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PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIOS
Os meses de agosto e setembro são os mais críticos para a 
ocorrência de incêndios no campo. Saiba o que fazer para proteger 
a sua propriedade e evitar prejuízos materiais e ambientais. 
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Novidade!
Equipe comercial
especializada em
veterinária inicia
atendimento.

Pág. 5
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• Liderança regional forte;
• Expansão da prestação de serviços aos 
cooperados;
• Expansão para novos mercados;
• Desenvolvimento tecnológico e industrial;
• Cooperados fortes: na gestão tecnológica, 

• Acompanhamento das tendências 
empresariais na condução dos negócios.

• Valorização dos cooperados e dos 
recursos humanos;
• Trabalho focado nos resultados;

• Respeitar e difundir os princípios e os 

• Desenvolvimento com responsabilidade 
ambiental e social;
• Integração e apoio à comunidade;

cooperados e dos colaboradores;
• Excelência no atendimento aos clientes;
• Bom relacionamento com prestadores 
de serviços terceirizados.

Proporcionar aos seus cooperados 

desenvolvimento econômico, técnico, 
cultural e social, buscando excelência na 
prestação de serviços, agregando valor a 
sua produção e se antecipando às 
necessidades de clientes e consumidores.
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MISSÃO
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O impacto do álcool no organismo

Mesmo em pequenas quantidades, o consumo de bebidas 
alcoólicas é tóxico para o nosso organismo. Estima-se que o álcool 
mata mais de três milhões de pessoas por ano no mundo. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde, o consumo abusivo da 
substância está ligado a mais de 200 doenças e lesões. 

O fígado é responsável por metabolizar o álcool no nosso corpo e, 
por isso, é um dos órgãos mais prejudicados por seu consumo, 
podendo desenvolver doenças como esteatose hepática, hepatite 
alcoólica, cirrose alcoólica e até câncer. 

Parar de beber sempre vale a pena, mesmo em quadros 
avançados! Assim, é possível colaborar com o tratamento e evitar o 
agravamento da doença. Lembre-se: o alcoolismo é uma doença 
séria, cuide-se e busque ajuda médica se necessário!

Em um recipiente, adicione a 
coalhada e tempere com o suco 
de limão, sal e pimenta. Misture a 
coalhada temperada à massa e 
sirva com folhas verdes variadas. 

•  2 xícaras (chá) de coalhada Coopatos

•  1 colher (sopa) de suco de limão

•  400 gramas de massa cozida al dente

•  Sal a gosto

•  Pimenta a gosto

•  Folhas variadas para acompanhar

PENNE COM COALHADA

Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein
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Sempre buscando melhorar cada 
vez mais a sua prestação de serviços, 
a Coopatos estruturou uma equipe 
técnico-comercial de veterinária, 
que vai atuar no campo, próximo dos 
produtores rurais associados.

"Nosso objetivo com essa ação 
é ajudar na tomada de decisão do 
produtor no que se refere à parte 
veterinária da fazenda", afirma o 
Diretor Vice-Presidente da Coopatos, 
Gilberto Cunha. 

A equipe comercial de campo é 
composta inicialmente por duas mé-
dicas veterinárias, que foram aprova-
das no processo seletivo, contratadas 
pela cooperativa e que já estão em 
campo, iniciando os atendimentos 
aos produtores. Kerolayne Pereira fi-
cará responsável por atender a região 
de Patos de Minas, Varjão de Minas, 
Guimarânia e Presidente Olegário. E 
Mellinda Quéren se encarregará do 
atendimento aos produtores de Lagoa 
Grande, Vazante e João Pinheiro. 

"O objetivo dessa equipe é uma 
orientação comercial, mas com 
foco no resultado do cooperado. A 
Coopatos tem o entendimento de 
que cada fazenda é única. Por isso, 
é importante entender a realidade 
e levar soluções personalizadas e 
adequadas às necessidades de cada 
produtor, especialmente, na parte 
veterinária em que as inovações 
são muito rápidas", afirma Adriano 
Camargos, Gerente Comercial das 
Agropecuárias Coopatos.   

As duas profissionais, portanto, 
colocarão à disposição dos produ-
tores todo o portfólio de produtos 
veterinários que a cooperativa dispõe 

e terão como papel discutir as me-
lhores abordagens de acordo com a 
realidade de cada fazenda, ajudando 
na estruturação de um planejamento 
de médio e longo prazos.

"A Coopatos já contava com uma 
equipe técnico-comercial de campo 
dedicada a auxiliar o cooperado na 
parte agrícola. E agora o produtor 
poderá contar com a assistência na 
parte veterinária também", relembra 
Gilberto. "Esse é um modelo que deu 
muito certo. Na assistência agrícola, 
começamos em 2018 com apenas um 
profissional e, hoje, contamos com 
sete. Os cooperados viram valor na 
assistência e, por isso, consideramos 
como uma oportunidade expandir 
também para a parte de pecuária e 
veterinária", explica Adriano. 

Essa é mais uma ação da Coopatos 
no sentido de apoiar os produtores na 
gestão eficiente de todos os aspectos 

envolvidos na atividade leiteira, 
visando melhorar o desempenho das 
propriedades. "A Coopatos sempre 
esteve ao lado dos seus cooperados. 
Temos um compromisso com o 
desenvolvimento técnico dos produ-
tores e, é por isso, que investimos em 
iniciativas como as equipes de campo 
para assistência técnico-comercial  
agrícola e veterinária, na assistência 
técnica em qualidade do leite e nutri-
ção animal. Nossa equipe é robusta 
e está pronta para atender todas as 
necessidades que nossos cooperados 
venham a ter", destaca o gerente. 

Os cooperados podem aguardar a 
visita das profissionais à sua proprie-
dade ou entrar em contato com a Loja 
Agropecuária de sua preferência e 
solicitar um atendimento. 

"Estamos muito animados com o 
início desse trabalho e acreditamos 
que os cooperados, assim como 
aconteceu com as equipes de campo 
de assistência agrícola, também  re-
ceberão muito bem a de veterinária", 
acredita Adriano. 

"Vamos iniciar dessa forma e 
acompanhar o andamento. Não des-
cartamos a possibilidade de ampliar 
a equipe de campo, se a assistência 
se mostrar bem-sucedida", finaliza o 
Vice-Presidente.

EQUIPE COMERCIAL ESPECIALIZADA EM 
VETERINÁRIA INICIA ATENDIMENTO A 
COOPERADOS
Disponível para todos os cooperados, o serviço visa ajudar o produtor a melhorar as suas margens no manejo sanitário do rebanho. 

"O objetivo é uma 
orientação comercial, 
mas com foco no 
resultado do cooperado."
Adriano Camargos

O cooperativismo está ficando mais feminino! As mulheres já representam, no 
Brasil, quatro em cada dez cooperados, segundo o Anuário do Cooperativismo 
Brasileiro. Com paixão, empenho e profissionalismo, elas estão ajudando a 
construir um cooperativismo pujante em  todos os cantos do país.  

Mas apesar dos avanços, há ainda um longo caminho a ser percorrido em busca da 
igualdade. Um deles é a ampliação da participação feminina nos conselhos e na 
direção das cooperativas. 

PRESENÇA FEMININA NAS COOPS 

Fonte: Revista Saber Cooperar - Fev/Mar/Abril 2021

RAMOS DO COOPERATIVISMO COM 
MAIOR PRESENÇA FEMININA: 

NOS ESTADOS DO AMAZONAS 
E DO CEARÁ, A PRESENÇA 

DELAS SUPERA A MASCULINA:

de participação

feminina51% 55%61%
AMAZONAS CEARÁ

SAÚDECONSUMO

As doenças de casco em bovinos estão entre os principais problemas que 
acometem os rebanhos leiteiros. Além da forte dor e desconforto na sua 
locomoção, quando uma vaca apresenta algum incômodo de casco, toda a 
funcionalidade do corpo é comprometida. Isso porque as afecções podais 
levam a vários desdobramentos, que geram grandes prejuízos ao produtor: 

Perda de peso, aumentando o risco de doenças metabólicas
Diminuição da produção de leite
Diminuição da eficiência reprodutiva
Redução do consumo de alimentos e ingestão de água, tornando o 
animal mais frágil. 

A adoção de práticas preventivas e curativas, quando feita adequadamente, 
traz excelentes resultados. Conheça algumas delas: 

Forneça uma dieta equilibrada e balanceada
Ofereça um ambiente higienizado com o piso limpo e seco
Proporcione conforto e bem-estar aos animais
Faça o casqueamento preventivo do rebanho
Utilize pedilúvios na rotina da fazenda, com soluções à base de sulfato 
de cobre e formol.

DOENÇAS DE CASCO EM REBANHOS LEITEIROS

Mellinda Quéren
(34) 9 9694-4235
Região de 
atendimento: Lagoa 
Grande, João Pinheiro 
e Vazante.

Kerolayne Pereira
(34) 9 9692-6998
Região de atendimento: 
Patos de Minas, Guimarânia, 
Presidente Olegário e 
Varjão de Minas.

Conheça as profissionais da equipe de campo de veterinária:
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Declarar a vacinação do rebanho 
contra doenças de notificação obriga-
tória ou obter a documentação exigi-
da para o transporte dos animais ficou 
mais fácil agora para os cooperados e 
clientes das Agropecuárias Coopatos. 
Isso porque a Loja Agropecuária em 
Patos de Minas passou a contar com 
um posto de atendimento do Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA). Essa 
novidade é fruto da parceria da coo-
perativa com o instituto e tem como 
objetivo trazer ainda mais facilidade 
ao dia a dia dos produtores. 

Como os produtores bem 
sabem, o IMA é o órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais, responsável no 
estado pela execução das políticas 
públicas de defesa sanitária animal 
e vegetal. O instituto atua também 
na inspeção de produtos de origem 
animal, na certificação de produtos 
agropecuários, na educação sanitária 
e no apoio à agroindústria familiar.

A instalação do posto do IMA na 
Loja Agropecuária de Patos de Minas 
é uma iniciativa da Coopatos para 
aproximar o instituto dos produtores, 
trazendo ainda mais comodidade e 
agilidade no atendimento. 

No posto de atendimento na Loja, 
o produtor terá acesso aos principais 
serviços prestados pelo IMA, como 
explica o consultor George Henrique 
de Queiroz: "O produtor que vier até 
a Loja Agropecuária para realizar as 
suas compras, agora também pode 
contar com os serviços prestados 
pelo IMA, tais como a emissão de 
Guia de Trânsito Animal (GTA), 
declaração de vacina contra a febre 
aftosa e a brucelose,  acerto de 
animais e emissão de notas fiscais, 
entre outros serviços". No caso da 
emissão de notas fiscais, o consultor 
destaca que é importante que o 
produtor tenha em mãos a senha 
de acesso ao Sistema Integrado de 
Administração da Receita Estadual 
(SIARE): "Essa senha, o produtor 
pode solicitar ao seu contador. 
Aproveito para esclarecer ainda que 
os valores para emissão das Guias 
de Trânsito são os mesmos cobrados 
pelo IMA", reforça George.  

"A Coopatos, ao firmar o convênio 
com o IMA para colocar uma 
unidade de atendimento na Loja 
Agropecuária de Patos de Minas, 
está buscando trazer ainda mais 
conveniência para os seus clientes e 
ampliando a prestação de serviços 

ao produtor", ressalta João Mota, 
médico veterinário da cooperativa.

O posto funciona de segunda a 
sexta-feira, de 7h às 10h30 e de 
12h30 às 17h. Já aos sábados, o ho-
rário de atendimento é de 7h às 11h. 
Com a possibilidade de atendimento 
neste posto avançado, o produtor 
ganha tempo, tem mais comodidade 
e ainda conta com o apoio da equipe 
agropecuária da Coopatos "Estamos 
à disposição para esclarecer quais-
quer dúvidas que os produtores te-
nham e também para prestar todo 
o apoio necessário ao cumprimento 
das exigências legais junto ao IMA. 
Aguardamos a visita dos nossos 
cooperados", convida o consultor. 

Os produtores têm ainda a opção 
de entrar em contato com o George 
pelo telefone (34) 3826-4706 para 
mais informações ou na necessidade 
de esclarecimentos.

O preço do leite captado em junho 
e pago ao produtor em julho chegou a 
R$ 2,3108/litro na "Média Brasil” líqui-
da, recorde real (dados deflacionados 
pelo IPCA de jun/21) da série histórica 
do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea-Esalq/
USP), que se iniciou em 2005. As 
altas foram de 5% na comparação 
com o mês anterior e de 21,8% frente 
ao mesmo período do ano passado, 
também em termos reais.

O Índice de Captação Leiteira 
(ICAP-L) do Cepea registrou alta de 
2,12% de maio para junho, puxado pela 
elevação média de 5,5% na captação 
dos estados do Sul do país. No entan-
to, o aumento dos custos de produção 
e o período de estiagem limitaram a 
oferta e intensificaram a concorrência 
entre as indústrias de laticínios para 
garantir a compra de matéria-prima 
durante o mês de junho – ocasionan-
do a alta nos preços.

Dessa forma, a elevação dos preços 
não reflete aumento de rentabilidade 
– mas, sim, pressão de custos. Para 
se ter uma ideia, basta comparar o 
poder de compra do pecuarista leitei-
ro frente ao milho, insumo básico da 
atividade. Na média de janeiro a julho 
de 2021, foram precisos 44,67 litros 
de leite para adquirir uma saca de 60 
kg de milho (base Campinas -SP), en-
quanto na média do mesmo período 
do ano passado, eram necessários 
35,20 litros – o que representou uma 
perda no poder de compra de 26,9% 
em apenas um ano.

“O poder de compra do pecuaris-
ta reduziu quase 25% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Em 
um ano, o pecuarista perder 25% do 
poder de compra é um valor muito 
alto, fator que vem desestimulando 
a atividade e aumentando o abate 
de animais, diminuindo o potencial 
da atividade leiteira a se expandir”, 
afirma a pesquisadora do Cepea, 
Natália Grigol. “Não existe previsão 
de recuo nos preços dos insumos, 
mesmo com oscilação para bai-
xo nas cotações dos grãos ou do 
câmbio, não vai aliviar a vida do 
produtor. Podemos esperar que os 
custos de produção se mantenham 
elevados”, completa a pesquisadora.

Com estoques de derivados enxu-
tos, as indústrias acirraram a compe-
tição pela compra de matéria-prima 
em junho. Nesse mês, as negociações 
de leite spot estiveram aquecidas, e 
o preço médio em Minas Gerais, por 
exemplo, chegou a R$ 2,78/litro, valor 
17% acima da média de maio. Com o 
leite mais caro no campo, a indústria 
precisou elevar os preços dos deriva-
dos lácteos e repassar a alta da ma-
téria-prima ao consumidor. O queijo 
muçarela, o leite UHT e o leite em pó 

negociados entre indústria e atacado 
de São Paulo se valorizaram 16,1%, 
8,6% e 2,6%, respectivamente, em 
relação a maio/21 – o que sustentou a 
valorização do leite captado em junho 
e pago ao produtor em julho.

Perspectiva
O movimento altista no mercado 

de derivados lácteos perdeu força 
em julho, uma vez que os preços dos 
lácteos estão em patamares muito 
elevados, o que começa a inviabilizar 
a demanda, já fragilizada pelo menor 
poder de compra do consumidor bra-
sileiro. 

De acordo com pesquisa diária do 
Cepea, realizada com apoio da OCB, os 
preços médios da muçarela, do UHT e 
do leite em pó recuaram 2,8%, 1,5% e 
0,8%, nessa ordem, entre junho e ju-
lho (considerando dados até 28/07). 
Junto a isso, os maiores volumes 
de lácteos importados nos últimos 
meses diminuíram a forte competição 
entre indústrias pela compra de leite 
no mercado spot (leite negociado en-
tre indústrias) em julho. 

A pesquisa do Cepea mostrou que, 
em Minas Gerais, o leite spot registrou 
média de R$ 2,52/litro em julho, 
queda de 9,4% frente a junho. Esses 
resultados evidenciam que, mesmo 
com custos de produção ainda em 
alta e clima desfavorável à atividade, 
o preço do leite captado em julho e 
pago ao produtor em agosto pode não 
superar o do mês anterior.

IMA INICIA POSTO DE ATENDIMENTOALTA NO PREÇO DO 
LEITE NÃO REFLETE 
RENTABILIDADE 
PARA O PRODUTOR

O posto fica na Loja Agropecuária de Patos de Minas e oferecerá, a cooperados e clientes, os principais serviços prestados pelo IMA. 

Recorde na série histórica do Cepea-Esalq/USP, o preço pago pelo leite em 
julho passado não reflete melhor rentabilidade e, sim, pressão dos custos. 

“O produtor que vier à Loja 
Agropecuária agora pode 
contar com os serviços 
prestados pelo IMA."
George Queiroz - Consultor do IMA

“O poder de compra do 
pecuarista reduziu 25% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.”

Confira todos os serviços prestados
no Posto de Atendimento do IMA:

     Declaração de vacinação contra a febre aftosa

     Declaração de vacinação contra a brucelose

     Emissão de notas fiscais

     Emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA)*

            Emissão de GTA para leilões 

            Emissão de GTA produtor-produtor

            Emissão de GTA produtor-frigorífico

     Esclarecimentos de dúvidas sobre vacinação

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Seg a Sex: 7h às 10h30 / 12h às 17h

Sáb: 7h às 11h

TELEFONE PARA CONTATO:

(34) 3826-4706

*Os valores são os mesmos cobrados no IMA. 

Fontes: Canal Rural e O Presente Rural, 
com informações do Cepea-Esalq/USP. 
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Na história recente do Brasil, as 
queimadas têm sido responsáveis 
por graves acidentes ambientais, 
gerando impactos profundos para 
os ecossistemas e comunidades 
atingidos. As imagens das chamas e 
de animais carbonizados no Pantanal, 
que estamparam as manchetes no 
ano passado, ainda estão frescas na 
memória e dão uma dimensão da 
destruição que os incêndios podem 
causar ao meio ambiente. 

Segundo o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil 
registrou, em 2020, o maior número 
de focos de incêndios florestais dos 
últimos 10 anos. Foi um aumento de 
12,73% em relação a 2019, chegando 
a mais de 220 mil episódios de 
queimadas. O instituto alerta que a 
situação pode se repetir neste ano, 
uma vez que as previsões apontam 
para quatro a cinco anos de seca 
severa no país.

No meio rural, ainda é comum o 
emprego do fogo para limpeza de 
uma determinada área, na reno-
vação de pastagens e no controle 
fitossanitário, embora a adoção 
dessas práticas venha reduzindo nos 
últimos anos. No entanto, quando 
esse fogo sai do controle, pode ser a 
origem de queimadas que chegam a 

atingir grandes proporções, afetando 
áreas produtivas e, também, áreas 
remanescentes de vegetação nativa. 
A ação humana, aliás, é a principal 
causa dos incêndios, sejam eles aci-
dentais ou intencionais.

Com a chegada do período 
de estiagem, nos meses de 
julho a outubro, inicia-se uma 
temporada crítica, durante a  qual 
os riscos de incêndios aumentam 
consideravelmente.

Isso porque esse período favorece 
uma combinação de fatores (baixa 
umidade relativa do ar + escassez 
hídrica decorrente da estiagem + 
elevada amplitude térmica) que 
potencializam a ocorrência e o 
alastramento do fogo. "Devido ao 
longo período sem chuvas, o solo 
sofre um estresse hídrico. Apesar 
de ser inverno, a amplitude térmica 
é muito acentuada, o que favorece 
a evapotranspiração das plantas, 
desidratando a vegetação, que fica 
muito seca. Esse é um momento 
crítico, pois qualquer fagulha ou fonte 
de ignição pode gerar um princípio 
de incêndio. O ápice desse fenômeno 
acontece no mês de setembro. No 
entanto, como estamos vivendo 
um ano de crise hídrica, tudo indica 
que o mês mais crítico será agosto", 

explica o Major Bombeiro Thiago 
Lacerda Duarte, comandante do 12º 
Batalhão de Bombeiros Militares de 
Patos de Minas.   

Esse período exige, portanto, que 
os produtores redobrem os cuidados 
para proteger seus empreendimen-
tos rurais e tomem medidas efetivas 
para a prevenção de incêndios, evi-
tando, assim, prejuízos econômicos 
e ambientais. 

Como proteger
minha propriedade?

Segundo o Major Duarte, em 
períodos de estiagem, em que a 
vegetação está seca e as condições 
meteorológicas estão favoráveis 
para a propagação do fogo, a reco-
mendação é não realizar qualquer 
atividade na propriedade envol-
vendo queima. "É muito importante 
que os produtores saibam que, nos 
meses de agosto e setembro, o uso 
do fogo tem que ser completamente 
evitado. Não se deve fazer qualquer 
limpeza ou manejo usando fogo, 
porque é um momento muito propí-
cio para que um incêndio, que pode 
alcançar grandes proporções, co-
mece a partir da queima de poucos 
arbustos, gravetos e folhas", alerta.  

Outra medida que ajuda na 
prevenção dos focos de incêndio 
é a construção e manutenção de 
aceiros, que são faixas de terra 

INCÊNDIOS EM PROPRIEDADES RURAIS: 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
Com o período de seca, os riscos de incêndio aumentam significativamente. Saiba o que fazer para prevenir sua ocorrência e 
proteger sua propriedade. 

sem vegetação, que impedem a 
propagação do fogo e, ainda, facilitam 
o acesso das equipes de combate às 
queimadas. 

Os aceiros devem ser construídos 
nas cercas das divisas da propriedade, 
antes do período de estiagem. 
Segundo o Major, essa recomendação 
é muito importante, sobretudo para 
quem tem propriedade às margens 
de rodovias. O produtor pode ainda 
reduzir a presença de materiais 
combustíveis na sua propriedade e 
assegurar disponibilidade de água 
em abundância. 

Contar com equipamentos de 
combate a incêndio na fazenda ou em 
um ponto estratégico da comunidade 
rural é muito útil. Neste caso, os 
equipamentos podem ser adquiridos 
e usados de forma compartilhada 
por um grupo de produtores de uma 
mesma região.  

Os principais equipamentos de 
combate ao fogo são os abafadores 
e as bombas costais, além dos 
equipamentos de proteção individual 
(EPI), compostos por luvas, botas, 
óculos e protetores respiratórios. 

"Os sopradores também são 
efetivos quando o incêndio acomete 
vegetação mais baixa, o que pode ser 
muito interessante para as fazendas 
de leite", destaca o Major.

No entanto, é muito importante 
ressaltar que os equipamentos só 
devem ser usados por pessoas que 
receberam treinamento de combate 
ao fogo. O Corpo de Bombeiros realiza 
diversas ações de conscientização e 
capacitação, voltadas a produtores 
e trabalhadores rurais, visando a 
instalação de Brigadas Voluntárias 
no campo. A Coopatos estuda 
uma parceria com o 12º Batalhão 
de Bombeiros Militares para levar 
esse treinamento aos líderes das 
comunidades rurais da cooperativa, 
bem como para facilitar o acesso 
aos equipamentos de combate ao 
fogo. "Especialmente neste ano, em 
que vivemos uma seca muito crítica 
e no qual o volume de geadas que 
atingiu a nossa região comprometeu 
ainda mais as pastagens, vemos 
essa iniciativa como muito 
importante: levar conhecimento 
e facilitar as condições para que 
nossos cooperados possam atuar 
de forma efetiva na prevenção e no 
combate aos incêndios", afirma o 
Diretor Presidente da Coopatos, José 
Francelino Dias. 

Outras medidas preventivas 
complementares são:

• Não queimar lixo, restos de maté-

ria orgânica ou quaisquer outros 
resíduos nos meses mais críticos;

• Não jogar pontas de cigarro na 
vegetação;

• Não soltar balões com fogo;

• Não acender fogueiras na época 
de estiagem.    

     
E no caso de um incêndio,

o que fazer?

No caso de um incêndio, a 
primeira coisa a se fazer é entrar em 
contato com o Corpo de Bombeiros, 
para que os profissionais cheguem 
rapidamente ao local e evitem o 
alastramento do fogo. O Corpo de 
Bombeiros de Patos de Minas está 
desenvolvendo uma ferramenta 
para possibilitar uma comunicação 
rápida e direta com produtores 
rurais, que será essencial para 
locais em que o telefone não está 
disponível. 

Caso haja equipamentos e 
equipes treinadas para combater 
focos de incêndio, deve-se mobilizar 
todas as pessoas para iniciar a 
contenção do fogo, de modo a evitar 
que fique incontrolável. Para que 
o produtor possa se salvaguardar 
juridicamente é recomendável 
registrar, por meio de fotos e vídeos, 
a ação das pessoas envolvidas e os 
equipamentos utilizados nas ações 
de combate ao fogo. 

“Em agosto e setembro, o 
uso do fogo tem que ser 
completamente evitado."

"Com a desidratação 
da vegetação, qualquer 
fagulha pode gerar um 
princípio de incêndio." 

Major Bombeiro 
Thiago Duarte
Comandante do
12º Batalhão de 
Bombeiros Militares
de Patos de Minas
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ANÁLISE DO LEITE PELA REDE BRASILEIRA DE 
LABORATÓRIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE 
DO LEITE (RBQL)

A Rede Brasileira de Laboratórios de 
Controle da Qualidade do Leite (RBQL) 
é formada por laboratórios oficiais 
aprovados pelo MAPA para realizar 
análises do leite.  Conforme exige a 
Instrução Normativa 77 (IN 77), toda 
empresa que recebe leite deve realizar 
análise individual do leite de todos 
os produtores, pelo menos uma vez 
por mês, para verificação do teor de 
Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos, 
Contagem de Células Somáticas (CCS) 
e Contagem Bacteriana Total (CBT).

Os resultados obtidos são utilizados 
pelo MAPA para monitorar a composição 
e a qualidade higiênica do leite produzido 
na fazenda, avaliar a situação da mastite 
subclínica no rebanho e identificar os 

problemas nutricionais e de manejo 
existentes. Os resultados também são 
utilizados pelas empresas para auxiliar 
os produtores na melhoria da qualidade 
do leite e, também, é usado pelos 
produtores para melhor gerenciamento 
dos sistemas de produção.

Quando o resultado de alguma 
análise apresenta-se fora do padrão 
exigido pelo MAPA, é necessário gerar 
ações corretivas e de melhoria junto ao 
produtor para a solução do problema. 
No caso da análise de CBT, a empresa 
deve interromper a coleta do leite 
na propriedade que apresentar, por 
três meses consecutivos, resultado 
de média geométrica fora do 
padrão. A coleta somente poderá ser 

restabelecida quando um resultado de 
CBT apresentar-se dentro do padrão.

Para evitar que isso ocorra, é 
fundamental que o produtor sempre 
esteja atento aos procedimentos de 
higienização da ordenha, do tanque de 
expansão e dos utensílios que entram 
em contato com o leite. A refrigeração 
do leite em temperaturas abaixo de 
4°C, até três horas após a ordenha, 
é outro ponto fundamental para 
garantir que o leite tenha uma baixa 
CBT.  É muito importante que, sempre 
que houver dúvidas ou dificuldades, 
o produtor procure suporte na sua 
cooperativa, garantindo o atendimento 
às exigências e a produção de leite 
seguro e de qualidade.

A Cemil possui uma planta automatizada, com 
sistema de segurança e controle em tempo real, que 
permite o rastreamento de toda a matéria-prima 
processada em sua planta de produção, assim como 
dos produtos fabricados. O processo fabril é 
automatizado desde a captação de água, caldeiras, 
sistema de geração de frios, recepção de leite, 
processo UHT, envase, paletização robotizada, entre 
outras áreas. São utilizadas tecnologias de ponta a 
fim de auxiliar o gerenciamento dos processos e das 
informações que são coletadas, armazenadas em 
banco de dados, e disponibilizadas em um servidor 
web local (Portal Cemil). Dessa forma, a Cemil 
garante controle e qualidade dos seus processos 
para entregar alimentos sempre seguros.

Boletim 08/2021

Leite integral, de descarte ou 
sucedâneo de leite, qual alimento 
deve ser usado na nutrição das 
bezerras para garantir vacas de alta 
produção no futuro? Essa é uma 
dúvida comum a muitos produtores 
que se dedicam à atividade leiteira. 

E a conta para chegar ao melhor 
resultado não é tão simples assim. 
Afinal, entram nos cálculos, além 
do preço do leite e do custo do 
sucedâneo lácteo, fatores culturais 
como: "o leite é o melhor alimento 
para elas" ou "é a melhor forma de 
desfazer do leite de descarte". 

É claro que o leite da mãe é o me-
lhor alimento para qualquer filhote. 
No caso das bezerras, não é dife-
rente. Mas isso, quando esse leite é 
fornecido de forma natural, sob livre 
demanda, na qual elas mamam em 
média de 6 a 10 vezes, consomem 
de 8 a 11 litros e ingerem de 1000 a 
1500 g de sólidos de leite por dia. 

Mas o que acontece nas fazendas 
leiteiras hoje em dia é muito dife-
rente. "Logo quando nascem, as 
bezerras são separadas das mães 
e são alimentadas nos primeiros 
dias de vida de forma artificial'', 
explica o Gerente de  Produtos e 
especialista em gado jovem da 

Nutron, empresa do Grupo Cargill, 
Antônio César Aleixo. 

E será mesmo o melhor fim para o 
leite de descarte, fornecê-lo às bezer-
rinhas, que são o futuro da proprie-
dade leiteira? “Estima-se que 90 a 
95% das fazendas que possuem leite 
de descarte fazem uso desse leite na 

alimentação de suas bezerras. Isso é 
muito negativo, porque ele traz uma 
carga bacteriana muito alta, além de 
resíduos de medicamentos que são 
prejudiciais ao desenvolvimento dos 
animais”, alerta Aleixo. “O produtor 
não sabe, porque geralmente não faz 
a análise do leite, mas é muito pro-
vável que pelo menos cinco micror-
ganismos causadores de doenças 
estejam presentes no leite de des-
carte que ele está oferecendo às suas 
bezerras”, completa o especialista. 

Mesmo no cenário em que o leite 
normal é o alimento fornecido, é 

muito comum o produtor armaze-
ná-lo em um latão, no momento da 
ordenha, para oferecer às bezerras 
posteriormente. É sabido que a po-
pulação de bactérias presentes no 
leite dobra a cada 20 minutos com o 
produto em temperatura ambiente. 
“Imagina o impacto de fornecer, 
todos os dias, um leite com essa 
quantidade de microrganismos, 
para um animal que tem ainda um 
sistema imunológico deprimido? 
Com certeza, isso acarreta em uma 
série de doenças que poderiam ser 
evitadas”, reforça.   

É bem verdade que produtores 
mais tecnificados dispõem de 
tecnologia que faz a pasteurização 
do leite de descarte, antes de for-
necê-lo às bezerras. Essa pode ser 
uma solução interessante, pois um 
estudo com 115 animais, realizado 
na Califórnia (EUA), comparou 
o desenvolvimento de bezerras 
que receberam leite de descarte 
pasteurizado e não pasteurizado. 
Os animais foram pesados com 
155 e 180 dias e chegou-se ao 
resultado de que as bezerras que 
consumiram o leite pasteurizado 
ficaram 4 quilos mais pesadas. 
“Com a pasteurização, é possível 
reduzir grande parte dos micror-
ganismos presentes no leite, mas 
não é possível eliminar resíduos de 
medicamentos, como antibióticos, 
por exemplo”, ressalta Aleixo, que 
lembra ainda que o investimento 
neste tipo de equipamento só se 
justifica em fazendas com grande 
quantidade de vacas em lactação e 
que lidam com grandes volumes de 
leite de descarte.

SUCEDÂNEOS DE LEITE: ALTERNATIVA 
VIÁVEL NO ALEITAMENTO DE BEZERRAS
Os sucedâneos de leite, quando de boa qualidade, são uma ótima alternativa para reduzir os custos do aleitamento e, ainda, 
potencializar o desenvolvimento das bezerras.  

“O leite de descarte tem 
uma carga bacteriana 
muito alta e resíduos de 
medicamentos que são 
prejudiciais às bezerras.” 

Antônio
César Aleixo 

é médico veterinário,
Gerente de Produtos
e especialista
em gado jovem na 
Nutron/Cargill.
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Tabela comparativa das
opções de aleitamento

LEITE DE DESCARTE

• É instável na sua composição.

• Possui alta carga bacteriana. 

• Apresenta resíduos
de medicamentos. 

• Pode transmitir doenças
às bezerras.

• Apresenta alto risco de 
contaminação.

• Prejudica o crescimento
das bezerras. 

SUCEDÂNEO DE LEITE
• É de uso fácil e seguro.

• Evita a transmissão de 
doenças e reduz diarreias.

• Facilita o manejo, separando 
a ordenha do aleitamento.

• Agrega flexibilidade à dieta. 
 
• É mais econômico. 

• Pode ser acrescido de vitaminas 
e aditivos que melhoram o 
desempenho das bezerras. 

• Estimula o consumo de ração. 

LEITE INTEGRAL
• É um alimento completo, se 
fornecido de forma natural.

• Sofre variações na sua 
composição.

• Pode transmitir doenças
às bezerras. 

• É demasiadamente gordo, 
o que pode levar a problemas 
de digestão e atrasos no 
desenvolvimento ruminal.

Não é tudo igual

A criação de bezerras de leite 
é uma das etapas mais onerosas 
da produção leiteira, sendo que 
somente o leite integral pode 
representar até 80% dos gastos. 
Considerando-se que uma bezerra 
chega a consumir aproximadamente 
300 litros de leite desde o seu 
nascimento até o desmame (por 
volta de 60 a 70 dias de vida), fazer 
uso do sucedâneo de leite pode ser 
muito atrativo economicamente. 
Isso porque eles apresentam uma 
melhor relação custo-benefício 
quando comparados ao leite 
integral e, ainda, contribuem para 
o adequado desenvolvimento dos 
animais, preservando a sua saúde e 
bem-estar.  

No entanto, é importante que 
o produtor saiba que existem 
diversas opções de produtos 
no mercado, com diferentes 
formulações e faixas de preço, 
mas para que eles apresentem 
semelhança ao leite integral, é 
imprescindível a escolha de um 

produto de qualidade. “Infelizmente, 
a grande maioria das opções 
disponíveis no mercado brasileiro 
utiliza proporções exageradas de 
ingredientes vegetais. Para que 
o produtor aprenda a diferenciar 
é importante saber que quanto 
maior a quantidade de ingredientes 
lácteos na sua formulação, melhor 
é a qualidade do sucedâneo”, 
explica Aleixo. 

Os ingredientes lácteos são soro 
de leite (principal componente), 
proteína isolada de soro do leite, 
leite em pó desnatado e leite em 
pó integral. “Há ainda outros 
ingredientes que são agregados 
às fórmulas para trazer alta 
digestibilidade, mas que são 
usados em pequenas quantidades. 
Um exemplo são as proteínas 
vegetais, tais como proteína isolada 
de soja, que entra na composição 
do sucedâneo por conta da lisina, 
um aminoácido que melhora a 
qualidade da proteína do leite”. 

Embora o uso de sucedâneos 
de leite seja eficiente na redução 
dos custos com o aleitamento de 
bezerras, a escolha do produto não 
pode ser feita apenas com base no 
seu preço. Aleixo alerta para o fato 
de que sucedâneos com preços 
muito baratos provavelmente são 
fabricados à base de ingredientes 
vegetais, que podem ser prejudiciais 
para bezerras muito jovens, embora 
encontrem espaço para uso em 
outras categorias de animais. 

Vantagens dos sucedâneos 
lácteos

É nesse contexto que entram 
em cena os sucedâneos de leite. 
Formulados com ingredientes que 
imitam a composição do leite de 
vaca, o sucedâneo pode ser uma 
alternativa viável economicamente 
e que garante o adequado desem-
penho das bezerras. 

"É importante que o produtor 
saiba que o sucedâneo de leite é 
um produto seguro, padronizado e 
produzido com matérias-primas de 
altíssima qualidade, que o tornam 
o mais semelhante possível ao leite 
integral. Por ser um alimento inerte 
e ter sempre a mesma composição, 
ele traz diversas vantagens ao pro-
dutor”, destaca. 

Uma delas, segundo o especialista 
em gado jovem, é que com o 
fornecimento do sucedâneo evita-
se a transmissão de uma série de 
doenças que podem ser passadas 
às bezerras através do leite da mãe, 
como a paratuberculose (ou doença 
de Johnes), salmonelose, diarreia 
viral bovina, mastites infecciosas, 
leucose bovina, leptospirose, dentre 
outras.

Outra vantagem é em relação 
à facilidade no manejo que o uso 
do sucedâneo traz, separando a 
rotina da ordenha do trabalho de 
aleitamento das bezerras. Ainda 
mais considerando que o leite a ser 
fornecido precisa estar idealmente 

à temperatura de 38ºC, já que o 
consumo do leite em temperaturas 
mais baixas faz com que a bezerra 
necessite gastar energia para man-
ter a sua temperatura corporal, e 
pode levar ainda a quadros de diar-
reia, especialmente, em animais 
muito jovens. “Em uma proprieda-
de pequena, em que a mesma pes-
soa faz a ordenha e é responsável 
pelo aleitamento das bezerras, isso 
traz uma grande facilidade no dia a 
dia”, ressalta Aleixo. 

O sucedâneo agrega ainda muita 
flexibilidade ao aleitamento, já que 
permite trabalhar com diferentes 
concentrações do produto. Por 
exemplo: com o sucedâneo, é possí-
vel optar por trabalhar com volumes 
menores de leite, mas com teores 
maiores de matéria seca, o que ace-
lera o ganho de peso dos animais. 

Mas os benefícios não param por 
aí. Mesmo quando há o fornecimen-
to de leite integral de boa qualidade, 
esse produto sofre, no dia a dia, 
muita variação em termos de volu-
me, teor de sólidos e minerais, o que 
impacta no crescimento e ganho 
de peso dos animais. Com a oferta 

dos sucedâneos, essa oscilação não 
acontece: "Se o produtor fizer o uso 
correto do produto, na temperatura 
adequada, seguindo as orientações 
de diluição, ele consegue fornecer 
às bezerras um leite com as mes-
mas características todos os dias. 
E isso é muito positivo para o de-
senvolvimento delas". Além disso, o 
leite integral é deficiente em alguns 
minerais e vitaminas (como a D e 
E, por exemplo) e demasiadamente 
gordo, o que provoca diminuição 
no consumo de ração e atraso no 
desenvolvimento ruminal. 

 E esse é justamente mais 
um benefício dos sucedâneos, pois 
o seu uso permite incluir essas 
vitaminas e minerais na dieta dos 
animais, bem como outros aditivos 
que não existem naturalmente no 
leite de vaca, mas que são impor-
tantes para o desenvolvimento das 
bezerras, como o butirato e os áci-
dos graxos de cadeia curta e média 
que, em geral, são também defi-
cientes nas rações que compõem 
as dietas das bezerras. 

“Vários estudos hoje mostram o 
impacto que o ganho de peso ade-
quado na fase inicial da vida das 
bezerras tem para que elas possam 
expressar todo o seu potencial ge-
nético futuramente, na produção 
de leite. Daí a importância de for-
necer uma alimentação adequada, 
segura e de qualidade desde os 
primeiros dias de vida desses ani-
mais”, destaca Aleixo.

“Quanto maior 
a quantidade de 
ingredientes lácteos 
na fórmula, melhor é 
o sucedâneo.” 

“Com o sucedâneo, é 
possível fornecer leite com 
as mesmas características 
todos os dias. Isso é muito 
positivo.” 
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COOPERADO Média Mensal

UFC

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 2.000

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 2.000

JOSE MARIA SOLIS 2.080

FUNDACAO EDUC. DE PATOS DE MINAS 2.289

NATALICIO GALVÃO NETO 2.289

DERCILIO RODRIGUES GALVAO 2.449

LAERCIO JOSE DE SOUSA 2.621

WALTER JOSE PEREIRA 2.828

RICARDO VERSIANI DE SOUZA 2.884

HEBIO H. ALVES DE OLIVEIRA 3.000

VALDEMIRO PEREIRA DE CARVALHO 3.651

LELES ROCHA DOS SANTOS 3.684

MARCOS FERNANDES GONÇALVES 3.873

ACIR BRAGA COELHO 3.915

ALICIO RODRIGUES MOREIRA 3.915

COOPERADO Média Mensal

CCS

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 33.736

FIRMINO TEODORO DA COSTA 47.442

NATALICIO GALVÃO NETO 52.981

JULIO CESAR NOGUEIRA DA SILVA 54.684

ANAIR MOREIRA TELES 60.360

ENOC OLIVEIRA SOARES 74.579

BRAZ PEREIRA DA CRUZ 90.280

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 93.252

JOAO BATISTA DE MELO I 95.764

JOAO BATISTA DE MELO I 101.253

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 111.639

MARIO JOSE DA SILVA 118.474

MARCELO DE ABREU GONÇALVES 121.789

ALDO JOSE DE SOUZA 125.057

ROBERSON G. DE OLIVEIRA 127.682

COOPERADO Média Mensal

S. TOTAIS

LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA 16,72

PAULO JOSE BRAGA SOARES 14,37

MOACIR RODRIGUES DE LIMA 14,23

JOSE DELFINO PEREIRA SOBRINHO 14,10

EDUARDO BARBOSA MENDES 13,72

ELISMAR JOSE DE SOUZA 13,59

NATALICIO GALVÃO NETO 13,56

WILLIAN SEVERINO BARBOSA 13,52

MARIA MARTA DE F. MAGALHÃES 13,51

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,50

CLEUTO GARCIA ROSA 13,49

EGUIMAR FRANCK GALVÃO 13,42

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 13,40

VANDERLI ALVES FERNANDES 13,39

JOAO ANTONIO DA SILVA 13,39

 MELHORES EM QUALIDADE: JULHO 2021

Dados do Leite Mês: JULHO 2021

Volume de leite recebido: 3.640.623 litros

Média Diária: 117.439 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 210

Média por Cooperado Fornecedor: 559

Preço médio do leite em JULHO: R$ 2,44

Ganhadores da Ração: JULHO 2021

1º Lugar em UFC
CLAUDIOMAR DE BRITO FONSECA / 

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA

1º Lugar em CCS TEREZINHA SOUTO MOREIRA

1º Lugar em Sólidos Totais LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

ENTREGA DE RAÇÕES ENSACADAS E DE FARELOS
PATOS DE MINAS E REGIÃO 

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

AGOSTO E 
SETEMBRO 01/09 a 08/09 09/09 a 15/09 16/08 a 21/08 23/08 a 31/08

(EM CASO DE CHUVA, PODERÁ OCORRER MUDANÇA NAS DATAS)

Região 1: Posses do Chumbo, Pindaíbas, Areado, Major Porto, Canjerana, Santiago, Ponto Chique, Mata 
dos Fernandes, Café Patense, Colônia Agrícola, Mata Burros, Monjolinho, Limeira, Campo Alegre, Campo 
Bonito, Carmo do Paranaíba e Aragão.

Região 2: Alagoas, Barreiro, Paraíso, Caixetas, Guimarânia, Santana, Brejo Bonito, Cruzeiro da Fortaleza, 
Barreiro, Vieiras, Pântano, Córrego Rico, Córrego das Pedras e Contendas.

Região 3: Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Veredas, Galena, Andrequicé, Santa Maria, Bonsucesso, 
Lagoa Seca, Cabeceira do Chumbo, Moreiras, Lageado, Serra da Quina, Horizonte Alegre, Três Barras, Ponte 
Grande, São João, Onça (Presidente Olegário), Capoeirão, Vargem Grande, Boa Vista e Sertãozinho.

Região 4: Bebedouro, Curraleiro, Capela das Posses, Cabral, Onça (Patos de Minas) Boasara, Bertioga, Porto 
das Posses, Mata do Brejo e Santo Antônio das Minas Vermelhas.

ANILSON ROBERTO MACHADO JUNIOR
CRUZEIRO DA FORTALEZA

ELAINE ALVES VIEIRA DE MELO
CRUZEIRO DA FORTALEZA

SAVIO CALDEIRA BAHIA LIMA
JOÃO PINHEIRO

GERALDO JOSE BORGES
LAGOA GRANDE

ROSA MENDES PEREIRA
LAGOA GRANDE

PAULO LUIS CARVALHO SILVA
PATOS DE MINAS

Mais informações com Chico Tolentino ou pelos telefones:
(34) 9 9198-0548   (34) 9 9991-8901   (34) 3822-2978

Programação de Vacinação Brucelose
AGOSTO E SETEMBRO 2021

LOCALIDADE DATA

PINDAÍBAS 19/08/2021

SANTA MARIA 26/08/2021

ALAGOAS – CORREGO DAS PEDRAS 08/09/2021

CAFUNDÓ 10/09/2021

CAMPO BONITO – LAGOA FORMOSA 16/09/2021

MINGUANTE

30/08
CHEIA

22/08

FASES DA LUA

CRESCENTE

15/08
NOVA

08/08




