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TRIPANOSSOMOSE BOVINA
Saiba como identificar, tratar e prevenir a doença que, há alguns anos, 
vem se alastrando silenciosamente pelo Brasil e causando graves 
impactos na pecuária nacional.
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há um ano, por mais pessimista 
que qualquer um de nós fôssemos, 
dificilmente conseguiríamos imaginar 
que chegaríamos ao ponto no qual 
nos encontramos hoje em relação à 
pandemia de coronavírus. Nos preocupa 
o fato de que, recentemente, a região de 
atuação da Coopatos está passando por 
um momento muito grave na saúde, com 
o adoecimento de um grande número de 
pessoas em razão da Covid-19, hospitais 
lotados e o sistema de saúde à beira 
do colapso. Estamos testemunhando 
também um avanço da pandemia 
no meio rural e tudo isso traz muita 
apreensão para todos nós, pois estamos 
diante de muitas incertezas de como será 
este ano de 2021 e, ainda, sem condições 
de imaginar o quanto isso ainda poderá 
impactar na vida de cada um. 

Completamos agora, em março, um 
ano vivendo neste contexto de pandemia. 
Olhando em retrospectiva, é possível 
concluir que até meados de outubro do 
ano passado, a atividade leiteira ainda 
não tinha sido afetada de uma forma tão 
intensa, como aconteceu com diversos 
outros segmentos da economia. No 
entanto, de lá pra cá, começamos a 
enfrentar, além dos desafios trazidos pela 
pandemia, uma queda muito acentuada 
no consumo de produtos lácteos e a 
sofrer com uma pressão muito forte na 
importação de leite em pó. 

Isso impôs, a um grande número de 
produtores de leite, uma situação muito 
difícil, quase insustentável. Além de 

estarmos vivendo uma desvalorização 
muito grande do nosso produto 
principal - o leite -, estamos convivendo 
com um aumento intenso dos custos de 
produção. É uma questão matemática: 
é impossível vender leite a R$ 1,60 - 
1,70, com o custo de produção de uma 
propriedade com nível tecnológico 
médio não ficando por menos de R$ 
2,01. Essa situação coloca o produtor de 
leite em uma encruzilhada e se reflete no 
volume de produção, que já vem caindo 
nos últimos meses.

Mas nem tudo está perdido. Na primeira 
semana deste mês, acompanhamos 
uma reação no preço do leite em pó 
internacional e tivemos, também, uma 
ligeira recuperação no preço do leite UHT, o 
que traz um pouco de alívio para o produtor 
de leite, ainda que não seja possível prever 
qual será o efeito disso no médio prazo. 

Não podemos desanimar. Ainda 
temos pela frente nove meses para 
tentarmos buscar saídas para 
reequilibrar a nossa atividade e, dessa 
forma, seguirmos garantindo o alimento 
na mesa das famílias brasileiras. É por 
isso que temos que seguir adiante, 
buscando sempre um resultado coletivo. 
Vamos trabalhar juntos, lado a lado, 
para contribuir com o abastecimento 
do país e para continuar lutando, juntos, 
pela sobrevivência da atividade leiteira 
nacional. A nossa missão de produzir 
alimentos continua imprescindível para 
a existência da humanidade, mas ainda 
sem o justo reconhecimento pela sua 
importância.
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COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE PATOS DE MINAS LTDA.

30 de março de 2021,
às 12 horas

 O Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 19 do Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 30 de março de 2021, às 12 horas, na Rua Major Gote, nº 1.158, Auditório do  Sindicato de Produtores 
Rurais de Patos de Minas, cidade de Patos de Minas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do 
número de associados, em segunda convocação, às 13 horas, com a presença da metade mais 01 (um) dos 
associados, ou ainda em terceira convocação, às 14 horas com a presença de no mínimo 20 (vinte) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1– Prestação de contas dos órgãos da administração, compreendendo:
a – Relatório da Gestão;
b – Balanço Patrimonial;
c – Demonstrativo de sobras/perdas;
2 – Destinação das sobras/perdas do exercício de 2020;
3 -  Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4 – Fixação dos honorários do Conselho de Administração;
5 – Fixação dos honorários do Conselho Fiscal;
6 – Autorização para vendas a terceiros, nas Lojas Agropecuárias de Patos de Minas, Lagoa Grande, Vazante, João 
Pinheiro, Guimarânia, Presidente Olegário, Varjão de Minas, Fábrica de Ração e Posto de Combustível.

Nota 1: Para efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da Cooperativa nesta data, é de 2.762;

Nota 2: Local da Assembleia: A Assembleia será realizada no Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas - 
Parque de Exposições, situado na Rua Major Gote, número 1.158, Patos de Minas, por indisponibilidade de espaço na 
sede social da Coopatos;

Nota 3: Em função da Pandemia, manteremos todos os cuidados de prevenção, com aplicação de um rigoroso 
protocolo, visando resguardar prioritariamente a saúde e a integridade dos cooperados e colaboradores;

Nota 4: Havendo restrições sanitárias dos órgãos reguladores, impedindo a realização presencial da Assembleia, esta 
será feita de modo virtual com uso de ferramentas de videoconferência. Nesta situação, posteriormente será 
fornecido o canal de acesso aos cooperados. 

Patos de Minas, 22 de fevereiro de 2021.

Auditório do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Patos de Minas - Parque de Exposições, 
Rua Major Gote, 1.158.
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dicas de
saúde e bem-estar

CUIDADOS COM A SAÚDE FEMININA
Neste mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher, preparamos uma dica especial para ajudá-la a cuidar da 
saúde, a buscar equilíbrio e bem-estar e a manter uma rotina de 
autocuidados, mesmo em meio à correria e às responsabilidades 
dos diversos papéis que uma mulher exerce. Confira nossas dicas! 

Valorize sua alimentação
Tenha uma rotina de atividades físicas
Durma bem
Use protetor solar 
Faça as consultas médicas e exames periodicamente
Cuide da saúde mental
Invista em coisas que te façam feliz

Cada mulher carrega dentro de si um universo de histórias, lutas, 
conquistas, além de muitos sentimentos e emoções. Gaste tempo 
se conhecendo, se amando, se valorizando, para assim, buscar a 
melhor versão de si mesma e ser plenamente feliz!

SUFLÊ DE QUEIJO
MINAS FRESCAL

Receita
especial

Ingredientes

Como fazer
MASSA
Em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo até 
misturar bem e, sempre mexendo, adicione o leite aos poucos. 
Desligue o fogo e deixe amornar. Adicione as gemas, bata bem 
e torne a levar ao fogo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
Deixe ferver por poucos minutos, retire novamente do fogo e 
espere amornar. Adicione o queijo minas frescal, o queijo 
parmesão e, por último, as claras em neve. Coloque a cebola, a 
salsinha e a cebolinha misturando com cuidado, sem bater. 
Despeje em uma forma untada, coloque para assar em forno a 
180 °C. Retire assim que o suflê ficar bem dourado.

MASSA
•  1 xícara (300 g) de queijo minas frescal Coopatos 
picadinho 
•  2 colheres de sopa de queijo parmesão Coopatos 
ralado
•  2 xícaras de leite Coopatos
•  1 colher de sopa de manteiga Coopatos 
•  4 ovos
•  ½ cebola média fatiada 
•  2 colheres de sopa de farinha de trigo
•  Sal e pimenta-do-reino a gosto
•  Salsinha e cebolinha a gosto

COOPERATIVISMO: 
ESPALHE ESSA IDEIA

O ano de 2020 foi marcado por muitos desafios. A 
pandemia de coronavírus colocou à prova a capacidade 
de adaptação de governos e negócios ao redor do 
mundo. 

Com o cooperativismo não foi diferente. As cooperativas 
também sentiram os efeitos da crise, mas demonstraram 
ao mesmo tempo os diferenciais do modelo de negócio 
cooperativo. 

Frente a tantas adversidades, o cooperativismo reforçou 
sua importância para a economia brasileira, e seguiu 
crescendo, mostrando mais uma vez a sua resiliência em 
momentos de crise. Saltamos de 14,9 para mais de 15,5 
milhões de cooperados reunidos em 5.314 cooperativas 
que, juntas, geram mais de 400 mil empregos diretos. 

Acesse o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2020, 
disponível no site da OCB, e confira esses e outros 
números do movimento cooperativista no Brasil.

ANUÁRIO DO COOPERATIVISMO
BRASILEIRO 2020

Fonte: ocb.org.br

DICA COOPATOS

O programa abre a possibilidade do uso da energia solar pelas 
propriedades rurais, promovendo uma significativa economia no 
gasto mensal com energia. 

A Coopatos, como parceira do Sistema FAEMG, disponibilizará aos 
seus cooperados um plano especial para adesão ao programa, que 
possibilita descontos de até 16% na conta.

A melhor parte é que não há necessidade de investimento inicial, ou 
seja, basta os cooperados interessados entrarem em contato com a 
Coopatos e se inscreverem no programa! 

Alô, PRODUTOR! Você conhece o 
Programa FAEMG ENERGIA SUSTENTÁVEL?

Quer saber mais? 
Entre contato com o Departamento de Relacionamento 
com o Cooperado (DRC) pelo telefone (34) 3826-4713.
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LEITE INSTÁVEL NÃO ÁCIDO (LINA): O QUE 
VOCÊ PRECISA SABER

CAMPANHA SILAGEM 2021: CONDIÇÕES ESPECIAIS 
EM PRODUTOS PARA SILAGEM DE QUALIDADE

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 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 
qualidade do 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. 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/álcool. Como essa alteração não eleva 
a acidez do leite, o nome é diferente do leite 
ácido causado pela formação de ácido lático.

As causas do LINA não são totalmente 
conhecidas, mas sabe-se que a falha de 
suplementação nutricional das vacas é um 
dos fatores principais. Um exemplo é a falta 
de volumoso de qualidade e quantidade, 
que ocorre principalmente nos manejos 
de pastejo extensivo na época de transição 
inverno/verão (seca/águas). Nesse período, 
o animal está sujeito ao estresse por falta 
de conforto, principalmente, devido à 
restrição de água e ao calor, o que também 
pode causar a instabilidade no leite. Isso se 
deve à concentração de minerais iônicos 
como potássio (K) e cálcio (Ca) no rúmen 
da vaca, que vão interferir no pH ruminal, 
afetando a qualidade do leite. Animais com 
colostro e CCS elevados podem favorecer a 

presença de 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 afetando a 
qualidade do leite produzido.

Dúvidas, procure um profissional 
habilitado para te ajudar na formulação da 
dieta ideal para seu rebanho.

Após a colheita da safrinha, é 
chegado o momento de iniciar o 
processo de ensilagem, que vai 
garantir uma importante parcela 
da alimentação do rebanho leiteiro 
ao longo do ano. Como o produtor 
bem sabe, a alimentação do rebanho 
é o elemento com mais peso na 
composição do custo de produção de 
um litro de leite. Daí a importância 
de garantir um volumoso de alta 
qualidade, produzido com eficiência, 
de modo a reduzir os custos 
alimentares. 

Pensando nisso, a Coopatos lançou, 
em fevereiro deste ano, a Campanha 
Silagem 2021. Sempre preocupada 
em apoiar o produtor associado a 

obter os melhores resultados em sua 
propriedade, a campanha tem como 
objetivo facilitar o uso de tecnologias 
que contribuem para a redução de 
perdas na silagem, tanto no volume 
quanto na qualidade nutricional do 
volumoso produzido.

Dessa forma, até o final de março, o 
produtor cooperado pode adquirir lonas, 
inoculantes e barreiras de oxigênio com 
pagamento parcelado em até cinco 
vezes em todas as Lojas Agropecuárias 
da Coopatos. Além disso, o produtor 
que optar pela compra de pacotes 
(combinação de 2 ou mais desses 
produtos) conta com condições de 
pagamento ainda mais atrativas, com 
descontos diferenciados. 

“A Campanha de Silagem é 
específica para o produtor que está, 
neste momento, fazendo a silagem da 
sua lavoura e tem como propósito a 
melhoria da qualidade da silagem dos 
nossos cooperados. Com essa ação, a 
Coopatos busca incentivar o produtor a 
usar as soluções que estão disponíveis 
no mercado e que podem ajudá-lo a 
obter uma silagem de alta qualidade 
que, por sua vez, tem um impacto direto 
na redução do custo total da dieta dos 
animais”, destaca Gilberto Cunha, Vice-
Presidente da cooperativa.  

Não perca essa oportunidade! Entre 
em contato com a Loja Agropecuária 
mais próxima e verifique as condições 
especiais da Campanha Silagem 2021.

INTOLERÂNCIA À LACTOSE
A intolerância é decorrente da di�culdade do organismo em 
digerir a lactose, o açúcar presente no leite. Isso acontece 
devido à ausência ou pouca quantidade da lactase no 
intestino, 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 presença da lactose no leite. 
A CEMIL possui diversos produtos em sua linha Zero Lactose 
sendo eles: Leite Condensado Integral Zero Lactose, Chocomil 
Zero Lactose, Leite UHT Semidesnatado e Integral Zero Lactose.

0%lactose

Você já sabe,
mas não custa
lembrar…

Benefícios do uso
de inoculantes

Benefícios do uso de
barreira de oxigênio

Rápida redução do pH, o que acelera a fermentação
Perdas menores de proteína e energia
Redução na proliferação de fungos e leveduras 
malé�cas para a fermentação
Redução na formação de gases e ácidos indesejáveis
Melhor digestibilidade e melhor conversão
Melhor estabilidade aeróbia após abertura do silo

Melhor fermentação da silagem
Redução de  perdas super�ciais
Menor emprego de mão de obra (para 
remoção da silagem estragada)
Melhor aproveitamento
Melhor retorno econômico.

Entre em contato com a Loja Agropecuária Coopatos mais próxima e faça sua cotação! As ofertas são válidas até o �nal de março.
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do animal e auxiliam na 
definição do nível de infecção 
dos rebanhos. 

• Exames moleculares:  
procuram pelo DNA do parasita 
e, se o resultado for positivo, 
quer dizer que o tripanossoma 
está presente, no entanto, 
possuem custo mais elevado. 

Tratamento que cura e previne a 
doença

Cunha explica que no Brasil só 
existe um medicamento liberado 
para comercialização pelo MAPA, 
que é específico para o tratamento da 
tripanossomose bovina. 

Formulado à base de cloridrato 
de isometamidium, um tripanocida 
específico de longa ação, usado tanto 
na prevenção quanto na cura da 
doença, o produto tem uso bastante 
disseminado em países da África, 
América do Sul e Central, onde a 
tripanossomose bovina é comum e já 
levou milhares de animais a óbito.

Para que surta efeito, no entanto, 
todo o rebanho deve ser tratado 
com a medicação. E isso se justifica 
exatamente por conta da existência de 
animais assintomáticos, como foi dito 
anteriormente. A recomendação é a 
realização de quatro aplicações com 
intervalo de 2 a 4 meses entre cada 
aplicação, dependendo da gravidade 
do surto. O médico veterinário é o 
profissional mais capacitado para realizar 
tanto o diagnóstico clínico da doença, 
como para recomendar o tratamento. 

O gado está anêmico, abatido, 
apresentando perda de peso, baixa 
produtividade ou com problemas 
reprodutivos? Se você, produtor, já 
tentou vários tratamentos e nada 
surtiu efeito, considere a possibilidade 
de ser tripanossomose bovina. 

A tripanossomose bovina, 
doença causada pelo protozoário 
Trypanosoma vivax, é mais frequente 
do que se pensa. Endêmica nos estados 
de Minas Gerais e Goiás, é uma doença 
silenciosa e de difícil identificação, mas 
que pode causar grandes prejuízos 
para os pecuaristas de leite e corte. Para 
se ter uma ideia, além de poder levar 
à morte o animal, estudos apontam 
que a tripanossomose pode acarretar 
uma queda de até 50% na produção 
de leite por animal afetado, quando 
manifestada de forma subclínica, 
revela Poti Cunha, médico veterinário e 
coordenador de vendas da Ceva Saúde 
Animal, empresa parceira da Coopatos. 

Ao provocar uma queda na 
imunidade dos animais, a doença 
faz com que inúmeras enfermidades 
secundárias se manifestem. Essa 
também é a explicação de porque pode 
ser tão difícil detectá-la apenas por 
exame clínico. Por ter sinais clínicos 

que a confundem com outras doenças, 
muitas vezes o produtor passa meses 
investindo em tratamentos que não 
conseguem lidar com uma doença 
que é a consequência e não a causa do 
problema. 

Soma-se a isso o fato de que 
a doença degenera estruturas 
importantes para a reprodução, 
como o ovário da vaca, além do 
hipotálamo e hipófise, no cérebro, que 
secretam hormônios relacionados 
à reprodução, como explica Cunha. 
Alguns pesquisadores relataram 
queda de mais de 45% na taxa de 
prenhez em alguns surtos da doença, 
evidenciando como a tripanossomose 
pode comprometer os resultados 
do produtor: “Hoje em dia busca-se 
muito aumentar a produtividade na 
atividade leiteira com a redução do 
intervalo entre partos. Um animal 
com a reprodução comprometida 
pela tripanossomose, demora muito 
mais a parir e, em alguns casos, 
nem conseguirá emprenhar, o que 
demonstra o impacto da doença no 
negócio”, afirma o médico veterinário.

A boa notícia é que a tripanossomose 
bovina tem tratamento que, quando 
realizado de forma adequada, permite 

que os animais recuperem seus índices 
zootécnicos: “É preciso que o produtor 
fique de olho no rebanho e tenha 
consciência de que o tripanossoma faz 
parte do dia a dia da pecuária, assim 
como o carrapato. A partir de agora é 
possível estabelecer uma convivência 
com o parasita, mesmo em um 
ambiente de produtividade, pois o 
produtor tem ferramenta disponível 
para isso”, alerta Cunha. 

Transmissão e prevenção

A doença tem como vetores a 
mosca do café (que faz a transmissão 
entre rebanhos) e a mosca do chifre 
(transmite entre animais de um mesmo 
rebanho), porém, a contaminação 
também pode se dar de forma mecânica, 
pelo compartilhamento de agulhas 
e seringas, luvas de toque, e até pelo 
colostro e sêmen contaminados. “Como 
forma de prevenção, recomendamos 
um manejo adequado de agulhas, 
com a manutenção de uma agulha por 
animal (a situação ideal), ou pelo menos 
a desinfecção das agulhas ou redução 
do número de agulhas por animal, seja 
nas vacinações em massa do rebanho, 
seja no uso da ocitocina", explica. 

TRIPANOSSOMOSE BOVINA: DOENÇA 
SILENCIOSA QUE PROVOCA GRANDES PERDAS
A tripanossomose vem silenciosamente se alastrando pelo Brasil há alguns anos e causando significativos prejuízos aos pecuaristas. A boa 
notícia é que existe tratamento que cura e previne a doença.

No entanto, é o trânsito e a 
compra de novos animais que 
podem representar o principal 
risco da entrada da doença em 
um rebanho saudável. Essa é, 
inclusive, a principal explicação para 
a disseminação da enfermidade 
no país e, em especial, em Minas 
Gerais, estado com o maior trânsito 
de animais, como esclarece Cunha. 

O que torna a equação ainda 
mais complexa é o fato de existirem 
animais assintomáticos, ou seja, 
que não apresentam nenhum sinal 
clínico da doença, mas representam 
uma fonte de infecção. “Estima-se 
que um animal contaminado pode 
infectar 30 animais em um período 
de um ano. E isso tem um efeito 
exponencial”, revela o médico 
veterinário. 

Medidas estratégicas, como a 
quarentena e o tratamento preventivo, 
são indicadas para evitar essa forma 
de contaminação. Adicionalmente, 
podem ser realizados exames de 
laboratório que ajudam na detecção 
da doença. Existem diversas 
opções no mercado que permitem o 
diagnóstico da tripanossomose. São 
eles: 

• Exames parasitológicos: 
esse método depende da 
visualização do parasita 
no sangue e nem sempre 
coincide com a fase aguda da 
doença. 

• Exames sorológicos: ajudam 
a identificar os anticorpos 
produzidos pelo organismo 

Anemia profunda 
Queda brusca na produção
Tristeza parasitária recorrente
Problemas reprodutivos
Aborto  
Diarreia frequente
Animais com escore corporal muito baixo
Animais com linfonodos aumentados de volume
Animais com lacrimejamento ou opacidade de córnea (olho branco). 
Animais com pododermatite (problemas de cascos)
Muitos casos de mastite/CCS elevadas

Poti Cunha é médico 
veterinário, com 20 anos de 
formação. Trabalhou com 

assistência de campo e 
planejamento rural por mais de 

5 anos. Atualmente é 
coordenador de vendas da 

Ceva Saúde Animal.
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PECUÁRIA DE LEITE: QUAL O SISTEMA DE 
PRODUÇÃO MAIS VIÁVEL?
Estudo do Educampo Leite, divulgado pelo Sebrae Minas, aponta que  é possível ter eficiência e rentabilidade independente do sistema de 
produção adotado na propriedade leiteira.

Existe um sistema de produção 
ideal para a atividade leiteira? Qual 
o melhor sistema para a minha 
propriedade? Se você, produtor 
de leite, já se fez essa pergunta, é 
importante que saiba que a escolha 
do melhor sistema de produção 
passa por diversas questões técnicas 
e econômicas do empreendimento 
rural.

O programa Educampo Leite, 
do qual a Coopatos é parceira, 
ajuda você a responder essa e 
outras questões. Isso porque, ao 
prestar assistência técnica para 
milhares de propriedades leiteiras, o 

programa é capaz de processar um 
grande volume de informações de 
desempenho de fazendas de leite de 
diferentes sistemas de produção, o 
que permite a geração de análises e 
inteligência que orientam a tomada 
de decisão no campo.  

Um exemplo disso é um estudo 
recente elaborado pelo Educampo 
Leite e divulgado exclusivamente 
para os produtores que fazem 
parte do programa - para o qual, o 
Informativo Coopatos, por meio do 
Departamento de Relacionamento 
com o Cooperado (DRC), conseguiu 
autorização do Sebrae Minas 

para divulgá-lo a todos os seus 
cooperados e leitores. 

Neste estudo, foram selecionadas as 
fazendas leiteiras que mais ganharam 
dinheiro no último ano em cada um 
dos seguintes sistemas de produção: 
Compost Barn, Free Stall, Confinado 
sem estrutura, Semiconfinado e 
Pastejo. Para isso, o estudo levou 
em consideração 106 fazendas 
participantes da plataforma Educampo, 
entre o período de janeiro de 2020 e 
dezembro de 2020. As informações 
econômicas foram corrigidas pelo IGP-
DI (Índice geral de preços – distribuição 
interna) de dezembro de 2020. 

Indicador Compost 
barn Free Stall Confinado 

sem estrutura
Semi-

confinado Pastejo

Número de fazendas 21 5 23 55 2

Produção média de leite (L/dia) 5.673 6.606 1.939 1.334 665

Produção/vacas em lactação (L/Vaca/dia) 27,1 30,9 19,7 16,8 16,5

Estoque de capital por vaca em lactação (R$/
Cab.) 26.651,94 28.987,95 23.135,63 24.381,31 20.439,73

Estoque de capital médio por litro de leite 
(R$/L/dia) 974,30 939,21 1.201,94 1.409,00 1.680,95

Indicador Compost 
barn Free Stall

Confinado 
sem estru-

tura
Semi-

confinado Pastejo

Preço médio do leite (R$/L) 2,17 2,15 2,09 2,06 2,21

Renda bruta por vaca (R$/Vaca em lactação) 22.630 23.742 16.133 14.892 13.685

Custo operacional total por vaca (R$/Vaca em 
lactação) 16.225 18.159 11.845 10.186 9.505

Margem líq. por vaca em lactação (R$/Vaca em 
lactação) 6.405 5.584 4.288 4.706 4.180

% do custo operacional total sobre a renda bruta 
da atividade (%) 72 76 73 69 68

Taxa de remuneração do capital com terra (% a.a.) 27 20 21 18 13

Tabela 1 – Indicadores técnicos das fazendas mais rentáveis da plataforma Educampo nos diferentes sistemas de produção.

Tabela 2 - Indicadores econômicos das fazendas mais rentáveis da plataforma Educampo nos diferentes sistemas de 
produção.

Fonte: Sebrae Minas. 106 fazendas atendidas pela plataforma Educampo. Dados de jan/20 a dez/20, corrigidos pelo IGP-DI de dez/20.

Fonte: Sebrae Minas. 106 fazendas atendidas pela plataforma Educampo. Dados de jan/20 a dez/20, corrigidos pelo IGP-DI de dez/20.

Pelos dados da tabela 1, é possível 
constatar que o capital investido 
na atividade leiteira por vaca em 
lactação é maior nas propriedades 
que possuem os sistemas Compost 
Barn e Free Stall quando comparado 
aos demais sistemas. Isso ocorre 
devido ao maior aporte de capital em 
máquinas e benfeitorias nesses dois 

sistemas. Dessa forma, o aumento 
da escala de produção é ainda mais 
importante nestes sistemas visando 
a diluição do estoque de capital 
investido na atividade leiteira. 

Nas propriedades avaliadas 
que adotaram esses sistemas, é 
possível perceber que o aumento 
da escala possibilitou a redução do 

indicador “estoque de capital médio 
por litro de leite”. O estudo destaca, 
portanto, a importância de avaliar o 
potencial da propriedade em relação 
ao aumento da escala de produção 
antes de se tomar a decisão sobre 
a migração para um sistema mais 
intensificado e com maior nível 
tecnológico.

Na tabela 2, é possível notar que 
o preço médio do leite foi maior para 
os sistemas de Compost Barn, Free 
Stall e Pastejo. Esses maiores preços, 
aliados à alta produtividade por vaca 
em lactação nos sistemas de Compost 
e Free Stall, geraram uma alta renda 

bruta por vaca em lactação. 
Mesmo com as diferenças de renda 

bruta, quando avalia-se o impacto 
do indicador “custo operacional total 
sobre a renda bruta” em cada um dos 
sistemas, podemos notar que essa 
relação se manteve entre 68 e 76%, não 

possuindo uma diferença estatística 
entre os valores alcançados pelos 
diferentes sistemas. Dessa forma, 
este estudo aponta que, independente 
do sistema de produção adotado na 
propriedade, é possível ser rentável e 
eficiente na atividade leiteira.

Planejamento 
com metas de 

desenvolvimento
Ganhos de 

produtividade
Maior 

rentabilidade
Troca de 

experiências
Qualidade de vida 
e desenvolvimento 

local

Metas de 
desenvolvimento são 

estabelecidas com 
base em indicadores 

e projeções 
adequados à cada 

realidade. 

O acesso a 
informações 

gerenciais e a 
tomada de decisão 

mais assertiva se 
refletem em ganhos 
de produtividade da 

propriedade. 

O melhor controle 
de custos, aumento 

no volume de 
produção e melhoria 
da qualidade do leite 

se convertem em 
maior rentabilidade.

As análises geradas 
permitem a 

comparação entre 
propriedades e a 
identificação de 

referências para a 
realidade de cada 

fazenda.

Além da melhoria na 
qualidade de vida do 

produtor e família, o seu 
sucesso afeta o 

desempenho da 
cooperativa, fortalece a 

economia local e 
beneficia a comunidade 

como um todo.

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE FAZER PARTE DO EDUCAMPO LEITE:

Fonte: Com informações do Sebrae Minas - Educampo.
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COOPATOS E PARCEIROS ENTREGAM 
PRÊMIOS AOS COOPERADOS SORTEADOS 

Nos meses de janeiro e fevereiro 
deste ano, a Coopatos realizou 
os sorteios das campanhas 
promocionais que foram lançadas 
durante a Semana Coopatos 2020 
que, nesta última edição, veio 
recheada de prêmios. 

No dia 15 de janeiro, foi sorteada 
uma moto Honda CG 160, 0 km, 
resultado de uma parceria entre a 
Pioneer, Valoriza e Coopatos. Já no 
dia 15 de fevereiro, foram realizados 
três sorteios: de uma novilha 
holandesa, uma ação promocional 
da KWS, Terrena e Coopatos, dois 
vales compras no valor de R$ 5 
mil e R$ 3 mil, uma promoção da 
JA Saúde Animal em parceria com 
a Coopatos, e um caminhão com 9 
toneladas de ração Coopatos 22% 
AEMS, uma campanha da Nutrição 
Animal Coopatos. 

As promoções realizadas com os 
parceiros comerciais da Coopatos 
são um incentivo adicional para os 
cooperados realizarem suas compras 
durante a Semana Coopatos, como 
explica o coordenador de Marketing 
da cooperativa, Guilherme Braga: 
“O cooperado que prioriza as suas 
compras durante a Semana Coopatos 

tem muito mais vantagens do que 
se ele optar por realizar compras 
avulsas ao longo do ano. Não só 
em razão dos preços e condições 
de pagamento, mas também pelo 
acesso a um portfólio de produtos 
muito mais amplo e diversificado 
com condições diferenciadas para 
aquisição. E sabemos que isso pode 
ter um impacto significativo na 
rentabilidade da propriedade”. 

É por isso que, como forma de 
estímulo, os prêmios estavam 
atrelados às negociações efetivadas 
durante a Semana Coopatos 2020, 
sendo que algumas das promoções 
foram estendidas até o Balcão de 
Negócios, realizado em janeiro 
deste ano. “A realização desse tipo 
de campanha está alinhada ao 
nosso propósito de sempre buscar 
oferecer benefícios aos nossos 
cooperados, seja na forma de 
prêmios ou na forma de ofertas e 
melhores condições para aquisição 
dos insumos que ele necessita no 
dia a dia da fazenda. É também 
uma forma de reconhecermos e 
premiarmos a sua fidelidade para 
com a cooperativa. Além de ser 
uma maneira de estreitarmos o 

relacionamento com os nossos 
parceiros comerciais”, destaca 
Guilherme. 

Essa visão é também 
compartilhada pelo vice-presidente 
da Coopatos, Gilberto Cunha, que 
acredita que com essas ações a 
Coopatos busca devolver ao produtor 
cooperado parte da confiança 
que ele deposita na cooperativa: 
“É uma forma de agradecê-lo 
por ter privilegiado a Coopatos 
na hora de fechar seus negócios. 
A palavra aqui a ser enaltecida 
é parceria, pois essas ações são 
resultado da junção de forças 
entre nossos fornecedores, nossos 
cooperados, nossos colaboradores 
e a Coopatos. O nosso sentimento 
é de gratidão para com todos que 
tornaram possível esse show de 
prêmios. Queremos parabenizar 
todos os envolvidos, em especial, os 
cooperados sorteados. Acreditamos 
que os prêmios recebidos vão 
representar um diferencial no dia a 
dia de cada propriedade”, finaliza 
Gilberto. 

Confira nas fotos, os cooperados 
premiados em cada uma das 
promoções.

Cooperado Lázaro Xavier Marra
(Presidente Olegário)

Vencedor da promoção Cooperado de Valor 
(Moto Honda CG 160 - 0 Km)
Pioneer, Valoriza e Coopatos
Sorteio realizado em 15/01/2021

Cooperada Francisca Theodora da Costa
(Lagoa Grande)

Vencedora da Promoção do Caminhão de 
Ração da Coopatos

Coopatos Nutrição Animal  
Sorteio realizado em 15/02/2021

RAÇÃO

Cooperado Carlos Augusto de Sousa Uchoa
(Presidente Olegário)

Vencedor da Promoção da Novilha Holandesa 
KWS, Terrena e Coopatos 
Sorteio realizado em 15/02/2021

José Tomaz Pereira Filho
(Patos de Minas)

Vencedor do Vale Compra no valor de R$ 3 mil
JA Saúde Animal e Coopatos 
Sorteio realizado em 15/02/2021

Cooperado Cassimiro Galvão Filho
(Lagoa Grande)

Vencedor do Vale Compra no valor de R$ 5 mil
JA Saúde Animal e Coopatos 

Sorteio realizado em 15/02/2021

VENCEDORES SHOW DE PRÊMIOS COOPATOS
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COOPERADO Média Mensal
UFC

HEBIO H. ALVES DE OLIVIERA 2.289

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 2.289

CLERIO GARCIA ROSA 2.410

DERCILIO RODRIGUES GALVAO 2.520

ALFREDO PEREIRA DA SILVA 2.520

ACIR BRAGA COELHO 3.175

FUND. EDUC. DE PATOS DE MINAS 3.175

JOSE ANTONIO CARDOSO E OUTRO 3.208

RONALDO JOSE DE SOUZA 3.420

CARLOS LUIZ GOMES 3.476

RICARDO VERSIANI DE SOUZA 3.530

VAGNER JOSE PEREIRA 3.732

LAERCIO JOSE DE SOUSA 3.826

VITOR GABRIEL FONSECA ASSIS 4.041

ANAIR MOREIRA TELES 4.160

COOPERADO Média Mensal
CCS

ENOC OLIVEIRA SOARES 52.499

RAFAEL ROMAO PEREIRA 60.441

HELIO DE LELIS FERREIRA 61.061

JURACI DA SILVA DE JESUS 67.172

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 71.736

ANTONIO CAIXETA 79.941

PAULO CESAR MOREIRA 81.000

NARTAGUINAN BATISTA RODRIGUES 82.688

ALEXANDRE R. FIGUEIREDO ZICA 86.455

JOAO BATISTA DA COSTA 91.510

GERGI TANNOUS E OUTROS 91.556

MAURO RODRIGUES GALVAO 94.903

JOSE REIS DA MOTA 97.007

CILAS PACHECO 97.327

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 100.058

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

SINVALDO JUSTO DA SILVA 14,17

JOSE MACHADO SOBRINHO 13,52

OTACILIO JOSE FARIA NETO 13,33

JOSE ADALTON DE OLIVEIRA 13,32

ANTONIO FERREIRA DO COUTO 13,27

HALLI MAC RIBEIRO DE ALMEIDA 13,27

JEOVAH MENDES RODRIGUES 13,26

SERGIO DA SILVA FERREIRA 13,20

ALEXANDRE R. FIGUEIREDO ZICA 13,19

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,18

EDVALDO ANTONIO DE MELO 13,17

RICARDO CESAR M. BRAGA E OUTROS 13,15

WILSON DONIZETTI MACHADO 13,13

JOAO BATISTA DE MELO 13,11

EDUARDO BONTEMPO 13,10

 MELHORES EM QUALIDADE: FEVEREIRO 2021

Dados do Leite Mês: FEVEREIRO 2021

Volume de leite recebido: 3.525.937 litros

Média Diária: 125.926 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 122

Média por Cooperado Fornecedor: 1.032

Preço médio do leite em FEVEREIRO: R$ 1,84

Ganhadores da Ração: FEVEREIRO 2021

1º Lugar em UFC HEBIO H. ALVES DE OLIVIERA

1º Lugar em CCS ENOC OLIVEIRA SOARES

1º Lugar em Sólidos Totais SINVALDO JUSTO DA 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

MARÇO E 
ABRIL 2021 15/03 A 20/03 22/03 A 27/03 29/03 A 03/04 05/04 A 10/03

(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.

EDERSON LUIZ DA SILVA
JOÃO PINHEIRO

GABRIEL COUTO MOREIRA
JOAO PINHEIRO

VALDELICE GONCALVES DUARTE
VAZANTE

DALVA MACHADO ROCHA
VAZANTE

UELISMAR VIEIRA DA SILVA
LAGAMAR

DIVANEY GERMANO DE SOUZA
LAGAMAR

EDNALDO JOSE DE ARAUJO
TIROS

WILLIAM REIS PEREIRA
LAGOA GRANDE

SIMAO JOSE PEDRO
JOAO PINHEIRO

CARLOS ANTONIO GONCALVES DOS REIS
JOAO PINHEIRO

CARLA DA CRUZ MOURA BRAZ
JOAO PINHEIRO

ROBERSON GONCALVES DE OLIVEIRA
JOAO PINHEIRO

 NOSSAS BOAS-VINDAS!

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

Programação de Vacinação Brucelose
MARÇO E ABRIL 2021

LOCALIDADE DATA

MATA BURRO – MAFALDAS 17/03

TRES BARRAS 14/04

CAPOEIRÃO DO BADU / RIBEIRA DA MATA 16/04

HORIZONTE ALEGRE 22/04

VERTENTE AREADO 24/04

MINGUANTE

04/04
CHEIA

28/03

FASES DA LUA

CRESCENTE

21/03
NOVA

13/03




