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SEMANA
COOPATOS 2021
Por mais um ano, a Semana Coopatos foi um grande sucesso. 
Apesar do momento difícil que a atividade leiteira e os produtores 
vêm enfrentando, o montante de negócios fechados ficou muito 
acima do esperado e surpreendeu todos os envolvidos. 
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Aprimora+:
tecnologia
na aplicação
de defensivos. 
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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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“A aplicação por drone 
permite combater pragas 
que estão infestando
um talhão específico
da lavoura.”
Naubert Santana

Buscando trazer cada vez mais 
eficiência para os empreendimentos 
rurais dos seus cooperados, a Coopa-
tos está sempre atenta às inovações 
que surgem no universo do agro. É 
por isso que recentemente lançou o 
programa Aprimora+, que vai permi-
tir aos produtores associados o aces-
so a uma tecnologia relativamente 
recente, que vem ganhando cada vez 
mais espaço nas lavouras brasileiras: 
o uso de drones na aplicação de de-
fensivos agrícolas.

A Experimental Agrícola, empresa 
especializada em aplicação de defen-
sivos via drones, com sede em Lavras 
(MG), foi a parceira escolhida pela Co-
opatos para disponibilizar essa tecno-
logia, considerada de última geração. 

“O Aprimora+ tem como objetivo 
levar para o campo a melhor solução 
disponível para aplicação de defen-
sivos nas lavouras. Neste momento, 
uma das melhores técnicas dispo-
níveis é a pulverização por meio de 
drones”, afirma Adriano Camargos, 
gerente comercial das Agropecuá-
rias Coopatos. “Nossa ideia é usar 
todo o know-how técnico da Coo-
patos e nossa capacidade de atrair 
parceiros, de modo a entregar aos 
nossos cooperados soluções que vão 
permitir que eles desenvolvam suas 
lavouras da melhor forma possível”, 
completa o gerente. 

Pioneirismo

Com o Aprimora+, a Coopatos se 
torna a primeira cooperativa da re-
gião a fornecer  aos seus cooperados 
um programa para aplicação de de-
fensivos agrícolas via drones. O seu 
lançamento foi feito durante a Sema-
na Coopatos 2021 e contou com uma 
condição super especial: o produtor 
que adquiriu sementes, fertilizantes 
e defensivos, ganhou a sua aplicação 
com drones a custo zero. 

Com o fim da Semana Coopatos, 
os produtores que se interessarem 
em participar do Aprimora+ devem 
adquirir seus defensivos em uma 
das Lojas Agropecuárias. A lavoura 
será acompanhada pela equipe de 
Assistência Técnica Agrícola da 
Coopatos, que vai monitorar o mo-
mento ideal de aplicação dos defen-
sivos. Parte do custo de aplicação 
será subsidiado pela cooperativa 
e, para facilitar ainda mais, poderá 
ser parcelado juntamente com o 
produto. Dessa forma, a Coopatos 
busca gerar ainda mais vantagens 
aos seus cooperados, agregando 
valor a um produto, pela associação 
com um serviço, cujo pagamento 
será facilitado, gerando resultados 
melhores nas lavouras. 

“Muitos dos produtores desen-
volvem a atividade agrícola unica-
mente para garantir a alimentação 
do rebanho. Com o Aprimora+, a 
Coopatos quer facilitar e profissio-
nalizar ao máximo essa atividade, 
para que o produtor possa focar 
naquilo que lhe interessa, que é a 
produção de leite”, destaca Adriano. 

APRIMORA+ LEVA AO CAMPO TECNOLOGIA 
DE PONTA NA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS 
O programa facilita o acesso dos cooperados à pulverização de defensivos via drone, tecnologia que vem ganhando mercado 
pelos benefícios que agrega à produção agrícola. 

Vantagens

 O uso de drones na pulverização 
de agentes químicos e biológicos 
traz inúmeros benefícios e é com-
patível com qualquer tamanho de 
lavoura, sendo acessível para o 
pequeno, médio e grande produtor.  

Uma de suas principais vantagens 
é a maior eficiência na aplicação, 
sem o amassamento (pisoteio) 
da lavoura, com destaque para a 
facilidade de aplicação mesmo em 
áreas de difícil acesso. Estima-se 
perdas de até 10% da lavoura em 
razão da movimentação do trator na 
área plantada durante a aplicação de 
defensivos. 

O representante comercial da 
Experimental Agrícola, Naubert 
Santana, aponta que a agilidade da 
aplicação é outra vantagem dessa 
solução: "Se o produtor está com 
uma grande infestação na sua 
lavoura, pode nos ligar de manhã, 
que à tarde estamos fazendo a 
aplicação na sua propriedade". Esse 
aspecto é muito importante para 
que não se perca o momento exato 
de aplicação dos agentes químicos 
ou dos tratos culturais. 

No entanto, nem sempre é pos-
sível, quando o produtor depende 
de terceiros ou de maquinários 
pesados que possuem restrições 
de deslocamento. "Para muitos co-
operados que não têm na sua pro-
priedade o maquinário próprio para 
realizar esse manejo, o Aprimora+ 
é uma excelente alternativa, que 
irá atendê-lo de acordo com a sua 
necessidade, no tempo certo da 
lavoura", ressalta Adriano. 

Além disso, o gerente reforça que 
o uso de drone possibilita a aplicação 
de fungicidas com a lavoura já alta: 
“Existem vários estudos que mos-
tram que a aplicação de fungicidas, 
ao final do ciclo do milho, contribui 
para o aumento de produtividade 
da lavoura e melhoria da qualidade 
da matéria seca”. 

Outro benefício é a aplicação loca-
lizada para combater uma praga es-
pecífica: "A aplicação de defensivos 
por drone nos permite, por exemplo, 
combater determinada praga que 
está infestando um talhão específi-
co da lavoura, sem a necessidade de 
que a aplicação seja feita em toda a 
plantação", explica Naubert. 

A colocação do produto no local 
exato, no momento exato e na 
dose exata atende aos conceitos de 
agricultura de precisão e manejo 
otimizado das lavouras. Dessa 
forma, há economia de produtos 
fitossanitários e otimização da ope-
ração em campo, o que gera maior 
sustentabilidade em toda a cadeia 
produtiva.

 Um outro benefício é a segurança 
na sua aplicação, já que há a substi-
tuição dos trabalhadores pelo drone, 
o que elimina o risco de exposição 
de pessoas aos produtos utilizados. 
A área é mapeada por GPS e a vazão 
do produto é controlada, o que traz 
mais precisão e eficiência à aplica-
ção. O equipamento é controlado de 
forma remota pelos pilotos, que no 
caso da empresa parceira, são todos 
Engenheiros Agrônomos, o que 
confere maior agilidade e qualidade 
às aplicações.

"Para quem não têm na 
fazenda o maquinário 
próprio para aplicação de 
defensivos, o Aprimora+ é 
uma excelente alternativa."
Adriano Camargos

“Estudos mostram que a 
aplicação de defensivos 
ao final do ciclo do milho 
melhora a produtividade 
da lavoura.”
Adriano Camargos

Você sabia que as cooperati-
vas mineiras respondem por 
quase 20% de todo o leite 
produzido em Minas Gerais? 
É um feito e tanto, conside-
rando-se que o estado é a 
maior bacia leiteira do país, 
com uma produção em 
torno de 9 bilhões de litros 
por ano, o que corresponde 
a 26% do volume nacional. 
 
Das 197 cooperativas do 
ramo agropecuário registra-
das no Sistema Ocemg, 91 
são do setor leiteiro. Juntas, 
elas congregam mais de 
96.500 cooperados minei-
ros e geram aproximada-
mente 9 mil empregos.

A força das coops mineiras 
ajuda Minas Gerais a se des-
tacar também na produção 
de queijos artesanais, que 
projetam o nome do estado 
e do país mundo afora.

O PAPEL DAS COOPS
NA PRODUÇÃO DE LEITE

Fonte: Sistema Ocemg.

Cooperativismo:
espalhe essa ideia
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a realização da feira comercial nas lojas 
agropecuárias, mesmo quando a situ-
ação sanitária estiver controlada. “O 
formato que adotaremos ainda está 
em estudo. Talvez, a gente realize um 
evento presencial, mais informativo e 
de troca de conhecimentos, mas man-
tendo a realização da feira comercial 
nas Lojas Agropecuárias. A Coopatos 
está sempre atenta e pronta para se 
adaptar às necessidades do momento 
e às demandas dos nossos coopera-
dos”, ressalta Gilberto. 

Por fim, um agradecimento espe-
cial a todos que tornaram esta edição 
um grande sucesso: “Quero agrade-
cer, de uma forma muito carinhosa, 
a todos os nossos cooperados, co-
laboradores e parceiros, que com 
seu trabalho e participação nos pro-
porcionou realizar essa 18ª edição 
da Semana Coopatos. Só é possível 
fazer um evento dessa grandeza 
quando há a participação efetiva de 
todas as pessoas envolvidas. A fa-
mília Coopatos mostrou mais uma 
vez a sua união e a sua capacidade 
de realização e mostrou também 
que é possível, mesmo em momen-
tos muito difíceis, romper barreiras e 
conquistar resultados positivos para 
todos”, conclui José Francelino. 

A Semana Coopatos é um evento 
muito importante para a cooperativa 
e para os cooperados. Afinal, já são 
18 anos de realização da feira que, 
a cada ano, vem crescendo e supe-
rando os resultados alcançados pela 
edição anterior. Neste ano, não foi 
diferente. Apesar das incertezas im-
postas pela pandemia e das dificul-
dades que o setor enfrenta, com uma 
alta elevada e constante dos custos 
de produção, que vem massacrando 
as margens do produtor,  os coopera-
dos marcaram presença e aproveita-
ram a oportunidade para fechar bons 
negócios e, assim, garantir os insu-
mos e produtos que necessitam para 
continuar tocando a sua atividade.

O resultado desse comparecimen-
to é um recorde no valor das vendas 
efetivadas e no número de coopera-
dos atendidos - feito muito come-
morado por todos que se dedicaram 
e trabalharam muito para tornar re-
alidade mais uma edição da Semana 
Coopatos. 

“O sentimento é de que cumpri-
mos o nosso dever, atingimos o 
nosso objetivo. Os  resultados que 
alcançamos, nos deixam a sensação 
de que nós acertamos, dentro da-
quilo que nos propusemos a fazer”, 
afirma o Diretor Presidente, José 
Francelino Dias. “Ficamos extrema-
mente felizes por conseguir realizar 
uma ação que, acredito, gerou um 
benefício para o produtor. É isto que 
buscamos e para isto que trabalha-
mos intensamente: para tornar a 
Semana Coopatos uma ferramenta 
à disposição do cooperado, que dê a 
ele condições de melhorar a perfor-
mance do seu negócio”, completa o 
presidente. 

A Semana Coopatos surgiu com o 
objetivo de unificar todos os eventos 

que a cooperativa realizava ao longo 
do ano, criando um evento comer-
cial e ao mesmo tempo técnico. O 
evento foi crescendo e atraindo cada 
vez mais público, mais parceiros e 
mais cooperados para a Coopatos. 
“Não temos dúvidas de que, ao 
longo desse período, conseguimos 
levar um diferencial para o negócio 
de cada cooperado, contribuindo 
com o desenvolvimento dos nossos 
produtores e, consequentemente, 
com o desenvolvimento da cadeia 
produtiva do leite como um todo”, 
aponta Gilberto Cunha, Diretor Vice-
Presidente da cooperativa. 

Para o Vice-Presidente, as visitas 
das equipes de campo aos cooperados, 

bem como a divulgação massiva da re-
alização do evento em junho, tiveram 
um papel muito importante sobre os 
resultados alcançados por esta edi-
ção. “Ficamos muito satisfeitos com os 
números, que ficaram bem  acima do 
que esperávamos. Esse recorde nas 
vendas e no número de cooperados 
atendidos nos deixa, além de muito 
satisfeitos, muito otimistas e espe-
rançosos com o que está por vir, que 
é a realização do Balcão de Negócios, 
já confirmada para janeiro de 2022”, 
lembra Gilberto. 

Por este ser um ano de custos 
muito altos e em um cenário de possí-
vel escassez de produtos, a Coopatos 
se esforçou para trazer as melho-
res negociações e para construir 
um portfólio bem robusto, visando 
atender todos os cooperados, inde-
pendente do seu perfil e tamanho. 

SEMANA COOPATOS 2021 TEVE RECORDE NO 
VALOR DAS VENDAS
A realização da feira nas Lojas Agropecuárias se mostra, por mais uma vez, um modelo bem-sucedido. O reflexo desse sucesso está 
nos resultados alcançados pelo evento.

“Percebemos que o cooperado en-
tendeu a nossa proposta, aproveitou 
a oportunidade e respondeu muito 
bem à Semana Coopatos. Como 
consequência, os resultados vieram. 
Só temos a agradecer a confiança de 
nossos cooperados, que podem estar 
seguros de que, não importa quão di-
fícil seja o cenário, a Coopatos sem-
pre vai buscar trazer as melhores 
opções para os nossos produtores”, 
destaca Adriano Camargos, Gerente 
Comercial das Agropecuárias.

Formato bem-sucedido

Neste ano, a realização da Semana 
Coopatos aconteceu nas sete Lojas 
Agropecuárias, mesmo formato ado-
tado no ano passado. Esse mode-
lo tem se mostrado bem-sucedido, 
porque  tem a vantagem de aproxi-
mar a feira do produtor, facilitando o 
seu acesso a ela. Além disso, o fato 
de a feira acontecer ao longo de uma 
semana tem contribuído para que o 
produtor possa planejar bem as suas 
compras, realizar suas cotações, 
sanar dúvidas com os consultores e 
parceiros comerciais e ter tempo su-
ficiente para efetivar seus negócios. 

Não à toa, a Coopatos estuda manter 

“A família Coopatos 
mostrou que é possível, 
mesmo em momentos 
dif íceis, conquistar 
resultados positivos 
para todos.”
José Francelino

“Nossos cooperados 
podem estar seguros de 
que a Coopatos sempre 
vai buscar trazer as 
melhores opções.”
Adriano Camargos 

“O recorde nas vendas e 
no número de cooperados 
atendidos nos deixa muito 
esperançosos com o que 
está por vir.” 
Gilberto Cunha
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Sr. Denis Herculano de Castro 
Cooperado de Lagoa Grande

“Com a realização do evento nas 
Lojas Agropecuárias, a gente tem 
mais tempo para planejar e realizar 
as compras. A Semana Coopatos é 
uma oportunidade de planejarmos 
as compras para conseguirmos ter 
os melhores resultados.”

Sr. Valter dos Reis
Cooperado de Presidente Olegário

"Esta é a segunda vez que par�cipo da 
Semana Coopatos. O que mais me 
atrai são as diversas opções de 
produtos e a facilidade no pagamento. 
É uma preocupação a menos no �nal 
do ano, porque �co com tudo em dia 
para a próxima safra." 

Sr. Walter Caixeta
Cooperado de Patos de Minas

“Sempre me organizo para fazer 
compras na Semana Coopatos, pois 
sempre encontramos condições 
especiais. Vale a pena esperar. Neste 
ano, comprei tudo que �nha me 
programado para comprar.”  

Sr. Firmino Teodoro
 Cooperado de Lagoa Grande

"Comprar na Semana Coopatos é 
um bom negócio tanto pela 
economia, mas também no sen�do 
do coopera�vismo. Ao fechar 
negócio, o cooperado está sendo 
bene�ciado e contribuindo com a 
sua coopera�va."

Sr. Olmar Morais
Cooperado de Presidente Olegário

"Com a realização nas Lojas, não 
precisamos nos deslocar muito 
para chegar até a feira. O que mais 
me ajuda ao comprar na Semana 
Coopatos é o prazo de pagamento. 
Compramos o silo para ração e 
podemos pagar em até 20 vezes. 
Isso favorece muito." 

Sr. Uelves Moreira
Cooperado de Lagoa Formosa

“Os produtos, de um modo geral, 
subiram muito. Já esperávamos 
por isso, em razão do momento 
que vivemos. Na Semana 
Coopatos, encontramos produtos 
com descontos, com preço mais 
acessível e tem ainda a questão do 
pagamento. Temos que caminhar 
juntos para superarmos as 
di�culdades do momento.”

Sr. Alício Rodrigues
 Cooperado de Lagoa Grande

"As condições estão boas e os 
preços dentro do pra�cado no 
mercado. Com as compras 
concentradas em um só lugar, 
�ca mais fácil administrar. Além 
disso, a entrega dos produtos na 
minha propriedade é uma 
preocupação a menos."

Sr. Dercílio Leão 
Cooperado de João Pinheiro 

"Neste ano, começo a operar com 
pivô de irrigação numa área ainda 
pequena, de 12 ha. Aproveitei a 
feira para fazer a compra de todos 
os insumos necessários e percebi 
que a Semana Coopatos veio com 
preços um pouco abaixo do 
mercado, especialmente, no caso 
dos adubos e defensivos."  

Sr. Acir Braga 
Cooperado de Lagoa Formosa 

“O produtor de leite, de um modo 
geral, é descapitalizado. Ele não tem 
como desembolsar um montante 
muito alto em adubos, sementes, etc. 
Recebemos mensalmente pelo que 
produzimos. Por isso, comprar na 
Semana Coopatos nos ajuda muito. 
O pagamento parcelado nos ajuda a 
manter as contas da fazenda em dia.”  Lucas Coelho

Representante Comercial da 
Pioneer

“Para nós, é um prazer ser um 
fornecedor da Coopatos. Essa é a 
segunda feira da qual par�cipa-
mos  e estamos muito sa�sfeitos 
com os resultados. A Pioneer tem 
crescido muito na região de 
in�uência da Coopatos, graças à 
extensa rede de cooperados que a 
coopera�va possui e ao seu 
posicionamento bem distribuído 
na região de Alto Paranaíba e 
Noroeste de Minas Gerais.” 

Daniel Garcia
Coordenador Regional da J.A 

Saúde Animal

“Já são 12 anos de parceria da J.A. 
com a Coopatos. Nossa par�cipa-
ção na feira vem crescendo ano a 
ano. Nossa percepção é que, após 
cada evento, nos aproximamos 
ainda mais dos cooperados e, 
como consequência, ampliamos o 
mix de produtos disponível nas 
lojas agropecuárias, fomentando 
ainda mais os nossos negócios.”

Fábio Neves
Consultor de Vendas da S�hl Brasil

"Nossa par�cipação na Semana 
Coopatos foi extremamente posi�va. 
Tivemos a oportunidade de acompa-
nhar toda a programação das �liais e, 
ao longo da semana, foram efe�vados 
vários negócios. Ficamos muito 
animados e queremos seguir juntos, 
trazendo informação de qualidade 
para ajudar na tomada de decisão do 
cooperado e, assim, con�nuarmos 
crescendo na região." 

Gabriel Gonçalves
Consultor Técnico de Vendas da 

Agrocerrado 

“A Coopatos e a Agrocerrado têm 
uma parceria de longa data. Vemos 
essa parceria com bons olhos 
porque a Coopatos é uma empresa 
com mais de 60 anos de mercado, 
que sempre busca facilitar o acesso 
dos produtores a  inovações por 
meio da oferta de condições 
diferenciadas,  o que é muito 
importante, especialmente em anos 
a�picos como esses que vivemos.”

Maicon Paloschi
Especialista em Silagem da KWS 

“O Grupo KWS tem uma parceria 
sólida com a Coopatos, por meio da 
qual trazemos aos produtores de 
Patos e região nossos melhores 
híbridos. Trabalhando em parceria 
com alguns cooperados, temos 
a�ngido elevados patamares de 
produ�vidade e altas conversões na 
produção de leite, o que tem auxilia-
do na rentabilidade das fazendas.” 

Jennifer Crivelaro
Consultora Técnica da Prodap 

“A feira nos proporciona um contato 
mais direto com os produtores. É 
um momento propício para discu-
�rmos com eles sobre estratégias 
nutricionais, para apresentar o 
nosso portfólio e todas as nossas 
soluções, bem como para orientá-
-los sobre como podem u�lizá-las 
para �rar o melhor proveito delas 
na sua propriedade.”

Gustavo Alessi 
Representante Comercial da Ouro Fino

“Par�cipamos da Semana Coopatos 
desde as primeiras edições. É uma 
oportunidade ímpar de estarmos intera-
gindo com os produtores e de estarmos 
apresentando a eles nosso portfólio. A 
Semana Coopatos tem um papel funda-
mental em fomentar e proporcionar 
grandes negócios aqui na região.” 
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Dedicação, iniciativa e compromis-
so. Essas três palavras descrevem 
bem a história que vamos contar. 
Diante da dificuldade imposta por um 
equipamento que vinha apresentan-
do problemas, demandando cons-
tantes reparos e gerando paradas na 
produção, dois profissionais da área 
de manutenção da Coopatos tiveram 
a ideia (e a iniciativa!) de criar, do 
zero, uma nova máquina que, além 
de resolver esse problema, também 
já abrigaria uma possibilidade de 
adaptação para a fabricação de um 
produto que estava em estudo pela 
cooperativa. 

Estamos falando do técnico de auto-
mação, Éder Gomes, e do analista ele-

tromecânico, Elton Dias. “Nós fizemos 
uma máquina nova para substituir a 
que existia na linha de produção da 
coalhada e que vinha apresentando 
muitos problemas”, conta Éder. “E no 
seu desenvolvimento, já previmos 
algumas adaptações para que ela 
pudesse produzir também o iogurte 
bicamada”, completa o profissional. 

Para levar adiante a ideia, Éder 
ficou encarregado da programação 
eletroeletrônica da nova máquina, que 
faz a calibragem das dosagens e a au-
tomação dos seus processos. Já Elton 
ficou responsável pela mecânica e en-
genharia de cálculo estrutural do novo 
equipamento. O processo de desen-
volvimento durou cerca de seis meses, 
considerando que os profissionais não 
estavam dedicados exclusivamente 
a essa atividade, mas continuaram 
realizando as suas demais atribuições. 

O desenvolvimento interno da má-
quina para produção de coalhada e sua 
adaptação posterior para a produção 
dos iogurtes bicamadas representou 
uma vantagem competitiva para a 
cooperativa, uma vez que tornou pos-
sível produzir dois produtos diferentes 
a partir de um mesmo equipamento, 
otimizando a operação da fábrica. 

“Além de substituírem uma má-
quina obsoleta e que estava gerando 
muitos prejuízos, eles criaram uma 
máquina nova que desempenha 

duas funções, ou seja, resolveram 
um passivo e ainda evitaram a 
compra de duas máquinas, o que 
gerou uma economia significativa 
para a cooperativa”, destaca Sérgio 
Cortes, supervisor de manutenção 
da Coopatos. Para dar uma ideia da 
importância desse feito, se a coope-
rativa optasse por adquirir no mer-
cado um equipamento semelhante, 
custaria em torno de R$ 120 mil.

Desde que a máquina desenvolvi-
da pelos dois colaboradores entrou 
em operação, a linha de produção 
nunca mais precisou ser inter-
rompida, passando apenas pelas 
calibragens e manutenções preven-
tivas necessárias a todo e qualquer 
maquinário.  

“O desenvolvimento da máquina 
nos proporcionou muito aprendiza-
do e fico muito satisfeito de termos 
concluído com sucesso esse desafio”, 
conta Éder. Para Elton, o sentimento 
é de dever cumprido: “Foi um grande 
desafio, mas o pessoal confiou no 
nosso trabalho. Graças a Deus deu 
tudo certo e a máquina está funcio-
nando bem, além de ter gerado uma 
economia para empresa”.

Para o supervisor Sérgio, que 
prestou todo apoio ao projeto como 
gestor, o êxito desse empreendi-
mento era garantido: “Eu tinha total 
confiança que, devido ao conheci-
mento técnico dos dois, daria tudo 
certo ao final. Fico muito satisfeito 
com o empenho e a dedicação 
deles e vejo o sucesso que eles 
tiveram na criação da máquina 
como resultado do engajamento e 
do compromisso que eles têm com 
a Coopatos. Só tenho a agradecer 
e, para mim, é motivo de muito or-
gulho ter uma equipe como essa”, 
finaliza o supervisor. 

Éder Gomes Élton Dias Sérgio Cortes

PROFISSIONAIS DESENVOLVEM MÁQUINA USADA NA 
PRODUÇÃO DE COALHADAS E IOGURTES BICAMADAS
Graças ao esforço e à inventividade de Éder e Elton, profissionais da área de manutenção da Coopatos, a produção desses 
produtos segue em ritmo acelerado. 

“A nova máquina 
desempenha duas 
funções, o que gerou uma 
economia significativa 
para a Coopatos.”
Sérgio Cortes
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LALLEMAND PLANT CARE: LÍDER EM SOLUÇÕES 
PARA CONTROLE BIOLÓGICO NA AGRICULTURA

O uso de controle biológico na agri-
cultura brasileira vem crescendo de 
forma exponencial nos últimos anos. 
Não à toa. Seus benefícios são inúme-
ros e estão alinhados à uma agricultura 
mais responsável e à produção de ali-
mentos mais seguros e saudáveis, duas 
das mais urgentes demandas da nossa 
sociedade atual. 

No entanto, há ainda muita dúvida ou 
desconhecimento sobre a sua adoção. 
De forma simplificada, o controle bioló-
gico é o uso da força da própria natureza 
para combater as pragas e doenças que 
acometem as lavouras. Trocando em 
miúdos, ao invés da aplicação de uma 
substância química e artificial, utiliza-se 
de "inimigos" que existem natural-
mente no meio ambiente, que podem 
ser insetos predadores, parasitas ou 
microrganismos (como fungos, vírus 
e bactérias). Por se tratar de inimigos 
naturais, o uso do controle biológico 
não deixa resíduos nos alimentos e são 
inofensivos para o meio ambiente e 
para a saúde das pessoas. 

Em entrevista ao Informativo 
Coopatos, o CEO da Lallemand Plant 
Care, Fernando Urban, nos contou sobre 
os avanços na aplicação de produtos 
biológicos na agricultura brasileira, e as 
suas vantagens para a saúde do solo e 
das lavouras, bem como para a susten-
tabilidade do planeta.

Quais as vantagens do uso de 
produtos biológicos nas lavouras?

Os benefícios do uso do controle 
biológico vão ao encontro das necessi-
dades de uma agricultura mais respon-
sável e sustentável e das demandas 
dos consumidores por produtos mais 
saudáveis. Com a sua utilização, é pos-
sível reduzir os impactos ambientais 
da atividade agrícola e a presença de 
resíduos nos alimentos, aumentando 
a segurança alimentar. Por permitir a 
preservação de inimigos naturais e de 
polinizadores, como as abelhas, o ma-
nejo biológico  contribui para reesta-

belecer o equilíbrio que um dia existiu 
no solo, uma vez que o uso demasiado 
de agroquímicos levou à esterilização e 
à perda de sua resistência natural. Ao 
reduzir a necessidade de aplicação de 
nitrogênio (fertilizante) nas lavouras, 
os biológicos também geram um 
impacto positivo sobre as mudanças 
climáticas, já que o nitrogênio é um 
dos principais responsáveis pelo efeito 
estufa, por alterações na qualidade das 
águas (em razão do acúmulo de nitra-
tos) e por perdas de biodiversidade. 
Outro aspecto positivo é que o uso de 
biológicos evita o desenvolvimento 
da resistência, efeito muito comum 
da aplicação de substâncias químicas. 
Explicando melhor: quando se utiliza o 
mesmo princípio ativo químico várias 
vezes, pragas e doenças tendem a ficar 
resistentes, o que não acontece com o 
controle biológico. Além disso, os bio-
lógicos são totalmente seguros para os 
trabalhadores rurais. 

A aplicação de produtos biológicos 
é bem difundida na agricultura 
brasileira? 

O Brasil vem despontando em nível 
mundial no que tange ao controle 
biológico. É o país que mais adota 
essa tecnologia, tanto em volume 
quanto em diversidade. Nos últimos 
cinco anos, vem apresentando um 
crescimento exponencial, mas nem 
sempre foi assim. No passado, os pro-
dutos tinham muitos problemas de 
qualidade, afinal, estamos falando de 
seres vivos. Isso gerou um descrédito 
junto aos produtores. A quebra desse 
paradigma veio com o desenvolvi-
mento de produtos de alta qualidade 
e, nesse sentido, a Lallemand teve um 
papel muito importante na dissemi-
nação do uso do controle biológico 
no Brasil. Acredito que nos próximos 
10 anos, 100% das áreas agricultáveis 
brasileiras fará uso de algum tipo de 
produto biológico no seu manejo. 

O uso de produtos biológicos vem impulsionando, no país e no mundo, a transformação da agricultura em um modelo mais responsável e sustentável. 

Fernando Urban
é CEO da Lallemand Plant 
Care, empresa do grupo 

Lallemand, presente em mais 
de 40 países e líder mundial 

no desenvolvimento, 
produção e comercialização 

de microrganismos.
Em Patos de Minas, a 

Lallemand iniciou suas 
a�vidades em 2016,
quando adquiriu o 

Laboratório Farroupilha, 
empresa já tradicional no 

ramo de soluções biológicas 
para a agricultura e que já 
atendia, à época, a mais de 
80% do território brasileiro.
A unidade conta hoje com 
240 colaboradores e atua 
atendendo a produtores

de todas as culturas,
com destaque para café,

soja e milho.

O uso de controle biológico é viável 
para pequenos produtores?

Perfeitamente. Há uma falsa 
percepção de que o tratamento com 
produto biológico é caro, mas na re-
alidade ele é muito mais barato. Para 
dar um exemplo, o nosso manejo 
completo no tratamento de semen-
tes (TS) para soja fica em média 
R$50,00 por hectare. Além de todos 
os benefícios para o meio ambiente 
que o biológico traz, ele tem um 
retorno econômico garantido para o 
produtor.

Quais as soluções da Lallemand Plant 
Care para melhorar a saúde do solo e 
controlar pragas e doenças? 

O nosso principal produto é o 
Quality, um biofungicida à base de 
Trichoderma asperellum. Esse fungo, 
estudado desde 1930, combate do-
enças do solo e traz mais vigor para 
a planta. São mais de 1,5 milhão de 
quilos comercializados no Brasil, que 
atendem a uma área de 18 milhões 
de hectares. Tenho segurança em 
afirmar que o Quality é o produto bio-
lógico mais comercializado em todo o 
mundo. Nosso portfólio compreende 
também bionematicidas, bioinseti-
cidas e inoculantes. Contamos ainda 
com soluções biológicas específicas 
para a melhoria da qualidade do solo 
de pastagens, lavouras de milho e 
para combate à cigarrinha do milho. 
Além de todos os benefícios citados 
anteriormente, outra vantagem é 
que nossos defensivos biológicos 
são apropriados para utilização em 
qualquer lavoura. Eles são registrados 
pelo alvo que combatem (e não por 
cultura), conferindo aos produtos 
uma grande versatilidade.

"Em 10 anos, 100% das 
áreas agricultáveis 
brasileiras fará uso de 
algum produto biológico 
no seu manejo."

COMO EVITAR DIARREIA 
EM BEZERRAS LEITEIRAS

Informativo Coopatos | Julho 2021

A diarreia é a doença que mais afeta as bezerras na fase de 
amamentação, trazendo prejuízos ao produtor. Estudos mostram 
que o Brasil chega a perder 1 milhão de bezerros por ano para a 
doença. Além do impacto econômico das mortes, as diarreias 
aumentam os custos de tratamento e mão de obra e interferem em 
toda a vida produtiva do animal, prejudicando assim a produção 
futura da fazenda.

Com algumas medidas simples, é possível evitar a diarreia em 
bezerras de leite. São elas:

Proporcionar  um ambiente limpo e higiênico 
Fornecer colostro de qualidade na quantidade e no tempo 
adequado
Eliminar do ambiente a umidade excessiva, para não contribuir 
com a transmissão da doença
Manter instalações adequadas com proteção do sol e das 
chuvas
Evitar  a convivência de bezerras de diferentes idades em um 
mesmo local
Evitar a superlotação de bezerras

A chave para o sucesso no tratamento da diarreia em bezerras 
de leite é a rápida identificação. Quanto antes identificada a 
doença, maiores serão as chances no tratamento. A hidratação 
oral é o tratamento mais eficiente e, normalmente, de menor 
custo. O soro oral é fonte de água, glicose e eletrólitos, e deve ser 
administrado o quanto antes, para minimizar futuras perdas. 
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COOPERADO Média Mensal

UFC

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 1.260

DERCILIO RODRIGUES GALVAO 2.000

ACIR BRAGA COELHO 2.080

FUNDAÇÃO EDUC. DE PATOS DE MINAS 2.289

LAERCIO JOSE DE SOUSA 2.884

ALICIO RODRIGUES MOREIRA 2.884

NATALICIO GALVÃO NETO 2.884

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 3.107

HEBIO HENRIQUE A. DE OLIVIERA 3.107

ODIR PAULO CAIXETA 3.175

RONALDO LUZIA DA SILVA 3.175

MARIO JOSE DA SILVA 3.302

RICARDO VERSIANI DE SOUZA 3.302

WALTER JOSE PEREIRA 3.420

LUIZA MARIA DE SOUZA 3.420

COOPERADO Média Mensal

CCS

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 16.354

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 32.842

NATALICIO GALVÃO NETO 47.324

ANAIR MOREIRA TELES 52.327

JULIO CESAR NOGUEIRA DA SILVA 72.482

LUCIO JOSE MENDES 82.088

FIRMINO TEODORO DA COSTA 88.336

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 105.794

BRENO RENATO ALVES TITO 117.775

ELIANA DOS REIS BRAGA BILHAO 119.102

JOSE MARIA SOLIS 119.875

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 121.465

JEOVAH ANTONIO MACHADO 127.700

MARCELO DE ABREU GONÇALVES 136.636

LUCIANO BERNARDES NASCENTES 137.810

COOPERADO Média Mensal

S. TOTAIS

LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA 14,85

PAULO JOSE BRAGA SOARES 14,64

MOACIR RODRIGUES DE LIMA 14,19

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 14,06

WILLIAN SEVERINO BARBOSA 13,94

EDUARDO BARBOSA MENDES 13,79

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,67

JOSE DELFINO PEREIRA SOBRINHO 13,59

ELISMAR JOSE DE SOUZA 13,54

SERGIO DA SILVA FERREIRA 13,53

MARIA MARTA DE FREITAS MAGALHÃES 13,43

RONALDO LUZIA DA SILVA 13,41

NIVALDO BATISTA DA SILVA 13,36

ROMERO GERALDO DE MENDONÇA 13,33

EDUARDO BONTEMPO 13,32

 MELHORES EM QUALIDADE: JUNHO 2021

Dados do Leite Mês: JUNHO 2021

Volume de leite recebido: 3.378.062 litros

Média Diária: 112.602 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 117

Média por Cooperado Fornecedor: 962

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

Ganhadores da Ração: JUNHO 2021

1º Lugar em UFC 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

JULHO E 
AGOSTO 2021 02/08 a 07/08 12/07 a 17/07 19/07 a 24/07 26/07 a 31/07

(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.

VALTAIR VAZ DE OLIVEIRA
LAGAMAR

NIVALDO CAETANO DA SILVA
VAZANTE

CONSELHO COMUNITARIO UNIAO
JOÃO PINHEIRO

ERNANE CESAR BRAGA
PRESIDENTE OLEGÁRIO

ALCIDES JOÃO DE BRITO
PATOS DE MINAS

ALLYSSON OLIVEIRA DA SILVA
GUARDA-MOR

RENATO JOSE BORGES
LAGOA GRANDE

LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO
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
JULHO E AGOSTO 2021

LOCALIDADE DATA

MATA DO CEDRO 16/07/2021

ABELHA – LAGOA FORMOSA 21/07/2021

LIMEIRA – LAGOA FORMOSA 22/07/2021

LAGOA SECA 11/08/2021

LAGOA SECA 12/08/2021

CABICEIRA DO CHUMBO 13/08/2021

PINDAIBAS 19/08/2021

SANTA MARIA 26/08/2021

MINGUANTE

31/07
CHEIA

23/07

FASES DA LUA

CRESCENTE

17/07
NOVA

09/07




