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SEMANA COOPATOS 2020
De 17 a 22 de agosto, a Semana Coopatos acontece nas sete Lojas Agropecuárias. É a oportunidade que
o produtor de leite esperava para adquirir tudo o que precisa para tocar a sua atividade no próximo ano,
com segurança, sem precisar sair de casa e com as melhores condições do mercado. 
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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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Produtor, você sabia que a Fábrica 
de Rações da Coopatos conta com 
uma linha de suplementos minerais de 
primeira qualidade?  

Os suplementos minerais são 
importantes aliados quando o assunto 
é agregar valor e otimizar a pecuária. 
Os gados de corte e de leite necessitam 
desses nutrientes para que sejam capazes 
de expressar o seu máximo potencial, 
seja na produção de leite, seja no ganho 
de peso. Isso porque, ao longo dos anos, 
as pastagens apresentam variações, não 
só em relação à quantidade disponível 
(como no  período da seca, por exemplo), 
mas também em relação ao seu valor 
nutritivo. Essas deficiências impactam 
negativamente nos índices produtivos, 
comprometendo a curva de crescimento 
dos animais, fazendo com que eles 
demorem  mais a atingir a idade de abate 
ou do primeiro parto.

A suplementação mineral de 
animais criados a pasto é, portanto, 
uma estratégia eficaz para corrigir 
dietas desbalanceadas, melhorando 
os indicadores de desempenho das 
propriedades que se dedicam à pecuária. 

Segundo Rafael Carvalho, zootecnista 
e consultor de pecuária de corte da 
Prodap, empresa parceira da Coopatos 
em nutrição animal, quatro tipos de 
suplementos minerais são mais usados 
na pecuária: 

Sal mineral,  tem como objetivo 
principal evitar a perda de peso 
e manter o gado sadio, de modo 
a estimular o ganho de peso ou a 
produção de leite.

Sal ureado, indicado para o período 
de transição, para permitir melhor 
aproveitamento do pasto.

Sal proteinado, uma mistura de 
sal, minerais e proteína degradável 
no rúmen, como farelo de soja, por 
exemplo. Ideal para complementar 
a alimentação do gado no período 
da seca.  

Sal proteico energético, uma 
combinação de  sal,  minerais, 
proteína verdadeira e uma 
fonte de energia, como o milho, 
sorgo, etc. Indicado para suprir 
as necessidades dos animais no 
período das águas. 

Rafael alerta para os cuidados que 
o produtor deve tomar ao fornecer sal 
proteinado com ureia para os animais: 
deve ser feito em cocho coberto, para 
evitar que a água se acumule no interior 
e, ao entrar em contato com a ureia, 
torne-a intoxicante, podendo levar o 
animal a óbito. Recomenda-se fazer 
furos no cocho para escoamento da 
água ou instalá-lo em posição levemente 
inclinada. 

Ao escolher o suplemento mineral 
para complementar a alimentação do 
rebanho, o produtor deve levar em 
consideração os seguintes fatores: a 

categoria de animal a quem se destina a 
suplementação, a época do ano em que 
está sendo feita, o perfil da pastagem e 
os objetivos de ganho de desempenho da 
propriedade. 

Além disso, o produtor deve prestar 
atenção a alguns detalhes para 
garantir o máximo aproveitamento 
dos suplementos pelos animais, como 
afirma o consultor da Prodap: “Pouca 
disponibilidade de cochos, áreas 
pequenas de cochos e, ainda, cochos 
mal distribuídos, mal localizados ou com 
acesso muito difícil dificultam o consumo 
dos suplementos pelos animais, fazendo 
com que a suplementação não apresente 
os resultados esperados”. Uma logística 
de distribuição bem definida é importante 
para garantir o reabastecimento dos 
cochos, de modo a evitar que falte o sal, 
prejudicando o consumo pelos animais. 

A Fábrica de Rações da Coopatos 
conta com linha completa de 
suplementos minerais e complexos 
minerais multiproteicos para atender 
às diferentes categorias de bovinos de 
corte e leite, como explica o Supervisor 
de Vendas em Nutrição Animal da 
cooperativa, Marco Antônio Oliveira: “Os 
produtos Coopatos são formulados com 
ingredientes de qualidade, contendo 
minerais de alta biodisponibilidade para 
os bovinos, resultando no desempenho 
esperado pelo pecuarista. O nosso 
diferencial é a parceria com empresas 
renomadas no mercado de nutrição 
animal, somada à confiabilidade da 
marca Coopatos”.

Além da garantia de qualidade, o 
cooperado que optar pelos produtos 
da Fábrica de Rações pode ainda 
contar com um serviço especial: a 
consultoria técnica da Prodap na 
elaboração do Plano Anual de Nutrição 
(PAN), desenvolvido de acordo com 
os parâmetros e objetivos da sua 
propriedade e considerando a passagem 
das estações ao longo do ano, sem 
qualquer custo adicional. 

A IMPORTÂNCIA DOS SUPLEMENTOS 
MINERAIS NA PECUÁRIA DE CORTE E LEITE

“Ao suplementar, o 
produtor deve considerar 
a categoria de animal, 
a época do ano, o perfil 
da pastagem e os 
objetivos de ganho de 
desempenho.”

Rafael Carvalho 
Consultor da Prodap
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Finalizando a nossa série sobre o 
funcionamento das cooperativas, 
nesta última publicação, vamos 
falar do papel e das 
responsabilidades a cargo da 
diretoria executiva. 

VOCÊ SABE
COMO FUNCIONA
uMA COOPERATIVA? 

  

COOPERATIVISMO: ESPALHE ESSA IDEIA

DECISÕES DO DIA A DIA 
A contratação de pessoas, a definição de metas 

comerciais e as demais decisões administrativas a 
serem tomadas todos os dias dentro de uma 

cooperativa estão sob a responsabilidade da gestão 
executiva da empresa, composta pelo presidente 

(executivo principal) e diretores ou 
superintendentes executivos.

Fonte: ocb.org.br
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dicas de
saúde e bem-estar

CUIDADOS COM A SAÚDE NO INVERNO
O inverno chegou! A estação das temperaturas mais baixas 
começou no dia 20 de junho e segue até o dia 22 de setembro. 
Muito apreciado por alguns, pelo clima mais ameno, noites 
mais longas, comidinhas que aquecem e sensação de 
aconchego, há aqueles que mal veem a hora de o inverno ir 
embora. Independente de qual grupo você faz parte, é preciso 
tomar alguns cuidados com a sua saúde durante os dias mais 
frios do ano. 

Beba bastante água. 
Hidrate a pele. 
Faça atividades físicas.
Alimente-se bem.
Mantenha os ambientes arejados. 
Umidifique o ar, usando bacias d’água ou toalhas úmidas. 

E, como nesse período do ano, aumentam as doenças 
respiratórias causadas por vírus, a dica mais importante 
continua sendo: lave as mãos frequentemente! 

BOLO DE FUBÁ SALGADO 

Receita
especial

Ingredientes
• 1 xíc (chá) de leite Coopatos
• 4 ovos 
• 3 col (sopa) de manteiga Coopatos
• 1/2 xíc (chá) de queijo parmesão
Coopatos ralado
• 2 xíc (chá) de fubá
• 1 col (sopa) de fermento 
• 1 pote de iogurte natural
• 1 col (sopa) de salsinha picada
• cebola picada
• sal a gosto

Como fazer
No liquidificador, bata os ovos, o leite, a 
manteiga, o sal, o queijo parmesão ralado e, 
aos poucos, adicione o fubá. Junte o 
fermento, a cebola, o iogurte natural e 
misture a salsinha. Coloque em uma 
assadeira untada e enfarinhada. Leve para 
assar no forno preaquecido a 200ºC, durante 
30 minutos ou até dourar.
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O preço do leite pago ao produtor em 
junho subiu 9,8% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, aponta o Centro 
de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea). Na “média Brasil”, o 
litro chegou a R$ 1,5135 — valor pago 
em junho referente à captação de maio. 
Em termos reais, a média atual está 2,7% 
menor que a verificada em junho de 
2019, mas é a maior desde julho passado.

“É preciso salientar que existe a 
tendência sazonal de aumento das 
cotações entre março e agosto, uma vez 
que a produção de leite é prejudicada pela 
baixa disponibilidade de pastagens em 
decorrência da diminuição das chuvas”, 
destaca o centro de pesquisas. Com o 
avanço da entressafra da produção no 
Sudeste e no Centro-Oeste e a estiagem 
no Sul, a captação de leite seguiu limitada. 
O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do 
Cepea registrou queda de 0,2% de abril 
para maio na “média Brasil” e acumula 
baixa de 12,6% neste ano.

A menor captação em maio acirrou 

a competição entre os laticínios para 
a compra de matéria-prima. Isso foi 
evidenciado pelo aumento de 6,7% 
no preço médio mensal do leite spot 
(negociação de leite cru entre indústrias) 
em Minas Gerais de abril para maio, em 
termos nominais. O preço da matéria-
prima no campo é formado depois das 
negociações quinzenais do leite spot e 
da venda dos derivados lácteos. Assim, 
as cotações do spot e dos derivados de 
maio irão influenciar os valores do leite 
captado naquele mês, pagos ao produtor 
em junho.

A menor oferta de matéria-prima em 
maio, por sua vez, intensificou a redução 
dos estoques de UHT, muçarela e leite 
em pó – que, vale lembrar, já vinham 
limitados, devido à menor produção 
em abril, por conta das incertezas 
geradas pela pandemia de coronavírus. 
Adicionalmente, agentes de mercado 
consultados pelo Cepea informaram 
que a demanda por derivados lácteos 
se mostrou mais firme em maio em 
comparação com abril, cenário que 
favoreceu a recuperação das cotações 
dos lácteos.

PERSPECTIVAS PARA JULHO

A defasagem temporal entre a 
produção de leite e a comercialização 
dos derivados causa o atraso de um mês 
no repasse das condições de mercado 

para o produtor. Nesse sentido, as 
negociações quinzenais do leite spot 
e a venda dos lácteos de junho irão 
influenciar os valores do leite captado 
naquele mês, que serão pagos ao 
produtor em julho.

No caso do preço do spot, houve alta 
nas duas quinzenas de junho, com maior 
intensidade na segunda. Pesquisas do 
Cepea mostram que, na média desse 
mês, o preço do spot em Minas Gerais 
ficou 45% acima do de maio, em termos 
nominais, chegando a R$ 2,28 por litro.

A pesquisa diária de derivados do 
Cepea indicou que os estoques de UHT e 
muçarela seguiram limitados em junho, 
o que favoreceu as altas acumuladas 
nas cotações (de 1º a 29 de junho), 
respectivamente de 8,4% e de 21,2%. 
O UHT registrou média mensal parcial 
de R$ 3,19 por litro, 18% acima do valor 
verificado em maio. A média mensal 
parcial da muçarela foi de R$ 22,24 
por quilo, elevação de 22,8% na mesma 
comparação.

CUSTOS DE PRODUÇÃO
SEGUEM ALTOS

O mês de maio também foi de aumento 
no Custo Operacional Efetivo da pecuária 
de leite. Na “média Brasil”, os desembolsos 
do produtor cresceram 0,48% em maio 
frente a abril e no acumulado de 2020, 
4,05%. Os principais insumos que 
contribuíram para esse cenário foram 
suplementação mineral, com valorização 
de 2,14%, adubos e corretivos, com 
aumento de 1,64%, e concentrado, de 
0,79%. O estudo do Cepea destaca ainda 
que a desvalorização cambial do Real 
frente ao dólar influencia no aumento 
dos custos da suplementação mineral e 
também dos fertilizantes. Considerando-
se as médias mensais deste ano, a moeda 
norte americana se valorizou 37,13% em 
relação ao Real. 

Fonte: Canal Rural e Boletim do Leite 
Junho de 2020 (Cepea - Esalq/USP)

MENOR OFERTA NO CAMPO DEVE ELEVAR 
OS PREÇOS AO PRODUTOR

“A menor captação 
em maio acirrou a 
competição entre os 
laticínios para a compra 
de matéria-prima.”
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DIA C: AÇÕES VOLUNTÁRIAS 
ESPALHAM SOLIDARIEDADE 
E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
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PLANEJE SUAS COMPRAS E FECHE 
OS MELHORES NEGÓCIOS 

Mesmo diante desta crise sem pre-
cedentes que vivemos no Brasil e no 
mundo, a atividade leiteira não parou 
por nem um dia sequer, impulsionada 
pelo compromisso de garantir o abas-
tecimento e a segurança alimentar do 
nosso país. 

É por isso que, para apoiar os produ-
tores nessa grande missão e assegurar 
que eles tenham acesso aos insumos 
essenciais para a continuidade de suas 
atividades, a Coopatos manteve a rea-
lização da Semana Coopatos, em um 
formato adaptado para a nova realidade 
em que vivemos.

Entre os dias 17 e 22 de agosto, a 
Semana Coopatos acontecerá nas sete 
Lojas Agropecuárias, durante a qual 
será possível adquirir todos os produtos 
do portfólio da cooperativa. São mais de 
60 fornecedores, das linhas de semen-
tes, fertilizantes, defensivos, produtos 
veterinários, produtos químicos para 
ordenha e limpeza, silos, equipamentos 
de ordenha, tanques de refrigeração, 
etc.

“A feira comercial mudou o formato 
de atendimento em razão da pandemia 
do novo coronavírus, mas quanto aos 
produtos, os cooperados podem ficar 

tranquilos de que eles terão acesso 
às mesmas linhas que a gente vem 
oferecendo nos últimos anos durante a 
Semana Coopatos”, esclarece o Gerente 
de Suprimentos da cooperativa, William 
Ribeiro. O gerente conta que as nego-
ciações com os parceiros já estão em 
andamento, para garantir as condições 
mais vantajosas de negociação para os 
cooperados da Coopatos.

Além disso, estão mantidas as 
mesmas condições para aquisição de 
produtos, que são sempre oferecidas 
aos produtores associados: pagamento 
em 10 vezes, com prazo de retirada dos 
insumos agrícolas até dezembro deste 
ano e demais linhas de produtos com 

retirada até junho de 2021.
Em virtude do risco que a concen-

tração de pessoas representa para a 
saúde, não será possível realizar os 
demais eventos, que são tradicionais 
da Semana Coopatos, tais como o 
Clube da Bezerra, o Coopatos Mulher, o 
Coopatos Jovem, bem como os eventos 
técnicos e de troca de conhecimentos.

Segurança em primeiro lugar

O formato será o mesmo adotado 
para o Balcão de Negócios, realizado 
em junho, que se mostrou muito acer-
tado, como avalia o Vice-Presidente da 
Coopatos, Gilberto Cunha: “A experi-
ência bem-sucedida com o Balcão de 
Negócios, realizado numa modalidade 
muito similar ao que vai acontecer com 
a Semana Coopatos, foi um bom teste 
desse modelo. Foi importante para a 
gente entender essa dinâmica nova. 
Vimos que as Lojas Agropecuárias 
suportaram bem essa nova modalidade 
de negócios, bem como nossos canais 
alternativos de vendas”. 

Dessa forma, durante a Semana 
Coopatos, as lojas estarão preparadas 
para receber, com segurança, todos os 

“Os cooperados terão 
acesso às mesmas 
linhas de produtos 
que oferecemos nos 
últimos anos.”  
William Ribeiro
Gerente de Suprimentos da Coopatos
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“A Semana Coopatos é 
uma ferramenta para 
o produtor abaixar o 
custo do seu negócio.”  
Gilberto Cunha
Vice-Presidente da Coopatos 

cooperados, que terão também a opção 
de efetuar seus pedidos e fechar negócio 
pelo telefone, WhatsApp ou ainda por 
meio dos técnicos de campo.  

A Coopatos estuda a presen-
ça de alguns parceiros nas Lojas 
Agropecuárias  durante os dias de 
feira, pois isso contribui para o pro-
cesso de compra de muitos produtos, 
como explica William: “A presença dos 
parceiros é importante, porque eles 
corroboram com o processo comercial. 
É uma oportunidade que os cooperados 
têm de tirar dúvidas técnicas sobre 
os produtos. Temos trabalhado essa 
possibilidade com os parceiros, e mui-
tos deles já sinalizaram interesse em 
participar e disponibilizar uma equipe 
maior, para que eles tenham uma pre-
sença mais ampla nas sete unidades 
da Coopatos”. No entanto, essa iniciaiva 
será colocada em prática somente se 
não houver nenhuma decisão contrária 
das autoridades municipais de saúde, 
nas sete cidades que a Coopatos está 
presente.  

“Estamos ainda há muitos dias do 
evento. Pode ser que em agosto este-
jamos vivemos uma situação melhor 
ou mais delicada do que a que estamos 

vivendo hoje. A Coopatos estará prepa-
rada para atender nossos cooperados”, 
destaca William. É por isso que as 
equipes do Departamento Comercial, 
do Marketing e do Departamento de 
Relacionamento com os Cooperados 
(DRC) trabalharam fortemente, nesses 
últimos meses, para ampliar a presença 
da Coopatos no campo e para criar 
canais alternativos de compra e venda, 
de modo a garantir que os cooperados 
consigam, com segurança, realizar as 
compras de que necessitam. 

Compras planejadas

A Semana Coopatos é uma oportu-
nidade que acontece uma vez por ano, 
na qual o produtor tem condições de 
adquirir tudo o que necessita para o 
próximo ano, em uma negociação dife-
renciada, com preços melhores e prazos 
estendidos de pagamento. 

Diante deste cenário de incertezas que 
vivemos, a pressão por reduzir os custos 
de produção da atividade leiteira se torna 
ainda mais forte. E a Semana Coopatos 
é uma oportunidade que o produtor tem 
de diminuir os custos da sua atividade, 
como ressalta Gilberto: “A Semana 

Coopatos é uma ferramenta à disposição 
do produtor para abaixar o custo do seu 
negócio. Então, minha recomendação 
para os cooperados é que usem essa fer-
ramenta: planejando com antecedência 
suas compras e comprando aquilo que 
ele precisa para o ano todo”.   

Para facilitar esse planejamento das 
compras, os cooperados podem solicitar 
às Lojas Agropecuárias as informações 
de todo o seu consumo durante o ano 
passado. O relatório é feito com base nas 
compras que o cooperado fez ao longo 
do último ano e traz o detalhamento 
das quantidades, dos fornecedores, das 
marcas de cada produto consumido, 
tudo para facilitar ainda mais a compra 
durante a Semana Coopatos.
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As doenças de casco pertencem a um 
grupo de patologias com maior impacto 
econômico na produção de leite. Os 
custos englobam gastos com mão de 
obra técnica, medicamentos, perda de 
escore corporal, diminuição da fertilidade, 
redução da ingestão de alimentos, perda 
de produtividade, descarte de leite e 
maior risco de desenvolver infecções 
secundárias.

São divididas em dois grupos de 
acordo com o fator causador. O primeiro 
fator é nutricional: erros na formulação 
de dietas levam ao desenvolvimento de 
acidose ruminal subclínica, que tem como 
consequência a inflamação do casco, 

chamada de laminite. O segundo fator é o 
ambiental biomecânico: pisos abrasivos, 
que desgastam em excesso o casco, ou 
corredores com pedras, que ferem a 
parte mole e dura do casco, causando 
hemorragias de sola, úlceras de sola e 
cortes no tecido mole do casco. Além 
disso, o aumento de umidade, fezes e urina 
em fermentação, levam à proliferação de 
microrganismos capazes de penetrar na 
pele do casco e causar lesões infecciosas, 
como dermatites, erosão de talão e 
degradação da linha branca.

O sinal clínico mais comum é a 
dificuldade de andar e a presença de 
lesões nos cascos. Quando o animal 

estiver mancando, vale fazer uma boa 
avaliação, pois pode ser uma fase inicial. 
Após o animal apresentar os sinais 
clínicos, há necessidade de tratamento 
curativo, realizando uma pequena cirurgia 
nos cascos.

A melhor forma de combater esse 
problema é prevenindo com boas práticas 
de manejo: fornecimento de uma dieta 
balanceada e manutenção do ambiente 
limpo e sem pedregulhos. A utilização 
de pedilúvio também vem se mostrando 
uma ótima ferramenta, sendo a solução 
feita com formol 5% ou sulfato de cobre 
5%, na dosagem de 1 litro/kg de soluto 
para 20 litros de água.

Ao ser processado pelo método UHT, o leite é aquecido entre 
130°C e 150°C, por um período de dois a quatro segundos e,
em seguida, resfriado à temperatura ambiente. Esse processo 
elimina todos os microrganismos presentes na bebida.
A embalagem cartonada, com suas camadas internas,
impede o contato do meio externo com o leite, protegendo-o
de contaminantes. O citrato de sódio e o fosfato de sódio, 
compostos naturalmente presentes na bebida, são adicionados 
com a função de estabilizar as proteínas do leite, devido
ao rigoroso tratamento térmico a que ele é submetido.
Logo, o leite UHT não tem conservantes. A legislação 
proíbe a adição de qualquer conservante a esse produto.

Leite UHT tem conservantes?

PROBLEMAS DE CASCO NA PECUÁRIA 
LEITEIRA
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Uma parceria sólida, duradoura e de 
valor. Assim é a relação da Coopatos 
com o Supermercado Bernardão, um 
dos principais clientes da cooperativa. 

O Supermercado Bernardão, que 
neste ano completa 45 anos de história, 
é uma empresa sólida, com tradição, 
presente em quatro municípios na 
região do Alto Paranaíba. São ao todo 
oito lojas, sendo duas em Patrocínio, 
onde localiza-se a matriz, três lojas 
em Patos de Minas, duas unidades em 
Araxá e uma em Serra do Salitre. 

Com um mix muito diversificado de 
produtos, o Supermercado Bernardão 
conta com 22 mil itens cadastrados 
no portfólio que é comercializado por 
mês pela rede. “Hoje, temos uma gama 
de mais de mil fornecedores, desde a 
parte de perecíveis, frios e congelados, 
uma sessão de bazar muito forte com 
variedade em cama, mesa e banho, 
roupas, brinquedos, linha de perfu-
maria, produtos de limpeza, hortifruti, 
laticínio… As nossas lojas são muito 
completas. O que você precisar para a 
casa, você encontra nas nossas lojas”, 
conta o gerente comercial da rede, 
Antônio Nascentes de Queiroz Jr., mais 
conhecido como Júnior.

PARCERIA DE VALOR

Há 18 anos trabalhando no 
Supermercado Bernardão, Júnior conta 
que a parceria com a Coopatos é bas-
tante antiga, e já existia antes mesmo 
de ele começar a trabalhar na rede. “Há 
muitos e muitos anos comercializamos 
os produtos da Coopatos. Eu me lembro 
que quando entrei, alguns representan-
tes levavam de Patos para Patrocínio os 
produtos da Coopatos, pois a cooperati-
va ainda não tinha distribuição lá”.  

Para o gerente, a relação de parceria 
com a Coopatos é muito boa, sendo 
a cooperativa o principal parceiro do 
supermercado na linha de laticínios e 
queijos: “Vendemos muito bem os pro-
dutos Coopatos, como queijos, iogurtes 

- o Patinho é muito forte -, a manteiga 
Coopatos é uma líder de vendas dentro 
das nossas lojas. Temos reposições de 
mercadoria duas vezes por semana, 
entregas semanais de produtos, pro-
motores ativos dentro das nossas lojas, 
que prestam um trabalho muito bom. 
Acredito que é justamente essa pres-
tação de serviços que a Coopatos tem 
com promotores, com atendimento e 
entrega que faz toda a diferença dentro 
do nosso negócio”, afirma Júnior. “Por 
isso, estamos sempre de portas abertas 
para a Coopatos”, completa o gerente. 

Esse mesmo sentimento é com-
partilhado pelo Gerente de Vendas 
de Leite e Derivados da Coopatos, 
Leodávio Nascentes. “O Supermercado 
Bernardão é um dos melhores parceiros 
da Coopatos, sem sombra de dúvidas. 
Um parceiro fiel, que valoriza a empre-
sa e os produtos da Coopatos, assim 
como da Cemil, que nós distribuímos 
para eles. É um parceiro que trabalha 
com todo o mix de produtos e compra 
um volume expressivo. Nunca enfren-
tamos nenhuma barreira, temos total 
abertura para o lançamento de produ-
tos, realização de ações promocionais, 
anúncios no jornal. É um cliente que 

SUPERMERCADO BERNARDÃO E COOPATOS: 
UMA PARCERIA DE VALOR

“Nosso relacionamento é 
o melhor que existe. Não 
tem como ser melhor.” 

Antônio de Queiroz Jr. 
Gerente Comercial da Rede 
Supermercado Bernardão 
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está de portas abertas para a Coopatos, 
sempre”, reconhece Leodávio.  

Marco Antônio Bernardes, filho do 
fundador do Supermercado Bernardão 
e responsável pelo Administrativo-
Financeiro da rede, explica que faz parte 
da cultura do supermercado a valoriza-
ção da regionalidade e o estabelecimen-
to de parcerias sólidas e duradouras 
com os fornecedores: “Enxergamos 
nossos fornecedores realmente como 
parceiros e não somente como pessoas 
que vêm nos vender seus produtos. 
Isso é uma cultura do Supermercado 
Bernardão. Buscamos trazer as pes-
soas pro nosso lado e ficamos ao lado 
delas, encontrando as soluções no dia 
a dia. Dessa forma, conseguimos exce-
lentes parceiros”.

“O Supermercado 
Bernardão é um dos 
melhores parceiros da 
Coopatos, sem dúvidas.”

Leodávio Nascentes 
Gerente de Vendas de Leite e 
Derivados da Coopatos

COMO TUDO COMEÇOU
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COOPERADO Média Mensal
UFC

JOSE MARIA SOLIS 1.442

FIRMINO TEODORO DA COSTA 2.154

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 2.154

SERGIO DA SILVA FERREIRA 2.410

CLERIO GARCIA ROSA 2.884

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 2.884

DERCILIO RODRIGUES GALVAO 2.884

CLEUTO GARCIA ROSA 3.107

VICENTE PEREIRA DE CASTRO 3.369

PAULO ELIAS CAIXETA 3.557

RICARDO VERSIANI DE SOUZA 3.634

RONALDO JOSE DE SOUZA 3.780

ROSANA G. SOUSA E OUTRO 3.915

JOSE HUMBERTO DA SILVA 4.000

OSMANO JOSE DE SOUZA 4.000

COOPERADO Média Mensal
CCS

ANAIR MOREIRA TELES 44.392

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 46.039

CELSO GUIMARAES 48.537

FIRMINO TEODORO DA COSTA 49.893

MARIA FURTADO DE O. SILVEIRA 59.000

ALCINO DANIEL BRAGA 63.656

MARCELO DE ABREU GONCALVES 69.510

RAFAEL ROMÃO PEREIRA 69.879

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 79.415

ALTINO OLIMPIO QUEIROZ 84.743

CLERIO GARCIA ROSA 84.844

BRENO RENATO ALVES TITO 92.078

VAGNER JOSE PEREIRA 94.107

ALDO JOSE DE SOUZA 99.849

JOSE MARIA SOLIS 101.152

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

MOACIR RODRIGUES DE LIMA 14,71

WILLIAN SEVERINO BARBOSA 14,40

LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA 14,32

GERALDO BATISTA DA SILVA 14,18

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 14,15

ANDERSON MENDES TIBERIO 14,15

CLEUTO GARCIA ROSA 13,78

MARCOS B. FARIA VIANA E OUTRO 13,75

VANDERLI ALVES FERNANDES 13,71

JOSE TAVARES APARECIDO 13,71

JOAO ANTONIO DA SILVA 13,71

JOSE DELFINO PEREIRA SOBRINHO 13,68

CRISTIANO GOMES COELHO 13,65

FABIO DIAS MOREIRA 13,63

CRISTIANO M. NOVAES E OUTROS 13,63

 MELHORES EM QUALIDADE: JUNHO 2020

Dados do Leite Mês: JUNHO 2020

Volume de leite recebido: 3.697.543 litros

Média Diária: 123.251 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 164

Média por Cooperado Fornecedor: 752

Preço médio do leite em JUNHO: R$ 1,7762

Ganhadores da Ração: JUNHO 2020

1º Lugar em UFC JOSE MARIA SOLIS

1º Lugar em CCS ANAIR MOREIRA TELES

1º Lugar em Sólidos Totais MOACIR RODRIGUES DE LIMA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -

NÃO HOUVE SORTEIO – COVID-19 - -
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ENTREGA DE RAÇÕES ENSACADAS E DE FARELOS
PATOS DE MINAS E REGIÃO 

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

JUL/AGO 2020 03/08 A 07/08 13/07 A 17/07 20/07 A 24/07 27/07 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.

RICIERI JOSE MINGONI

DIEGO DOS SANTOS FARIA

JOSE FERNANDO BARBOSA

ERASMO CARLOS RABELO

HAMILTON DOS REIS RIBEIRO

NOSSAS BOAS-VINDAS!

Programação de Vacinação Brucelose
JULHO E AGOSTO 2020

LOCALIDADE DATA

ABELHA – LAGOA FORMOSA 21/07

LIMEIRA 22/07

LAGOA SECA 12/08

LAGOA SECA 13/08

CABECEIRA DO CHUMBO 14/08

PINDAÍBAS 20/08

SANTA MARIA 27/08

Mais informações com Chico Tolentino ou pelos telefones:
(34) 99198-0548   (34) 99991-8901   (34) 3822-2978

CHEIA

03/08
MINGUANTE

12/07

CRESCENTE

27/07
NOVA

20/07

FASES DA LUA




