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A FORÇA QUE VEM DA UNIÃO
É na união que a família Marra - duas gerações ligadas pelo amor à terra
e pela dedicação à pecuária leiteira - encontra as forças para continuar
crescendo e prosperando. 
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NOTA DE PESAR PELO
FALECIMENTO DE
JOÃO BOSCO FERREIRA

É com profundo pesar que a Coopatos registra o falecimento de João Bosco Ferreira, no dia 26 de 
fevereiro deste ano.  Natural de Serra do Salitre (MG), João Bosco dedicou grande parte da sua vida a 
favor do cooperativismo e da promoção dos princípios cooperativistas. 

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, foi presidente da Cooperativa 
Agrícola de Patrocínio (Coopa) de 1990 até 2000. Nos anos 1991 e 1992, foi presidente da Associação 
Cooperativista do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Na Cooperativa de Crédito Rural da Região de 
Patrocínio (Coopacred) foi vice-presidente, de 1991 a 1997, e presidente, de 1997 a 2001. 

Por dois anos (2006 e 2007) atuou como presidente da G-100 - Associação Brasileira das Pequenas e 
Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios. Foi vice-presidente e membro do Conselho de 
Administração da Associação Brasileira da Indústria de Leite Longa Vida (ABLV/SP), além de diretor do 
Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de MInas Gerais (Silemg). 

Participou como membro da Câmara Técnica de Bovinocultura de Leite da Secretaria de Agricultura do 
Estado de Minas Gerais. Na Cemil, foi inicialmente diretor financeiro, no período de 1993 a 2002 e, 
posteriormente, dirigiu a cooperativa central como seu presidente por 16 anos, de 2002 a 2018. 

Tornou-se cooperado da Coopatos em 31 de maio de 2006 e, em maio de 2010, foi agraciado com a 
Comenda Antônio Secundino de São José, um reconhecimento pelo seu incansável trabalho em prol do 
desenvolvimento do agronegócio no país e do crescimento e fortalecimento do movimento 
cooperativista.

Aos familiares e amigos de João Bosco, expressamos nossas sinceras condolências pela inestimável 
perda e pedimos a Deus, em prece, que os conforte neste momento de tristeza e dor. 



Informativo Coopatos | Março 20204

dicas de
saúde e bem-estar

CAMINHE! 
Uma boa caminhada oferece muitos benefícios à saúde. Além 
disso, é uma das alternativas mais simples, práticas e acessíveis 
para quem quer fazer exercícios físicos e manter a saúde em dia. A 
caminhada pode ser praticada por qualquer pessoa, de qualquer 
idade e condição física, em qualquer horário e lugar. Um estudo 
feito pela California State University demonstrou que quanto mais 
passos uma pessoa dá durante o dia, mais bom humor ela tem. 
Isso porque caminhar libera endorfina no corpo, hormônio que 
promove a sensação de bem-estar e felicidade. Um bom motivo 
para levantar da cadeira e dar um tchau para o sedentarismo! 

BENEFÍCIOS DA CAMINHADA:

TORTA DE DOCE DE LEITE E CHOCOLATE

Receita
especial

Ingredientes
• 300g de doce de leite Coopatos 
• 100ml de leite Coopatos 
• 3 col (sopa) de manteiga Coopatos
• 300g de cream cheese
• 1 col (chá) de essência de baunilha
• 1 pacote (335g) de bolacha de
  chocolate amanteigada

Cobertura
• 200g de chocolate meio amargo
• 200g de creme de leite Coopatos

Como fazer
Triture 15 bolachas no liquidificador e misture com 
a manteiga derretida. Espalhe a bolacha triturada 
em uma forma (25 cm de diâmetro) com fundo 
removível. Bata na batedeira o doce de leite com o 
cream cheese e a essência de baunilha. Reserve. 
Espalhe um pouco de creme por cima da bolacha 
triturada. Molhe as bolachas no leite e faça uma 
camada de bolachas em cima do creme. Alterne 
entre uma camada de creme e uma camada de 
bolachas até que acabem. Derreta o chocolate em 
banho-maria. Ao derreter por completo, misture 
com o creme de leite. Espalhe o creme de chocolate 
por cima. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas.

Melhora a
circulação sanguínea

Diminui o risco de
problemas cardíacos

Reduz a ansiedade
e o estresse

Afasta a depressão

Fortalece os músculos

Evita o aparecimento
da osteoporose

Combate o diabetes

Aumenta a imunidade
do organismo

Melhora a
postura corporal 

Contribui para a
saúde do cérebro
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Você conhece os tipos de 
sociedade que existem dentro 
do modelo cooperativista?

As cooperativas podem ser 
classificadas em três graus, de 
acordo com a dimensão e os 
objetivos da organização. 
Entenda! 

SOCIEDADES
COOPERATIVAS

  

COOPERATIVISMO: ESPALHE ESSA IDEIA
1º GRAU
SINGULAR
Uma cooperativa para pessoas.
Tem o objetivo de prestar serviços diretos
aos associados. 
 
2º GRAU
CENTRAL OU FEDERAÇÃO
Uma cooperativa para cooperativas.
Seu objetivo é organizar em comum
e em maior escala os serviços das filiadas,
facilitando a utilização dos mesmos. 
 
3º GRAU
CONFEDERAÇÃO
Uma cooperativa para federações. Assim como as 
cooperativas de 2º grau, têm o objetivo de organizar 
em comum e em maior escala os serviços das filiadas. 
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A evolução da indústria de lácteos e 
a exigência do mercado consumidor por 
produtos de qualidade tornaram mais 
rigorosos os parâmetros de qualidade 
de leite exigidos dos produtores. 

Índices de fatores como CCS 
(Contagem de Células Somáticas), 
CBT (Contagem Bacteriana Total), 
gordura e proteína passaram a ser 
minuciosamente monitorados por 
produtores em busca de uma maior 
bonificação por litro de leite produzido. 
Entretanto, a vaca é um ser vivo e, 
como tal, está sujeita a constantes 
fatores ambientais e fisiológicos, que 
podem levar a alterações que venham a 
diminuir a qualidade do leite produzido. 
Uma dessas anormalidades é o LINA - 
Leite Instável Não Ácido.

O LINA tem como característica a 
alteração da caseína - principal proteína 
do leite -, que pode ser identificada 
através do teste do alizarol. Como essa 
alteração não eleva a acidez do leite, o 
nome é diferente do leite ácido causado 
pela elevada contagem bacteriana. 

As causas do LINA não são 
totalmente conhecidas, mas sabe-se que 
a suplementação nutricional das vacas é 
um dos fatores principais. Um exemplo 
de falha na suplementação se dá na falta 
de volumoso, que ocorre principalmente 
nos manejos de pastejo extensivo na 
época de transição inverno/verão. Nesse 
período, o animal está sujeito ao estresse 
devido à restrição de água e ao calor, o 
que também pode causar a instabilidade 
no leite. Animais com leite colostro e CCS 

elevada podem ser fortes indícios de leite 
LINA e, por isso, não devem ser colocados 
no tanque.

 O estágio de lactação da vaca 
interfere diretamente na instabilidade da 
caseína. Animais com dias em lactação 
(DEL) elevado ou vacas velhas tendem a 
apresentar LINA, uma vez que a presença 
de uma alta concentração de cálcio 
iônico no leite favorece a precipitação da 
proteína.

Para ter bons índices de qualidade, o 
produtor deve ir muito além de higiene e 
boas práticas de ordenha. As vacas de leite 
devem sempre ser tratadas com conforto 
e alimentação adequada, de acordo com 
cada estágio e raça, para que não passem 
por alterações metabólicas e causem 
danos à saúde financeira do produtor.

A intolerância é decorrente da dificuldade do organismo em digerir
a lactose, o açúcar presente no leite. Isso acontece devido à ausência
ou pouca quantidade da lactase no organismo – enzima responsável
pela digestão da lactose. 
Os principais sintomas são cólicas, gases e desconforto abdominal.
O nível de intolerância varia de pessoa para pessoa e pode ocorrer
em diversas faixas etárias, afetando crianças, jovens, adultos e idosos.
Pessoas com intolerância à lactose podem continuar consumindo produtos 
lácteos, desde que eles passem pelo processo que reduz ou elimina a sua 
presença no leite, como os produtos Leite Condensado, Chocomil,
Leite Longa Vida Semidesnatado e Integral da Família Zero Lactose Cemil.

Intolerância à lactose

LINA, MUITO MAIS QUE QUALIDADE
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No mês em que se comemora o Dia 
Internacional das Mulheres, não poderíamos 
deixar de falar da importância - cada vez 
maior - que as mulheres possuem dentro 
do agronegócio. A presença delas nas mais 
diversas atividades agropecuárias, espaço 
antes dominado por homens, tem sido vista 
como fundamental para o avanço sustentá-
vel, ético e inovador do agronegócio. 

Elas já respondem por 30% dos 
cargos de gestão nas empresas do setor, 
segundo estudo da Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag) em parceria com 
o Cepea da Esalq/USP. Um levantamen-
to feito pela Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA) 
também confirma a tendência: em 

2013, as mulheres ocupavam postos de 
comando em apenas 10% das proprie-
dades rurais do país, número que saltou 
para 31% em 2017. A presença feminina 
cresceu não apenas nas fazendas, mas em 
todos os elos da cadeia do agronegócio, 
como empresas de insumos e máquinas, 
laboratórios, indústrias de alimentos, 
consultorias e assistência técnica. 

A facilidade para absorver as novas 
tecnologias, a organização, a atenção aos 
detalhes, a intuição e a velocidade de pen-
samento para a tomada de decisões, são 
alguns dos diferenciais das mulheres do 
agronegócio. Além disso, elas investem 
muito nos estudos e estão sempre bus-
cando novos conhecimentos: 55% delas 

acessam a internet todos os dias e 60% 
têm curso superior completo, segundo 
pesquisa realizada pela Abag com 301 
mulheres que atuam no campo.

A agricultura é a área na qual elas têm 
maior presença, com 42% de participação. 
A pecuária fica em segundo lugar, com 
participação de 25% das mulheres. Além 
disso, 73% das mulheres presentes no 
agronegócio atuam dentro da porteira, isto 
é, em atividades relacionadas diretamente 
com a produção, como plantio, manejo, 
colheita, beneficiamento, armazenamento 
de insumos, etc. 

No entanto, esse avanço significativo 
das mulheres no campo ainda não é livre 
de barreiras. Muitos são os casos narrados 
por elas nos quais sofreram preconceito 
ou foram desacreditadas. Embora este-
jam satisfeitas com o seu trabalho e com 
a atuação no setor, 71% das mulheres con-
sultadas pelo estudo da Abag disseram 
que já enfrentaram problemas motivados 
por questões de gênero. Elas ainda relata-
ram que sentem dificuldades para serem 
ouvidas ou ascender profissionalmente, 
mesmo que sejam capacitadas para isso. 

A boa notícia é que mesmo diante 
desses episódios, elas não recuaram no 
seu propósito. Gestoras competentes, 
motivadas e conciliadoras, as mulheres 
vêm promovendo uma verdadeira revo-
lução no campo, inaugurando novos 
tempos para o agro brasileiro.

A FORÇA E A RELEVÂNCIA DA PRESENÇA 
FEMININA NO CAMPO 

Apesar de algumas tentativas anteriores de se criar um método rudimentar 
para ordenhar de forma mecânica as vacas, foi Anna Baldwin que, no ano 1878, 
inventou e patenteou um ordenhador, utilizando pela primeira vez o método 
de sucção - uma das primeiras patentes registradas nos Estados Unidos. 

O sistema foi considerado inovador por ser o primeiro a usar a sucção para 
extrair o leite, ao contrário dos inventos anteriores, que tentavam replicar a 
ordenha manual. Foi a ideia genial dessa mulher, que serviu como base para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das modernas ordenhas mecânicas, que 
hoje estão à disposição de milhões de produtores ao redor do mundo, 
facilitando o dia a dia da lida nas fazendas de leite.

Você sabia que a ordenha mecânica
surgiu graças à invenção de uma mulher? 
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Existe um antigo ditado que diz: 
"a união faz a força". Embora possa 
estar um pouco batido, o desgaste pelo 
excesso de uso não retirou a verdade 
que ele carrega. Exemplo vivo disso é 
o que acontece na Fazenda Capoeirão 
Três Barras, na zona rural do municí-
pio de Presidente Olegário (MG). Ali, 
a família Marra leva ao pé da letra o 
ditado e todos, do patriarca à caçuli-
nha da casa, dão a sua contribuição, 
fazendo da união, a força para tocar a 
propriedade. 

Hoje, à frente da fazenda, está o 
cooperado Gilmar de Freitas Marra, 
a quarta geração de uma família que 
sempre viveu do campo e do dom, 
quase sagrado, de saber colher da 
terra aquilo que ela produz. Mas para 
contar a sua história, precisamos, 
antes de tudo, voltar às suas origens e 
honrar a trajetória de quem começou 
tudo por ali. 

Sr. Jorge e Dona Nadir, pais de 
Gilmar, casaram-se em 1969. São 50 
anos de uma aliança forjada pelo amor 
e pela cumplicidade na lida com a terra. 
No início do casamento, eles trabalha-
vam como lavouristas. E, sem deixar 
de lado o trabalho de lavrar a terra, a 
pecuária de leite foi, aos pouquinhos, 

entrando na vida do casal. “Eu come-
cei a tirar leite com duas vacas. Os 
vizinhos também me davam as vacas 
para tirar leite. No início, eu tirava 50 
litros por dia. Eu carregava o leite até 
aqui, que nessa época era da minha 
mãe, porque o ponto do leiteiro era 
aqui”, relembra o sr. Jorge.

As terras da Fazenda Capoeirão 
Três Barras pertencem à família Marra 
há muitos anos. A mãe do sr. Jorge 
recebeu como herança do pai e ele 
comprou a parte dos irmãos e outras 
porções de terra, até chegar à pro-
priedade atual, de 42 hectares. “Eu fui 
nascido e criado aqui. Quando muda-
mos para cá, eu mexia com a lavoura 
para as despesas, mas segui tirando 

o leite. Passei para 60 litros por dia, 
depois fui aumentando… Comprei uns 
pedacinhos de terra e, aos poucos, a 
propriedade foi crescendo, até chegar 
onde está hoje”.

Embora o leite tenha entrado um 
pouco mais tarde na vida do casal, a 
paixão pela atividade vem desde bem 
pequenino: "Eu aprendi a tirar leite 
com nove anos, com o meu pai. Mas 
meu pai ainda era dos antigos, que 
tirava leite com uma mão só. E eu 
tirava com as duas mãos. Como eu 
era muito pequeno, ele ficava contan-
do pros outros, assim, se gabando, 
porque eram poucos dos antigos que 
sabiam colocar o balde e tirar leite 
com as duas mãos como eu”, recorda 
o sr. Jorge, contente pelo orgulho que a 
sua habilidade causava no pai.

 Talvez venha daí o estímulo para 
uma vida inteira dedicada à atividade 
leiteira. Em 1980, o sr. Jorge tornou-se 
cooperado da Coopatos, passando a 
entregar o leite para a cooperativa. 
Desde o início, ele incentivou a parti-
cipação dos filhos na lida da fazenda. 
É por isso que a continuidade dos 
negócios da família pelo Gilmar foi 
um processo natural. Ainda pequeno, 
ele já acompanhava o pai em todas 

“Quero melhorar a 
fazenda, trazer mais 
tecnologia. Minha intenção 
é chegar em 1.500 litros de 
leite por dia.”
Gilmar Marra 
Cooperado da Coopatos.

UNIÃO QUE FORTALECE E FAZ CRESCER
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Quando não mais podia entregar o leite nos latões, o sr. Jorge, receoso com o 
tamanho do investimento, não quis comprar o tanque de expansão. Então, 
decidiram fazer queijo do leite que tiravam. Mas a queijaria não durou nem um 
mês. Acharam a atividade muito difícil e resolveram comprar o tanque, para 
poder voltar a entregar o leite.

Quando foi até a Loja Agropecuária, só havia disponível o modelo com 500 litros 
de capacidade. O sr. Jorge lembra que o Ivan, que trabalhava na Coopatos e era 
seu amigo, sugeriu que ele aguardasse um pouco para comprar um tanque 
maior, que estava para chegar. Mas ele achava que não era necessário, que a sua 
produção não ia aumentar muito e acabou levando para fazenda o de 500 litros. 
Resultado? “Eu já troquei esse tanque quatro vezes”, revela, o sr. Jorge, que se 
diverte com a história, que se tornou motivo de muita risada na família. “E eu 
acho que vai inteirar cinco”, completa Gilmar. 

Que assim seja. 

O TANQUE

as tarefas. E não tinha tempo ruim 
ou trabalho pesado demais: desde a 
época da ordenha na mão e do plantio 
de cana, que eles moíam na fazenda 
para dar ao gado, lá estava ele: firme, 
ao lado do pai. 

Família que trabalha unida

Hoje, a família cresceu e na hora da 
ordenha todos ajudam. Pelas manhãs, 
Gilmar e a esposa Jeane, com a ajuda 
de dona Nadir, tomam conta da primeira 
ordenha do dia. À tarde, a filha mais 
nova do casal, Karoline, que já retornou 
da escola, dá uma mãozinha. Seguindo o 
exemplo do pai, Gilmar também sempre 
incentivou a participação das três filhas: 
Gabriele, Karine e Karoline. Trabalho 
que todas elas desempenharam com 
muita responsabilidade. Não à toa, Karol 
conhece todas as vacas pelo nome e 
sabe de cor a ordem em que cada uma 

delas é ordenhada. O sr. Jorge também 
não fica atrás e dá a sua contribuição: 
ele tem a importante tarefa de manter o 
curral e a sala de ordenha limpos.   

Três a quatro vezes por mês, Jeane 
acaba de tirar o leite pelas manhãs e já 
sai para as visitas às comunidades. "Às 
vezes, eu consigo voltar a tempo da 
ordenha da tarde, às vezes, não. Tem 
alguns dias que eu preciso trabalhar 
até de noite”, explica. Isso porque, há 8 
anos, ela divide as responsabilidades da 
fazenda com o trabalho como agente de 
saúde. 

Dona Nadir lembra que ela não 
estava muito animada com a ideia 
de prestar o concurso público, mas 
com o incentivo das filhas e da sogra, 
acabou estudando e passando em 
quarto lugar. Um feito e tanto. O dia em 
que saiu o resultado da prova, foi uma 
grande alegria comemorada por toda 
a família. “Tinha muitos anos que eu 

tinha parado de estudar. Eu estudava 
o mesmo que minha filha mais velha e 
deu certo. Sou concursada e efetivada", 
conta Jeane, com orgulho. 

Graças a união da família, dos 50 
litros de leite que produziam no começo 
restam apenas as histórias (veja mais 
em “O tanque”). Hoje, com 80 vacas 
em lactação, a propriedade produz, em 
média, 1.300 litros de leite por dia. E a 
intenção é crescer mais. A cabeça de 
Gilmar está cheia de planos para o futu-
ro da propriedade: “Minha expectativa 
é melhorar, crescer… Quero trazer mais 
tecnologia. Fazer parte do Educampo 
Leite, comprar um vagão pro trato dos 
animais, melhorar a ordenha, aumen-
tar os conjuntos. Trocar o tanque de 
expansão [de novo!]. Minha intenção é 
chegar em 1.500 litros de leite por dia”. 
E a depender da união e disposição 
para o trabalho que tem a família, com 
certeza, eles vão muito além. 

O diferencial da
assistência de campo

Com a produção de leite constante-
mente crescendo, o consumo de ração 
da fazenda também é elevado. Ainda 
mais porque os animais são tratados 
durante o ano todo. Gilmar conta que a 

fazenda consome por mês dois cami-
nhões de ração (18 toneladas) e que, 
às vezes, esse volume não é suficiente, 
e eles acabam precisando buscar um 
pouquinho a mais. 

 No entanto, a assistência técnica 
da Coopatos percebeu que o consumo 
estava um pouco acima do esperado 

para a quantidade de leite produzida 
e, por isso, o técnico de campo que 
acompanha a propriedade, Mayckon 
Machado, levou até a fazenda uma pro-
fissional especialista em nutrição ani-
mal para ajudar a dimensionar melhor 
a oferta de ração para os animais. Umas 
das primeiras recomendações feitas 
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por Lívia Figueiredo, que já foi colocada 
em prática pela família, foi a de reduzir 
o tempo de aleitamento dos bezerros. 
"Eu contei que desmamava os bezerros 
com três, quatro meses. Ela me orientou 
a deixá-los mamar só até os 60 dias", 
explica Gilmar. 

"A Lívia mostrou para o Gilmar o 
quanto vale um litro de leite que o bezer-
ro toma e o quanto ele gastaria com a 
ração para alimentá-lo. Ela o ajudou a 
enxergar o que ele estava deixando de 
ganhar", destaca Mayckon. “As bezerras 
estavam mamando o correspondente a 
mais de R$ 7,00 por dia. Com a ração, 
meu custo vai para R$ 2,00 e pouco. 
Dá uma diferença grande. Foi uma dica 
muito boa. A primeira coisa que fiz foi 
ligar na fábrica da Coopatos e pedir a 
ração para as bezerras”, conta Gilmar.

Outra frente que a assistência 
técnica está apoiando é com relação à 
qualidade do leite, ajudando a família 
na realização das análises individuais 
de CCS das vacas, para manter a mas-
tite subclínica sob controle. “São muitas 
vacas e, sozinho, a gente não dá conta 
de corrigir todos os problemas”, afirma 
Gilmar. “E quaisquer dois centavos que 
aumenta no preço do leite, por conta da 
qualidade, já ajuda demais", fala, com 
sabedoria, Dona Nadir.  

 Já o sr. Jorge lembra do apoio que 
receberam da Coopatos quando tiveram 
que instalar o tanque de expansão e o 
equipamento de ordenha: “A gente sem-
pre teve muita assistência da Coopatos. 
Nessa época mesmo que tivemos que 
colocar os tanques e depois com a 

ordenha foi a mesma coisa. A gente 
não sabia mexer ainda com isso direito, 
mas o Mauro [técnico da Coopatos na 
época] fazia a manutenção, substituía 
as peças quando precisava e deixava 
tudo funcionando”, conta o produtor.

 
Compromisso e fidelidade

Mas não é só na assistência técnica 
que a família percebe as vantagens 
de fazer parte da Coopatos. Eles 
também valorizam o compromisso 
que a cooperativa tem com cada 
um dos produtores associados. “Na 
greve que teve dos caminhoneiros, 
a única empresa que pegou o leite 
aqui na região foi a Coopatos. Eles 
foram cortando caminho até darem 
um jeito de chegar”, reconhece Dona 
Nadir. “Todo mundo aqui perdeu leite. 
Nós não perdemos nem um litro. Se 
não dava pra eles virem no horário, 
porque não conseguiam passar, eles 
avisavam que iam tentar vir em outro. 
Mas nunca ficaram sem vir”, completa 
Gilmar.

E a esse compromisso, a família 
retribui com a sua fidelidade. Em 8 de 

janeiro deste ano, eles completaram 
40 anos de sociedade com a Coopatos. 
“Na Coopatos, a gente conhece todo 
mundo. Eu sempre faço amizade com 
todos, mesmo com os presidentes. 
Com o Sr. Pedro, com o Francelino, com 
todos. O Francelino tem pouco tempo, 
mas ele me conhece, ele sabe quem eu 
sou. Se eu precisar de alguma coisa, 
eu sei que ele pode me encaminhar”, 
conta sr. Jorge, que completa: “Tudo 
que eu precisei, a Coopatos nunca me 
negou nada”. 

Como completou os 70 anos de 
idade, o Sr. Jorge tem o direito, de 
acordo com o estatuto da Coopatos, 
de receber o correspondente a 50% 
do valor da sua cota até completar os 
75 anos. “Esse é um benefício que não 
tem nas outras firmas. Outro benefício 
que eu vejo, por exemplo, é no final do 
ano, quando eles repartem as sobras 
entre os cooperados. Outras firmas 
fazem isso? De jeito nenhum”, afirma 
sr. Jorge.

Com a responsabilidade de levar 
adiante a fazenda, Gilmar decidiu 
seguir os passos do pai e permanecer 
na Coopatos: “O pai gosta muito da 
Coopatos, ele nunca quis sair. E a 
gente vai vendo todos os benefícios 
que a cooperativa tem. E, também, 
fica sabendo dessas outras firmas, 
que elas dão seus tropeços. Eles fazem 
propostas que depois não mantêm”, 
explica o cooperado. “É como disse um 
companheiro meu, com quem uma vez 
conversei sobre esse assunto: o nosso 
lugar é aqui”, arremata o sr. Jorge. 

“Tudo que eu precisei, a 
Coopatos nunca me negou 
nada. Nosso lugar é aqui.”
Sr. Jorge Marra
Cooperado da Coopatos há 40 anos. 
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Um dos itens que compõem a remune-
ração por qualidade do leite, os sólidos 
totais têm sido cada vez mais valorizados 
pela indústria de laticínios. Isso porque 
é a partir deles que são produzidos os 
derivados lácteos, tais como queijos, 
iogurtes, manteiga, doce de leite, dentre 
outros. Assim, quanto mais sólidos 
presentes no leite, maior é o rendimento 
para a indústria, isto é, maior a quantida-
de de produtos acabados e, consequen-
temente, mais produtos disponíveis nas 
prateleiras dos supermercados. 
De forma geral, o leite possui 87% de 
água e 13% de sólidos. Especialistas 
acreditam que aumentar a proporção 
dos sólidos totais, como aconteceu na 
Nova Zelândia, por exemplo, será crucial 
para agregar valor ao leite brasileiro, 
tornando nosso produto mais competi-
tivo e o Brasil um grande exportador de 
lácteos. 
A nutrição é um dos recursos de que o 
produtor dispõe para alterar a compo-
sição dos sólidos totais. Por essa razão, 
conversamos com a especialista em 
nutrição para bovinocultura de leite e 
parceira da Coopatos, Lívia Figueiredo, 
que esclareceu os mitos e as verdades 
da manipulação dos sólidos totais via 
nutrição e, ainda, trouxe estratégias 
nutricionais e práticas de manejo para 
ajudar o produtor a maximizar os seus 
resultados, atingindo a bonificação por 
qualidade.  

Quais são os principais componentes 
sólidos do leite?

Os componentes sólidos do leite são a 
gordura, a proteína, a lactose e os mine-
rais. O parâmetro médio para gordura é 
de 3,6% para as vacas holandesas e de 
4,9% para as vacas da raça jersey. Já no 
caso da proteína, o parâmetro médio 
para as duas raças é de 3,1% e de 3,8%, 
respectivamente. Para a lactose, consi-
dera-se uma variação de 4,6% a 4,8%, 
independente da raça. O mesmo vale 
para os sais minerais, cujo parâmetro 
médio é de 0,74%.    

Por meio da nutrição é possível alterar 
a composição dos sólidos do leite?

Sim, é possível. A nutrição, somada 
a alguns fatores ambientais, como 
o manejo por exemplo, representa a 
metade das variações possíveis nos 
teores dos sólidos do leite. O compo-
nente mais sensível do leite, que melhor 
responde à manipulação das dietas, é o 
teor de gordura. Já no caso do teor de 
proteína, também é possível influenciar 
de acordo com a nutrição, mas essa 
alteração é bem menor. Isso porque a 
variação natural desse nutriente no leite 
já é pequena. Além disso, ainda não 
conhecemos a fundo todos os fatores 
ou a combinação deles que venham a 
influenciar na variável da proteína. A 

lactose, por sua vez, não é manipulada 
via dieta. Em condições normais de 
nutrição, ela não varia. Isso pode acon-
tecer apenas em condições extremas, 
por exemplo, quando o animal está em 
privação de alimentação. 

Quais são os fatores externos, não 
relacionados à nutrição, que impactam 
nos teores dos sólidos do leite?

O primeiro deles é a genética do animal, 
eu diria que esse é o principal fator. Além 
disso, o estágio de lactação que a vaca 
se encontra, o nível de produção de leite 
e a idade do animal também interferem. 
Uma vaca que aumenta muito rapida-
mente a quantidade de leite produzido 
tem como tendência apresentar uma 
diluição dos componentes sólidos do 
leite, que voltam a se estabilizar com o 
tempo. O ambiente e doenças, como a 
mastite, por exemplo, são outros fatores 
que impactam no teor dos sólidos.  

O que o produtor deve incluir ou excluir 
da dieta para melhorar os teores de 
gordura e proteína do leite?

É importante que o produtor saiba que 
a manipulação dos sólidos por meio da 
nutrição não é um processo simples. 
Não existe uma relação direta entre os 
componentes da dieta e os componentes 
que são sintetizados no leite. Isso porque 
os alimentos passam por transformações 
muito complexas no rúmen da vaca. 
Aumentar um nutriente específico na 

SÓLIDOS TOTAIS: APRENDA A MELHORAR 
OS TEORES DE PROTEÍNA E GORDURA POR 
MEIO DA NUTRIÇÃO

“Não existe uma 
relação direta entre os 
componentes da dieta e 
os componentes que são 
sintetizados no leite.”
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dieta não necessariamente produz um 
aumento correspondente na secreção 
desse componente no leite. Para dar um 
exemplo: aumentar o teor de proteína na 
dieta, mantendo o nível de energia, produz 
pouco ou nenhum efeito sobre a proteína 
do leite. Da mesma forma, adicionar muita 
gordura na dieta das vacas, via de regra, 
até reduz o teor de gordura do leite. 

Então, como o produtor pode melhorar 
os componentes sólidos do leite?

O produtor pode fazer uso de algumas 
estratégias nutricionais para maximizar 
os teores de gordura e proteína do leite: 

Usar a ração adequada para comple-
mentar o volumoso fornecido aos 
animais (seja pastagem ou silagem). 
Isso é importante não apenas para 
melhorar os sólidos do leite, mas 
também para a saúde do animal e 
para o seu desempenho produtivo. 

Fornecer quantidade adequada de 
proteína e de proteína by pass. 
Por não sofrer transformações no 
rúmen, a proteína by pass é apro-
veitada no intestino da vaca, contri-
buindo para os teores de proteína no 
leite. As linhas de ração da Coopatos 
Top Leite e o concentrado Top Milk 
possuem, em suas formulações, 
uma ótima fonte de proteína by pass.  

Atender aos requisitos de fibra, 
em especial, de fibras fisicamente 
efetivas.
Isso porque silagens muito tritura-
das (com partículas finas) tendem 
a reduzir o teor de gordura presente 
no leite. Dietas ricas em grãos e com 
baixo teor de fibras produzem, via 
de regra, uma queda do pH ruminal, 
provocando acidose, que deprime os 
teores de gordura do leite. 

Verificar a possibilidade de uso de 
aditivos
Aditivos como o Equalizer, dispo-
nível nas rações tamponadas da 
Coopatos, impedem a queda drás-
tica do pH do rúmen, melhorando 
o ambiente ruminal e contribuindo 
para a gordura do leite. Outros dois 
aditivos muito avançados e com 
eficácia comprovada são o Nutritek 
e o Actifor. Além de melhorarem 
a condição de saúde das vacas e o 
seu desempenho produtivo e repro-
dutivo, o Nutritek potencializa os 
teores de gordura e o Actifor eleva 
a proteína. A Fábrica de Rações da 
Coopatos conta com o concentrado 
com Nutritek. Além disso, ele pode 
ser incorporado à ração, por enco-
menda do produtor. 

Quais práticas de manejo produzem 
efeitos positivos na composição dos 

sólidos do leite? 

Os produtores precisam estar conscientes 
da importância e do impacto de um bom 
manejo nutricional. Algumas dicas são: 

Ficar atentos às sobras no cocho
É importante que sempre tenha algu-
ma sobra no cocho para possibilitar o 
máximo consumo pelos animais. 

Realizar o manejo adequado do 
cocho
Mantendo-os limpos, sombreados 
(quando possível) e com espaço ade-
quado por vaca, que é de, aproxima-
damente, 70 cm de cocho por animal. 

Realizar o trato dos animais com 
mais frequência 
Dividir o trato das vacas em um 
número maior de vezes por dia tem 
como tendência um aumento nos 
níveis de gordura do leite, especial-
mente, em dietas com baixo teor de 
fibras e alto teor de grãos (dietas de 
alta produção ou com silagem muito 
boa). No caso das fazendas que não 
tiverem condição de realizar o trato 
dos animais com maior frequência, 
uma saída é o uso do tamponante, 
para evitar a ocorrência de acidose. 

Ter constância no trato dos animais
Constância significa o mesmo tipo 
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de alimento em qualquer ponto do 
cocho, todos os dias e nos mesmos 
horários.  

Separar os lotes de animais no 
momento do trato
Dividir os lotes por nível de produção 
dos animais e, se possível, separar 
vacas mais maduras de novilhas. Em 
razão das interações sociais entre as 
vacas, há uma tendência de competi-
ção entre elas, fazendo com que algu-
mas vacas (as dominantes) comam 
mais do que precisam e outras menos 
(as mais jovens). Consumir menos 
do que necessita impacta nos sólidos 
do leite. Se isso não for possível, é 
importante trabalhar com sobras no 
cocho, para que se tenha certeza que 
todas se alimentaram bem. 

Evitar mudanças nas dietas
Mudanças súbitas nas dietas são sem-
pre negativas, porque o rúmen neces-
sita de um tempo para se adaptar ao 
novo perfil dos alimentos fornecidos.

Minimizar os efeitos do estresse 
térmico  
O estresse térmico tem um efeito 
negativo na composição dos sólidos 
do leite. É importante ofertar água de 
qualidade à vontade, sombra e local 
adequado (se possível, seco e macio) 
para as vacas deitarem.

As propriedades rurais do 
município de Patos de Minas terão 
suas informações catalogadas pela 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento 
Sustentável. Desde o início do mês 
de fevereiro, profissionais da empre-
sa contratada GI Geoprocessamento 
estão percorrendo a zona rural para 
levantamento e atualização das 
informações. 

O objetivo do Censo Rural 2020 é 
municiar a administração de infor-
mações mais precisas e atualizadas 
sobre a produção agropecuária do 
município, dando condições para o 
desenvolvimento de políticas públi-
cas mais assertivas para o setor. 

O levantamento de dados será 
feito em todas as propriedades rurais 
do município e, por essa razão, a 
expectativa é que o censo seja reali-
zado ao longo de todo o ano 2020. Ao 
fim dos trabalhos, serão conhecidos, 

por exemplo, o número total de 
propriedades e quais atividades 
agropecuárias são desenvolvidas. 

A prefeitura municipal de Patos 
de Minas pede a colaboração de 
todos os produtores, para que não se 
neguem a receber os funcionários da 
empresa contratada e a responder ao 
questionário. Durante as visitas, os 
colaboradores estarão devidamente 
uniformizados e portando crachá de 
identificação.

Além disso, para realização 
do censo rural, a Secretaria de 
Agricultura solicitou o apoio do 15º 
Batalhão de Polícia Militar. A parti-
cipação da Polícia Militar nesta ação 
tem como objetivo dar ainda mais 
segurança aos produtores, para que 
eles se sintam tranquilos ao receber 
os funcionários da GI. 

Conheça os profissionais da 
empresa contratada para realizar o 
Censo Rural.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PATOS DE MINAS 
REALIZA CENSO RURAL 
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COOPERADO Média Mensal
UFC

EUGENIO PINHEIRO DE ARAUJO 2.000

VIVIANE CORREA OLIVEIRA 2.884

JOSE HUMBERTO DA SILVA 3.634

LAERCIO JOSE DE SOUSA 3.634

FUNDACAO ED. DE PATOS DE MINAS 3.684

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 3.915

JOSE MARIA SOLIS 4.448

BRAZ PEREIRA DA CRUZ 4.503

SERGIO DA SILVA FERREIRA 4.642

ROMULO ROBERTO DA SILVA 5.000

ENIS XAVIER DE OLIVEIRA 5.485

FIRMINO TEODORO DA COSTA 5.518

MOACIR BEBIANO MOTA 5.944

VALMIR DE FATIMA VASCONCELOS 6.214

ODIR PAULO CAIXETA 6.214

COOPERADO Média Mensal
CCS

CELSO GUIMARÃES 88.493

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 89.082

VIVIANE CORREA OLIVEIRA 91.967

ALTINO OLIMPIO QUEIROZ 94.661

FIRMINO TEODORO DA COSTA 94.673

PAULO ELIAS CAIXETA 97.069

ALCINO DANIEL BRAGA 99.586

CLAUDIO ALTAFIN 102.000

EUGENIO PINHEIRO DE ARAUJO 108.000

OLIVIER GONCALVES TAVARES 115.536

NIVALDO BATISTA DA SILVA 133.558

NORBERTO DA COSTA MADUREIRA 136.882

ELCIO HONORIO DA SILVA 137.254

ANTONIO EUSTAQUIO PORTO 137.445

CLAUDIOMAR DE B. F. E OUTROS 138.477

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

JOSE REIS DA MOTA 13,78

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 13,22

ANDERSON MENDES TIBERIO 13,22

FERNANDO BARBOSA DA FONSECA 13,17

BRUNO JOSE RIBEIRO 13,17

RAFAEL ROMÃO PEREIRA 13,15

MARCOS B. FARIA VIANA E OUTRO 13,11

EDVALDO ANTONIO DE MELO 13,10

JOCIMAR FARIA DE MELO 13,10

JOAO BATISTA NACARATE 13,03

NORBERTO DA COSTA MADUREIRA 13,03

RENATO PEREIRA DIAS 13,00

JOSE ANGELO DE OLIVEIRA 12,98

JOÃO BATISTA DE MELO I 12,98

SEBASTIÃO MEDEIROS 12,95

 MELHORES EM QUALIDADE: FEVEREIRO 2020

Dados do Leite Mês: FEVEREIRO 2020

Volume de leite recebido: 3.868.976 litros

Média Diária: 133.413 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 164

Média por Cooperado Fornecedor: 813

Preço médio do leite em FEVEREIRO: R$ 1,4569

Ganhadores da Ração: FEVEREIRO 2020

1º Lugar em UFC EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO

1º Lugar em CCS CELSO GUIMARÃES

1º Lugar em Sólidos Totais JOSÉ REIS DA MOTA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

MARIO GOMES ALVES 16/02/2020 FIDELIDADE

MARLENE DELFINA BORGES 16/02/2020 FIDELIDADE
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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

MARÇO 2020 02/03 A 07/03 09/03 A 14/03 16/03 A 21/03 23/03 A 28/03

(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.

NAUBERT MURILO DE SANTANA

NILDA GONCALVES DE OLIVEIRA

VALDEMIRO PEREIRA DE CARVALHO

SERGIO GLICERIO MARTINS

MATHEUS NUNES FERREIRA

NOSSAS BOAS-VINDAS!

Programação de Vacinação Brucelose
ABRIL 2020

LOCALIDADE DATA

3 BARRAS RIBEIRÃO DA MATA 14/04

CAPOEIRÃO 16/04

HORIZONTE ALEGRE 23/04

VERTENTE E AREADINHO 25/04

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




