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PARCERIA 
DE SUCESSO
Conheça os cooperados Vantuir e Cleide Rodrigues que, há 30 anos, fornecem leite para a COOPATOS: 
uma história de muito trabalho, dedicação e amor à pecuária de leite.
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no dia  6 de fevereiro passado, nós, que 
atuamos na produção de leite, acordamos 
com uma notícia que certamente produzirá 
profundos impactos em nossos negócios: 
a retirada, pelo Ministério da Economia, 
das tarifas antidumping sobre o leite em 
pó importado dos países europeus e da 
Nova Zelândia.

O leite europeu é altamente 
subsidiado pelo governo. Da mesma 
forma, o leite da Nova Zelândia. E isso 
não acontece no Brasil. Esses países 
vendem seus produtos a preço abaixo 
dos seus custos de produção e, com 
isso, praticamente destroem a cadeia 
produtiva local para onde seus produtos 
são destinados. 

É por essa razão que essa notícia 
nos trouxe uma preocupação redobrada. 
Justamente neste momento em que 
a atividade leiteira começou a tomar 
um fôlego, com a precificação do leite 
em janeiro, de forma diferente de anos 
anteriores. Não podemos esconder nosso 
descontentamento com a tomada dessa 
decisão pelo governo. 

Entendemos que essa decisão faz 
parte deste projeto de mudança do país, 
sob nova gestão. Nós somos favoráveis 
às mudanças, mas o que buscamos 
também é justo: buscamos uma igualdade 

de condições, de modo a tornar a nossa 
atividade mais competitiva e a trazer 
melhores expectativas ao homem do 
campo.

É preciso que o produtor entenda 
que atuar só dentro da porteira da sua 
propriedade não é mais suficiente para 
que encontremos o caminho para a 
nossa atividade. As grandes empresas, 
que são grandes importadores de leite, 
não vão defender a não tarifação do leite 
importado, porque para elas, essa decisão 
é vantajosa. É por isso que precisamos 
estar atentos, unidos (mais do que nunca) 
e disponíveis, pois é bem possível que 
tenhamos que nos mobilizar e caminhar 
rumo à Brasília para reivindicar condições 
mais justas e para posicionar que 
queremos mudanças, mas não aceitamos 
essa decisão, que instalará em nosso 
país, uma concorrência predatória, que 
tornará inviável a continuidade de muitos 
negócios, especialmente, dos pequenos 
produtores. 

Continuamos acreditando no 
Brasil e nas mudanças propostas. Nossa 
esperança continua viva, pois ainda 
podemos encontrar na figura no nosso 
Presidente um desfecho positivo para essa 
decisão ou mesmo a adoção de medidas 
que venham a amenizar os seus efeitos. 
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ESPECIAL COOPATOS

CONHEÇA AS VANTAGENS DE FAZER 
PARTE DO PROJETO ESTAÇÃO RECRIAR

Desde 2017, a COOPATOS desenvolve 
o Estação Recriar, um projeto que tem como 
objetivo a melhoria genética dos rebanhos 
dos cooperados. As bezerras são trazidas para 
a estação após a colostragem e permanecem 
sob os cuidados da equipe técnica da 
COOPATOS até os 22 meses - idade ideal de 
retorno à propriedade do cooperado. 

Os animais recebem 
acompanhamento veterinário, nutricional 
e reprodutivo, e têm seus índices 
zootécnicos monitorados - todos os 
cuidados necessários para que expressem 
todo o seu potencial genético e antecipem 
à chegada ao estágio de reprodução. As 
novilhas são devolvidas aos cooperados 
com peso e escores corporais ideias e já 
inseminadas com sêmen sexado, que 
aumenta em 80% as chances de que o 
filhote nasça com o sexo desejado. 

A COOPATOS conta com empresas 
parceiras de reprodução, que são 
chamadas para fazer o acasalamento 
dos animais com base no seu grau 
genético. Partindo dessa análise, são 
recomendados determinados tipos de 
sêmen que trarão melhores resultados no 
desempenho dessas novilhas com relação 
aos índices zootécnicos, especialmente, 
na sua capacidade reprodutiva. 

“É um projeto que, além de ser 
estratégico para a atividade de produção de 
leite, proporciona aos cooperados animais 
com melhores condições corporais e menor 
tempo de parição a custos menores. 
Dessa forma, o Recriar vem oferecer 
uma solução para uma dificuldade 
enfrentada pela maioria dos produtores, 
que é a obtenção de bons animais para 
reprodução. Além do alto custo e do 
dispêndio de tempo na cria desses 
animais, trata-se de uma categoria de 
alto risco sanitário”, explica o Gerente 
do Departamento de Relações com o 
Cooperado da COOPATOS, Antônio 
Villaça.  

O produtor que deseja enviar suas 
bezerras à Estação Recriar, precisa 
pagar uma mensalidade, que é calculada 
considerando-se o custo da estadia do 
animal pelos 22 meses. No entanto, o 
custo total é dividido em 36 parcelas, o 
que além de reduzir o valor mensal pago, 
permite que parte da despesa com esse 
animal seja paga quando ele já estiver 
em lactação.

Desde a criação do Estação Recriar, 
22 cooperados apostaram no projeto e 
colheram excelentes resultados. Confira 
nos depoimentos abaixo. 

CONHEÇA AS VANTAGENS DE FAZER 
PARTE DO ESTAÇÃO RECRIAR

Saúde das bezerras
Acompanhamento zootécnico dos animais
Acompanhamento reprodutivo
Acompanhamento veterinário
Acompanhamento nutricional
Inseminação com sêmen sexado de touros 
melhoradores
Antecipação do parto
Peso satisfatório: as novilhas chegam com 
boas condições ao pré-parto, com 90-95% do 
peso de um adulto 
Baixíssima taxa de mortalidade (apesar do 
alto risco sanitário)

“Para mim valeu muito a pena. Todas as minhas dez bezerras que 
foram pro projeto Recriar pariram. Elas voltaram fortes e pariram 
normal, sem desvario. A rês que pare forte, recupera rápido. Na 
primeira cria, consegui tirar uma média de 22 quilos de leite por dia, 
no pico. Como foram bem tratadas, pariram sadias, deram muito leite 
e emprenharam muito rápido de novo. Uma delas eu vendi, a outra 
ficou prenhe mais recente e ainda não fiz a sexagem, mas de oito, sete 
vão parir fêmeas. Eu recomendo o projeto.”

Vantuir Rodrigues
Cooperado
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AGENDA

?
?

O Gerente do Departamento de Relações com o Cooperado, Antônio Villaça responde: 

O processo de ensilagem é muito importante, pois é a hora que o produtor colhe boa parte dos seus 
investimentos. É muito importante fazer a correta regulagem das máquinas ou organizar, com 
antecedência, a contratação de terceiros. O produtor precisa garantir que o milho será colhido no ponto 
em que ele tenha condição de ser absorvido durante o processo digestivo do animal, isto é, o grão de 
milho tem que ser machucado pela máquina. Uma importante decisão a se tomar neste momento é em 
relação ao tamanho da partícula. Na hora de fazer a compactação da silagem, as lonas usadas devem ser 
de qualidade e não podem apresentar furos ou rasgos. Todas as bordas precisam ser muito bem vedadas, 
para que não haja entrada de oxigênio, o que compromete a fermentação da silagem.

“Que cuidados tomar na hora de realizar a ensilagem?”

Se você também tem alguma dúvida, mande para o nosso Departamento de Relacionamento com o Cooperado (DRC) que eles terão a satisfação de buscar a 
melhor resposta para você.

DIA 08 DE MARÇO

ENCONTRO

Local: Loja Agropecuária Coopatos de Patos de Minas
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A COOPATOS está preparando 
mais uma edição do Tecnoagro, um 
evento técnico dedicado a disseminar 
as melhores práticas de plantio de 
silagem para alimentação do rebanho. 

A nutrição do rebanho é o 
componente com mais peso nas 
despesas de uma fazenda produtora 
de leite. Daí a importância estratégica 
deste encontro, por levar aos 
produtores informações atualizadas do 
mercado e das tecnologias atualmente 
disponíveis que possibilitam uma 
maior eficiência, produtividade e 

qualidade na produção de silagem. 

Nesta edição, o Tecnoagro 
acontece nos dias 16 e 17 de maio. O 
plantio das lavouras de milho, sorgo 
e soja já foi iniciado, para que na data 
do evento, as lavouras estejam no 
tamanho ideal para as demonstrações 
que são realizadas pelos parceiros da 
COOPATOS, que têm a oportunidade 
de mostrar - ao vivo e a campo - a 
eficácia de seus produtos e inovações. 

O Tecnoagro 2019 trará várias 
novidades em sua programação. 

O evento abordará as técnicas 
para produção de uma silagem de 
qualidade, o ponto ideal para o corte 
da silagem, os melhores híbridos, 
além da demonstração de um plantio 
irrigado. 

Um dos principais atrativos 
do evento é o Balcão de Negócios: 
os cooperados poderão adquirir 
sementes, adubos, defensivos e outros 
insumos com preços e condições de 
pagamento super especiais.

COOPATOS INICIA O PLANTIO DAS 
LAVOURAS DO TECNOAGRO 2019

VEM POR AÍ

O Tecnoagro 2018 foi um sucesso. Com recorde de público, o evento abordou as técnicas para produção de silagem e contou com a presença de 12 empresas parceiras. 
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VIVA BEM

Panna Cotta com Coalhada COOPATOS

Receita
especial

dicas de
saúde e bem-estar

Cuide da sua saúde! Beba leite!

O leite é um aliado da saúde nas diversas fases da vida. 
Na infância, ele auxilia na formação de dentes e ossos, e 
contribui com triptofano, que garante um sono 
tranquilo à meninada. Na juventude, atingimos o ápice 
de massa óssea que nossa genética permite, daí a 
importância do cálcio fornecido pelo leite. Na fase 
adulta, o leite ajuda na manutenção do esqueleto e da 
massa muscular, além de auxiliar no controle do peso, já 
que o cálcio e a proteína melhoram a capacidade do 
nosso organismo de queimar gordura. Ainda, o 
consumo de leite protege o músculo do coração e 
previne o diabetes. Assim, o hábito de tomar leite 
diariamente deve se estender ao longo da vida. O 
consumo ideal para um adulto é de três copos de leite 
por dia. Os derivados, como queijos e iogurtes, também 

Ingredientes
• 400g de coalhada COOPATOS
• 300g de creme de leite
• Frutas vermelhas
de sua preferência.

Como fazer
Coloque uma pequena quantidade de água fervente na 
gelatina e deixe crescer. Bata a coalhada com leite, 
procurando deixar que entre ar na mistura. Com uma 
colher, misture a gelatina até obter uma massa 
homogênea e, depois, despeje-a na mistura de 
coalhada. Bata novamente. Junte o açúcar e bata mais 
uma vez. Coloque a mistura em forminhas e leve à 
geladeira por cerca de 4 horas. Na hora de servir, retire da 
geladeira, aqueça as forminhas em água quente, 
desenforme e cubra com a calda. Para fazer a calda, leve 
o açúcar e as frutas ao fogo, se forem morangos devem 
ser picados, por 5 a 6 minutos até formar uma calda. 
Espere esfriar e espalhe sobre a panna cotta. 

• 200g de leite COOPATOS
• 15g de gelatina
• Açúcar

CLASSIFICADOS

Venda permanente de 
tourinhos holandês 
registrado, fazenda 
Caatingueiro.

Tratar
(34) 3814-1191 ou (34) 9 
9966-4041.

Vende-se touro nelore 
PO com registro 
definitivo, exame 
de Brucelose e 
tuberculose
e andrológico positivo.

Tratar: 9 9142-5242 ou 
9 9190-6412 Tarcísio 
Dotti.

Vendo ou troco por 
novilhas, 06 bezerras 
7/8 holandesas de 
inseminação, idade de 7
a 9 meses.

Tratar: (34) 99151-7798 
(Welvis).
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Cuidar da saúde e do bem-estar 
de seus colaboradores. É com esse 
propósito que, desde agosto passado, 
a COOPATOS vem realizando sessões 
de ginástica laboral para os seus 
funcionários. A atividade faz parte 
de um Programa de Ergonomia, que 
vem sendo implantado na cooperativa 
desde 2013. 

A ergonomia é o estudo da relação 
do homem com o seu ambiente de 
trabalho. Assim, ela prevê a adaptação 
das condições do ambiente laboral, 
tais como luminosidade, temperatura, 
mobiliários, entre outros aspectos, 
de modo a proporcionar conforto aos 
trabalhadores e, ao mesmo tempo, 
prevenir a ocorrência de acidentes e 
de doenças causadas pela repetição 
de determinados movimentos durante 
a jornada de trabalho.

A conscientização postural e 
a ginástica laboral são outras duas 
importantes frentes de um programa 
de ergonomia, pois contribuem 
diretamente para a qualidade de vida 
dos funcionários, preparando-os 
adequadamente para iniciar um dia 
de trabalho ou realizando pausas que 
compensam esforços repetitivos e 
posturas inadequadas. 

Para a técnica em segurança do 
trabalho e em enfermagem, Elizabeth 
Batista, responsável pela iniciativa, os 

exercícios só trazem benefícios para 
os colaboradores: “Quando você dá 
uma parada e faz o alongamento, você 
desfoca por alguns minutos daquela 
atividade. Depois retorna com mais 
disposição e concentração. E como 
as atividades são sempre muito 
dinâmicas, percebemos uma maior 
interação entre os colaboradores, um 
clima de alegria e tranquilidade no 
ambiente de trabalho”, explica. 

As sessões são realizadas em 
dias alternados e percorrem todos os 
setores administrativos da cooperativa 
e da fábrica de laticínios. A ideia é que 
o projeto se expanda para todas as 
unidades. Para tanto, a COOPATOS 
pretende treinar multiplicadores: 
profissionais que serão capacitados 
para realizar a rotina de alongamentos.

Mas o ganho para a saúde 
dos colaboradores vai muito além. 
Nesses cinco meses de projeto, 
Elizabeth relata que já é possível 
notar uma redução no número 
de encaminhamentos para a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento), 
e no número de colaboradores com 
queixas de dor de cabeça e de dores 
na coluna. O gerente da fábrica de 
Laticínios, Bruno Nogueira, concorda: 
“Vamos colher bons frutos, pois a 
ginástica ameniza o risco de eventuais 
lesões por repetição na nossa 

operação. Isso traz qualidade de vida 
para o pessoal. E não é só o benefício 
físico da atividade, há também o 
benefício psíquico: as pessoas ficam 
mais alegres, participativas, e abertas 
ao trabalho em equipe.” 

As sessões de ginástica laboral 
têm sido muito apreciadas também 
pelos colaboradores do administrativo. 
É o que nos conta o Gerente de 
Contabilidade da COOPATOS, Diego 
Rodrigues: “Tenho percebido a equipe 
mais disposta... é um momento de 
descontração que tem trazido bem-
estar para todos da área”. 

A responsável pela comer-
cialização do leite tipo C, Ângela 
Dias, do departamento de Vendas, 
também não perde uma sessão. Ela 
é uma das colaboradoras cuja área 
foi adequada ao projeto ergonômico, 
com substituição do mobiliário, troca 
da iluminação, pintura das paredes 
e instalação de ar condicionado. 
Para  Ângela, as mudanças no 
ambiente tiveram um impacto no 
seu rendimento e trouxeram mais 
prazer ao trabalhar: “A gente passa 
mais tempo na empresa do que em 
casa com a família, então você tem 
que ter um ambiente agradável. E a 
COOPATOS preza por isso, ela procura 
a cada dia buscar melhorias para os 
seus trabalhadores”, conclui. 

GINÁSTICA LABORAL LEVA SAÚDE E 
BEM-ESTAR PARA COLABORADORES 
DA COOPATOS

DIA A DIA
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Uma vida dedicada à produção 
de leite. Essa é a história do senhor 
Vantuir dos Santos Gonçalves 
Rodrigues e de sua esposa, dona 
Cleide de Fátima Rodrigues, donos 
de uma propriedade rural de 59,5 
hectares, na região do Capueirão, no 
município de Patos de Minas.

Fiel à COOPATOS, o sr. Vantuir 
fornece leite para a cooperativa há 
30 anos. E orgulha-se de contar 
que, durante todos esses anos, 
apenas por quatro meses, enquanto 
providenciava a construção do 
barracão e a instalação do tanque de 
resfriamento, ficou sem entregar o 
leite que tira com todo o carinho. 

E carinho é o que não falta 
nesta fazenda. Afinal, é a parceria 
e cumplicidade do casal que fazem 
com que o leite produzido seja de boa 
qualidade: enquanto o sr. Vantuir lida 
com o manejo do rebanho, dona Cleide 
cuida da ordenha. E o segredo do 
sucesso é o capricho com que ela realiza 
a higienização dos equipamentos: “Eu 
tento fazer da maneira mais exata 
possível, eu faço como recomenda, 
com água quente, com o produto 

de limpeza, tudo certinho”, explica. 
É mais uma demonstração do 
importante papel que a mulher 
desempenha na atividade de 
produção de leite. 

É graças ao esmero e cuidado 
minucioso de dona Cleide na 
hora da limpeza que os índices de 
CBT (Contagem Bacteriana Total) 
estão sempre baixos. E olha que o 

UMA PARCERIA DE SUCESSO 
QUE DURA 30 ANOS

CAPA



Informativo Coopatos | Fevereiro 2019 9

equipamento de ordenha conta com 
transferidor, o que demanda um esforço 
adicional na hora de garantir a assepsia 
de todo o sistema: “O mérito é dela”, 
reconhece o sr. Vantuir, elogiando o 
esforço da companheira, “mas, também, 
se a qualidade ficar ruim, a culpa é 
dela”, brinca para descontrair. Com duas 
ordenhas realizadas por dia, atualmente, 
a produção média diária da fazenda é de 
500 litros de leite. 

Quando o assunto é a alimentação 
do rebanho, quem se destaca é o sr. 
Vantuir. Além de ser muito dedicado 
a este trabalho, ele não mede esforços 
para oferecer ao rebanho a melhor 
alimentação. Os muitos anos de 
experiência demonstraram que investir 
numa boa nutrição traz resultados. E 
que ao invés de representar um custo 
desnecessário, é um investimento, que 
se converte em litros de leite produzidos. 
É por essa razão que ele fornece para o 
rebanho uma ração adequada a cada fase 
de desenvolvimento dos animais. Dentro 
do barracão de ordenha, era possível 
ver as sacas de ração COOPATOS Pré-
Parto, ração COOPATOS Novilha e ração 
COOPATOS para vacas em lactação a 
22%. Na opinião do sr. Vantuir, é uma 
grande comodidade poder fazer o 
pedido de ração por telefone e contar 
que ele será entregue na sua fazenda, 
na data combinada.

Na hora de decidir os rumos da sua 
propriedade, o sr. Vantuir gosta de poder 
contar com o apoio da assistência técnica 
que recebe da COOPATOS: “É uma ajuda 

muito boa que eles dão pra gente. Eles 
orientam a gente e vêm quando a gente 
precisa. E também quando eu chego lá 
na loja [Agropecuária da COOPATOS] 
é como a minha segunda casa”. Além 
do contato constante com o Analista 
Técnico de Política Leiteira, Captação 
e Qualidade do Leite para a região, 
Kássio Ribeiro, o sr. Vantuir conta 
com a assistência técnica do projeto 
Educampo. Conhecidos de longa data, 
para Kássio, o sr. Vantuir é um cooperado 
exemplar: “O Vantuir é um cara muito 
humilde, muito participativo dentro 
da COOPATOS: todos os projetos que 

a cooperativa promove, ele participa. 
Valoriza muito a assistência técnica. Ele 
e a esposa gostam de receber a visita 
dos técnicos de campo e seguem à risca 
as recomendações que passamos. Gosta 
da COOPATOS e é fiel à cooperativa, 
afinal são 30 anos de parceria.” 

Kássio conta que, duas a três 
vezes por semana, o sr. Vantuir vai até 
a Loja Agropecuária da COOPATOS, 
em Patos de Minas, e gosta de dar 
uma passada no Departamento de 
Relações com o Cooperado (DRC) 
para cumprimentar a todos. Todos 
os insumos e peças de reposição de 

equipamentos de que o cooperado 
necessita, ele compra diretamente 
na Loja. O sr. Vantuir conta que gosta 
mesmo é de fazer negócios durante 
a Semana COOPATOS: “Porque além 
do desconto, eu ainda posso fazer o 
pagamento em dez parcelas”, explica 
sucinto. 

Para a assistente técnica do projeto 
Educampo, Melissa Lobato, que faz 
o acompanhamento econômico da 
propriedade, disciplina não falta ao 
casal quando se trata da gestão da 
fazenda: “O sr. Vantuir e a esposa são 
muito trabalhadores. É trabalho nos 
365 dias do ano. Ele é um exemplo de 
pequeno produtor, cujo negócio roda 
muito bem. A fazenda e o rebanho são 
muito bem estruturados. Ele é muito 
consciente nas decisões e aproveita 
muito bem todos os serviços que a 
cooperativa tem a oferecer”.  

Quando perguntado sobre quais 
as vantagens de ser cooperado da 
COOPATOS, o sr. Vantuir, em poucas 
palavras, responde: “Tem muitos 
benefícios, tem o posto de gasolina, 
o convênio com os hospitais… mas o 
principal é que a gente se sente em 
casa quando está lá, porque conhece 
quase todos os funcionários, sou 
amigo de todo mundo. Qualquer 
precisão que a gente tenha, eles 
estão prontos para nos atender”, 
uma declaração que expressa bem o 
sentimento compartilhado por todos 
aqueles que fazem parte da grande 
família COOPATOS.

“Na COOPATOS, eu me sinto 
em casa, sou amigo de todos. 
Qualquer precisão, eles estão 

prontos para nos atender.” 
Sr. Vantuir Rodrigues, cooperado desde 1989
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As nascentes ou minas d’água são 
locais da superfície onde emerge, 
naturalmente, uma quantidade notável 
de água armazenada em reservatórios 
subterrâneos, chamados de aquíferos 
ou lençóis. São elas que dão início a 
pequenos cursos d’água, que formam 
os córregos, que vão se juntando para 
originar os rios. Sua conservação é muito 
importante para a manutenção da vida 
de todos os organismos, além do seu uso 
no abastecimento das populações, na 
agricultura, na indústria, etc. 

A criação extensiva de animais em 
áreas de nascentes e cabeceiras, o 
desmatamento de encostas e matas 

ciliares, e o uso inadequado dos solos têm 
contribuído para a diminuição dos volumes 
e da qualidade da água. Hoje, a maioria das 
minas d’água se encontra na área rural, por 
isso é fundamental que o produtor rural se 
preocupe com a sua conservação. Algumas 
medidas podem ser adotadas: 

Cercar as nascentes, pois impede o 
pisoteio de animais, evita a compactação 
da área e o risco de contaminação dos 
reservatórios subterrâneos;

Enriquecer a cobertura vegetal com 
espécies nativas na área cercada para 
auxiliar a retenção de água da chuva e 
proteção do solo;

Controlar a erosão do solo, por meio de 

estruturas físicas e barreiras vegetais de 
contenção, que ajudam a evitar voçorocas 
e a perda de fertilidade do terreno;

Eliminar a prática de queimadas e de 
desmatamento das matas ciliares;

Fazer uso controlado de defensivos;
Não construir currais, chiqueiros, 

galinheiros e fossas sépticas nas 
proximidades das nascentes, pois, com a 
chuva, os dejetos podem contaminá-las.

Medidas como as citadas acima são 
importantes tanto para a conservação 
como para a recuperação das nascentes. 
Essas ações representam atitudes 
urgentes para assegurarmos água potável 
para as futuras gerações.

A CEMIL é coordenadora do Programa Pronascentes - Cuidando das 
Águas do Canavial, juntamente com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), 
a Prefeitura Municipal de Patos de Minas e o Unipam. Trata-se de um 
programa socioambiental de proteção, preservação, recuperação e 
conservação de nascentes, diretamente ligado aos cooperados e 
produtores rurais em regime de agricultura familiar da região do Córrego 
Canavial. O projeto terá um evento de lançamento da sua primeira fase, 
que acontecerá no dia 23 de fevereiro de 2019. O evento contará com a 
presença dos gestores e participantes do programa, para assinatura dos 
termos de compromissos e início do cercamento das nascentes.

VOCÊ
SABIA?

IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DAS 
NASCENTES

INFORME PUBLICITÁRIO

Boletim 02/2019
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Já em crise devido ao ingresso de leite em pó oriundo 
de outros países do Mercosul, o setor lácteo pode vir 
a enfrentar um novo obstáculo em 2019. O governo 
federal suspendeu a taxa de importação de 14,8% sobre 
o produto importado da União Europeia (UE) e de 3,9% 
da Nova Zelândia. A decisão do Ministério da Economia 
foi publicada no Diário Oficial da União no dia 06 de 
fevereiro. 

Tornar mais barato a compra 
de leite em pó destes dois grandes 
produtores pode agravar ainda mais 
o cenário já crítico do setor lácteo. 
Isso porque depois de competir com 
o produto importado de países como 
Uruguai e Argentina, que entra 
no Brasil com preços reduzidos e 
concentrado em curtos períodos (o 
que desestabiliza o mercado), o mercado brasileiro 
pode ser alvo para desembarque dos elevados estoques 
do produto europeu, principalmente. 

"Apesar de o preço médio do produto europeu ser 
até 30% acima do brasileiro, a Europa tem um estoque 
estimado em 250 mil toneladas de leite em pó. E, tendo 

todo esse estoque, pode baixar muito os valores para 
escoar isso em diferentes mercados, como o Brasil", 
explica Darlan Palharini, secretário-executivo do 
Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do 
Sul (Sindilat). 

A taxa vinha sendo aplicada desde a resolução de 
2001, como medida de proteção ao produto nacional. 

O presidente do Sindilat, Alexandre 
Guerra, espera que o governo federal 
flexibilize as demandas do setor 
lácteo nacional, como o programa 
de escoamento da produção e outras 
linhas de pré-comercialização do 
leite. No dia 12 de fevereiro ocorrerá 
a reunião da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva do Leite, em 

Brasília, onde serão discutidas as 
demandas do setor. 

Na avaliação do secretário-executivo do Sindilat, 
será difícil reverter a medida. Palharini avalia que o 
fim da taxação está alinhado ao discurso de abertura 
comercial do Brasil, defendido pelo Ministério da 
Economia.

GOVERNO RETIRA TAXA DE IMPORTAÇÃO 
PARA LEITE DA UNIÃO EUROPEIA E NOVA 
ZELÂNDIA

DEPOI$ DA PORTEIRA

“A entrada de grandes 
estoques de leite em pó 
importado mais barato pode 
agravar ainda mais o cenário 

já crítico do setor lácteo.”

Fonte: Jornal do Comércio em 07/02/2019
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MINHA PROPRIEDADE

CALENDÁRIO SANITÁRIO: VOCÊ SABE 
QUANTO CUSTA VACINAR O SEU REBANHO?

Muitos produtores talvez não saibam, mas as despesas 
com a vacinação do rebanho, considerando todas as vacinas 
- obrigatórias e facultativas - recomendadas para aplicação 
no gado durante o ano, representam apenas cerca de 1% do 
total de gastos de uma propriedade produtora de leite.  

É o que nos conta a Médica Veterinária e Assistente 
Técnica do projeto Educampo, Melissa Lobato: “Em todas 
as fazendas em que eu atuo, eu faço o controle econômico. 
O gasto com vacinas representa menos de 1% do total de 
gastos. E eu me refiro àquelas fazendas que gastam mais, 

que fazem o calendário sanitário completo. 
É um custo muito baixo, perto do benefício que se 

tem, ainda mais considerando o volume de dinheiro que é 
movimentado em uma propriedade”, explica.

O calendário de vacinação é uma estratégia para 
evitar desperdícios e ampliar a produtividade da fazenda 
e, consequentemente, a sua receita. Além disso, ajuda 
na organização do manejo, diminuindo o estresse dos 
animais e promovendo uma maior eficácia no controle das 
doenças.
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Calendário sanitário

As vacinas obrigatórias são 
bastante conhecidas dos produtores, 
pois sua aplicação precisa ser notificada 
ao Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA).

Vacina contra a Febre Aftosa

Realizada todos os anos, a vacina 
contra a febre aftosa deve ser feita duas 
vezes ao ano: no mês de maio, quando se 
vacina todo o rebanho e, em novembro, 
quando são vacinados os animais com 
até 24 meses de idade.

Vacina contra a Brucelose 

Deve ser aplicada nas fêmeas com 
3 a 8 meses de idade. Há no mercado 
uma nova formulação - a RB-51 - que 
possibilita a vacinação ou revacinação 
das fêmeas fora da idade indicada, 
quando, por exemplo, há compra de 
animais e não se sabe se a vacinação 
contra a doença foi feita. Outra vantagem 
é permitir que a vacinação aconteça 
anualmente, já que a vacina contra a 
Brucelose tem eficácia de 80%. Com a 
vacinação anual, o produtor consegue 
proteger o rebanho com mais eficiência.

Vacinação voluntária 

Entre as vacinas facultativas, 
aconselha-se que o rebanho seja 
vacinado para prevenção da Clostridiose, 
conhecida também como doença do mal 
de ano ou manqueira, e contra a Raiva, já 
que a região de atuação da COOPATOS é 
endêmica para essa doença. Ambas são 
indicadas a partir dos 4 meses de idade. 

A Clostridiose, em conjunto com a 
Raiva e as intoxicações por plantas, são 
as doenças que mais matam bovinos no 
Brasil. Estima-se uma perda anual de 
400 mil animais, o que representa um 
prejuízo da ordem de R$1,1 bilhão. Como 
não é possível erradicar essas doenças, 
a única forma de evitá-las é através da 
vacinação. 

Para facilitar o manejo do rebanho 
na hora de realizar as imunizações, 
Melissa recomenda que a vacina de 
Clostridiose anual seja feita junto com 
a vacina de febre aftosa (quando se 
vacina todo o rebanho) nos animais 
que já receberam a prima vacinação 
e o reforço. E a prima vacinação de 
Clostridiose e de Raiva pode ser feita 
junto com a vacina contra Brucelose. 

Há ainda a vacina contra o 
Botulismo, doença transmitida ao 
rebanho por meio de carcaças de 
animais mortos, indicada para quem 
cria o gado a pasto. Segundo Melissa, 
existem vacinas combinadas para 
Botulismo e Clostridiose, mas ela alerta 
que a eficácia é menor do que quando 
as doses são aplicadas separadamente. 

As vacinas reprodutivas protegem 
os animais contra três doenças que 
afetam negativamente a reprodução 
do rebanho: a leptospirose, a IBR 
(Rinotraqueíte Infecciosa Bovina) e 
a BVD (Diarreia Viral Bovina). Essas 
doenças produzem não só perdas 
na reprodução (abortos, dificuldade 
para emprenhar), mas também de 
desempenho na produção, daí a 
importância de manter a vacinação em 
dia. 

O indicado é intercalar a vacina 
reprodutiva (que deve ser feita duas 
vezes ao ano, de 6 em 6 meses) com 
uma vacina específica de leptospirose 
(que também recomenda-se seja feita 
duas vezes ao ano). Dessa forma, o 
produtor consegue uma proteção maior 
para o seu rebanho. 

Está enfrentando problemas de 
reprodução na sua propriedade?

Pode ser BVD.  A doença é 
silenciosa, mas altamente infecciosa. A 
contaminação pode começar ainda na 
gestação, pois ela é transmissível através 
da placenta. Assim, o animal nasce com 
a doença, sem apresentar os sintomas, 
mas pode transmiti-la para todo o 
rebanho, por meio de secreção nasal, 
lágrima, saliva, fezes, urina, leite e sêmen 
de animais infectados.

A reprodução do rebanho fica 
comprometida: há uma grande dificuldade 
para emprenhar esse animal e, quando isso 
acontece, a chance de aborto é muito grande. 
Nas vezes em que o animal consegue parir, 
o filhote já nasce infectado, perpetuando a 
doença no rebanho. O diagnóstico é feito 
apenas por meio de um exame específico. 
Uma vez identificados os animais positivos, 
eles precisam ser eliminados. E deve ser 
feito o acompanhamento do rebanho, 
para verificar se o problema realmente foi 
solucionado.
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PREMIAÇÃO
PARA OS MELHORES
EM QUALIDADE

Observação¹: cooperados que forem penalizados em Crioscopia, Lactofiltragem e tiverem incidência em resíduo de Antibióticos, automaticamente serão eliminados.   
A melhor média geométrica do mês em cada uma das categorias será bonificada em 5 sacos de Ração COOPATOS 22%. Estarão aptos a participar da premiação os produtores que tiverem o fornecimento

regular durante os 12 meses.  Os produtores que não atenderem aos quesitos, estarão concorrendo apenas ao prêmio mensal. Em caso de empate, haverá sorteio entre os produtores empatados. 
Observação²: Durante o ano, serão sorteados na reunião mensal do Comitê Educativo 10 sacos de Ração Coopatos 22% para 2 cooperados que forneceram leite durante o mês em Fidelidade e 5 sacos para

os coordenadores e secretários do Comitê Educativo. Para os cooperados que obtiverem o 1º lugar na Qualidade do leite no mês em cada categoria (UFC, CCS e Sólidos Totais), ganharão 5 sacos de Ração 22%.

Contagem Bacteriana Total (CBT)
3 toneladas em Ração 

COOPATOS 22%

Células Somáticas (CCS)
3 toneladas em Ração 

COOPATOS 22%

Sólidos Totais
3 toneladas em Ração 

COOPATOS 22%

COOPERADO Média Mensal
UFC

JOSÉ MARIA SOLIS 2.000

SÉRGIO DA SILVA FERREIRA 2.000

HILÁRIO CLEMENTE DE SOUZA 2.000

HÉLIO DE LÉLIS FERREIRA 2.449

IZAIAS FERREIRA DA SILVA 2.944

JOSÉ PEREIRA DE CASTRO II 3.000

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 3.000

CLAUDIOMAR DE BRITO FONSECA 
E OUTROS 3.000

JOCIMAR FARIA DE MELO 3.076

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
PATOS DE MINAS 3.162

JOSÉ LUÍS SILVA 3.464

ADÃO MATEUS RODRIGUES 4.000

COOPERADO Média Mensal
CCS

HILÁRIO CLEMENTE DE SOUZA 64.653

BARTO ANTÔNIO BARBOSA 66.136

ANAIR MOREIRA TELES 73.957

FIRMINO TEODORO DA COSTA 80.498

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 100.683

IZAÍAS FERREIRA DA SILVA 102.242

ALTINO OLÍMPIO QUEIROZ 102.966

SEBASTIÃO MEDEIROS 105.442

ALCINO DANIEL BRAGA 106.433

CELSO GUIMARÃES 111.400

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAÚJO 120.913

ADELSO HONÓRIO DA SILVA 123.499

VERA LÚCIA DE MELO 125.830

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 13,69

OSMAR SEBASTIÃO DA CRUZ 13,49

ADÃO FERREIRA DA SILVA 13,46

VALTUIR DIVINO PINHEIRO 13,44

OSMAR SIMÃO DE MELO 13,42

RENATO JOSÉ GOMES JÚNIOR 13,40

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,36

WELLINGTON GONÇALVES CRUZEIRO 13,28

LUÍZ CORGOZINHO DE ARAÚJO 13,25

BRUNO JOSÉ RIBEIRO 13,23

SEBASTIÃO MEDEIROS 13,23

AFFONSO FRANCISCO DE PAULA 13,21

JOSÉ PEREIRA DE CASTRO II 13,17

JOSÉ ADALTON DE OLIVEIRA 13,14

 MELHORES EM QUALIDADE: JANEIRO 2019

Dados do Leite Mês: JANEIRO 2019

Volume de leite recebido: 4.375.269 litros

Média Diária: 145.842,30 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 245

Média por Cooperado Fornecedor: 595,27

Preço médio do leite em JANEIRO: R$ 1,3377

Ganhadores da Ração: JANEIRO 2019

1º Lugar na Q.l. UFC - cooperado
JOSÉ MARIA SOLIS 

SÉRGIO DA SILVA FERREIRA 
HILÁRIO CLEMENTE DE SOUZA

1º Lugar na Q.l. CCS - cooperado HILÁRIO CLEMENTE DE SOUZA

1º Lugar na Q.l. ST - cooperado WARLEY DOS SANTOS FERREIRA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

IVAN NUNES ANDRADE FILHO
JEOVÂNIO ALVES DA SILVA 15/01 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

FEV/19 04/02 A 09/02 11/02 A 15/02 18/02 A 22/02 25/02 A 28/02

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.

Programação de Vacinação Brucelose
 MARÇO 2019

LOCALIDADE DATA LOCALIDADE DATA

LAGOA SECA 12/02/2019 CORREGO DAS PEDRAS 07/03/2019

LAGOA SECA 13/02/2019 ALAGOAS 12/03/2019

CABICEIRA CHUMBO 14/02/2019 BARREIRO 14/03/2019

PINDAIBAS 19/02/2019 CAFUDÓ 19/03/2019

SANTA MARIA 21/02/2019 CAMPO BONITO 21/03/2019

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

CHEIA

19/02
MINGUANTE

26/02

CRESCENTE

12/02
NOVA

04/02

FASES DA LUA

               EDUARDO LUIZ ALVEZ RAMOS  -  GERALDO ANTÔNIO DE LIMA  -  

              JOEL VAZ DE CASTRO - MARCOS ANTÔNIO DIAS  -  SEBASTIÃO CARLOS DA SILVANOVOS  ASSOCIADOSSempre Presente



Informativo Coopatos
Av. Marabá, 1785 – B. Bela Vista / Cx. Postal 181
CEP: 38.703-236 – Patos de Minas (MG)
Tel. PABX: (34) 3818-8000
E-mail:  mkt.comunicacao@coopatos.com.br

Reportagem, redação e edição:
Agência Ilustra
Telefone: (34) 3822-2294
Jornalista Responsável:
Camila Gonçalves - MTB 16.658 - MG

Colaboração: Setor de Marketing
Impressão: Grafipres
Tiragem: 1.000 exemplares

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA


