
 

 

  

COMISSÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO BICO DO PAPAGAIO  

  

  

RELATÓRIO IFORMATIVO FINAL DAS AÇÕES DA COMISSÃO  

  

   Após realizarmos as visitas aos Laticínios (CARINHO, VENEZA (Município de Augustinópolis), 

LIDERNORTE (MAIS) (Município de Araguatins), BURITI, FORTALEZA, DUARTE e NUTRIVIDA 

(Município de Buriti do Tocantins) e SÃO JOSÉ (Município de Axixá). Então conforme a reunião 

realizada no dia 30 de janeiro de 2021, às 15h00min horas no salão de Eventos do Parque de 

Exposições Dílson Martins, com a presença, produtores de leite do Bico do Papagaio com 

representantes dos municípios de Augustinópolis, Araguatins, Axixá do Tocantins, Buriti do 

Tocantins, Praia norte, Sampaio, Carrasco Bonito, Sitio Novo do Tocantins, Itaguatins. Onde foi criada 

a Comissão COMPROLBICO formada pelos seguintes membros (Igor Tobias Paula, Rubens  

Alves Lemos, Leandro vieira de Sousa, Raimundo Ferreira dos Santos, Gilmar Pires Ribeiro, Juversino 

Antunes Teixeira, Edilson Costa de Sousa, Rosirene Martins Nunes, José Mendes Rocha, Eurides Pereira da 

silva, Orlando Nunes de Paula Filho).   

   Em comitiva visitamos os Laticínios onde dialogamos com os seus devidos proprietários, 

buscando saber sobre os valores praticados por eles na compra do litro de leite e entender a 

dinâmica das negociações realizadas na cadeia de produção do leite, como a oscilação dos preços 

cotados no mercado.  Desta forma apresentamos a reinvindicação dos produtores de leite para a 

negociação de um preço mínimo de R$=1,50 pra venda do litro de leite ao laticínio.  Dentre as 

alegações e reclamações levantadas pelos donos dos laticínios e buscando justificar o porquê da 

baixa do preço pago ao litro de leite. Dentre as justificativas levantadas estão as questões referentes 

ao valor de venda do quilo de queijo atualmente variando na casa de R$= 15,00 a 18,00 reais, e o 

preço praticado até novembro de 2020 e acima de R$= 20,00 reais o quilo chegando aos 37,00 reais. 

Alegaram ainda que de dezembro em diante o valor do quilo abaixou para os patamares citados 

anteriormente. Dentre as reclamações foi comentado o valor frete pago para entrega do soro, a 

falta de fidelidade com a indústria, matéria prima (leite) sem qualidade entre outras colocações.    

Quanto aos valores praticados foi citado três:  

Valor no curral;  

Valor na plataforma;   

Valo no tanque;  

Tendo um aumento no valor que é entregue na plataforma de 0,10 a 0,20 centavos, no 

tanque ou balão (0,20 a 0,30 centavos), a uma pratica de outros valores referentes a quantidade e  

  

qualidade do leite, distância da propriedade a indústria e outras formas de negociação. Com isso e 

evidente para comissão e que os valores pagos pelos laticínios pequenos são mais viáveis e que o 

pago pelas grandes indústrias, como foi explanado nas reuniões com os proprietários. Enquanto na 
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última quinzena. Os grandes pagaram no curral a 1,10 e a pequena indústria pagou entre 1,30 a 

1,40.   

Assim podemos concluir e informar aos produtores de leite que busca a valorização da sua 

matéria prima devem procurar as pequenas indústrias, tais como: Laticínio Duarte, Fortaleza no 

Centro dos Ferreiras, Gabriela e 2000 em Augustinópolis e São José em Axixá do Tocantins.  

Venho informar que as indústrias citadas acima prezam por leite de boa qualidade e 

fidelidade do fornecer onde desta forma se torna mais fácil a negociação e valorização, como 

também os mesmos não aceitam a matéria prima de má qualidade ao ponto não receber o leite de 

acordo com as suas exigências as quais são determinadas pelas normativas tais como a normativa 

n° 77, de 26 de novembro de 2018 que descreve sobre o leite e suas qualidades como as obrigações 

da indústria como também do produtor. Sobre a paralização a Comissão COMPROLBICO decidiu 

deixar a critério dos produtores, apoiando qualquer que seja o movimento dentro das legalidades.   
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