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Gratidão e
Reconhecimento
Agradecer por mais um ano de parceria, apresentar os resultados alcançados e os objetivos para o novo ciclo 
que se inicia. Com esse propósito, toda a diretoria da COOPATOS percorreu, por 18 dias ao longo do mês de 
dezembro, as comunidades cooperativistas que fazem parte da grande família COOPATOS.
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com a virada do ano, temos à nossa 
frente mais um ciclo de trabalho, mais 
uma oportunidade de fazer ainda 
melhor aquilo que já fazemos bem. 
Por isso, quero convocar a todos para, 
juntos, aproveitarmos este momento de 
entusiasmo e de mudança que o país 
está vivendo, e empreendermos, nós 
também, uma mudança dentro do nosso 
negócio, na direção do tão desejado 
equilíbrio econômico e administrativo de 
nossa atividade.

Porque nós sabemos bem e a 
experiência vivida em anos anteriores 
nos mostra isto claramente: somos nós os 
donos dos nossos problemas e, por isso, 
precisamos ter a atitude de enfrentá-los, 
de discuti-los, e de ir em busca de ações 
que sejam de interesse coletivo e que 
nos permitam equacionar as oscilações 
inerentes à produção leiteira. Não se faz o 
desenvolvimento de uma cadeia, com as 
pessoas que fazem parte dela, agindo de 
forma isolada. Isso pode até trazer uma 
solução no curto prazo. Mas essa visão 
imediatista não traz sustentabilidade 
para a cadeia como um todo. E o que 
nós mais precisamos, para enfrentar 
definitivamente essas questões, é de 
reunir nossas forças em prol de uma 
cadeia ainda mais organizada, mais 
coesa e mais equilibrada. 

Estamos muito otimistas com 
a implantação, ainda do primeiro 
trimestre deste ano, do Conseleite, um 
conselho que reunirá representantes 
dos produtores, da indústria e do varejo 

para discutir o custo de produção de 
cada um, visando a criação de um 
preço de referência para o leite dentro 
do estado de Minas Gerais. É grande a 
nossa expectativa, pois acreditamos que 
essa iniciativa produzirá um impacto 
positivo na volatilidade do preço do 
leite, com a qual todos nós sofremos ao 
longo do ano, trazendo um pouco mais 
de previsibilidade e de estabilidade para 
o nosso negócio. 

Quero compartilhar com vocês que 
a COOPATOS também está buscando 
fazer a sua parte diante dos desafios do 
nosso segmento: para 2019, contaremos 
com o apoio de consultorias que nos 
ajudarão a aprimorar a nossa gestão 
e o relacionamento com os nossos 
cooperados, para que possamos entender 
melhor as demandas e as condições de 
produção de cada um dos produtores 
que fazem parte da família COOPATOS 
e, dessa forma, desenvolver ações mais 
assertivas e encontrar as ferramentas 
que nos coloquem em condições de 
atender nossos cooperados cada vez 
melhor.

Estamos encarando 2019 com muito 
otimismo e gostaríamos que todos vocês 
carregassem esse mesmo sentimento. 
Porque precisamos caminhar, precisamos 
avançar, para, juntos, mantermos nossa 
atividade, tão importante por sua 
capacidade de gerar empregos, de gerar 
renda, por fixar o homem no campo e 
por sua função, não só econômica, mas 
sobretudo social.

DIRETORIA EXECUTIVA
(Eleita em 20/03/2017)

José Francelino Dias
Diretor Presidente da COOPATOS

Diretor Vice-Presidente:
Gilberto Carneiro da Cunha

Superintendente Adm. e 
Financeiro:
José Maria Marques

CONSELHEIROS 
ADMINISTRATIVOS

Efetivos
Antônio Eustáquio Porto;
Frederico Carvalho Maia;
José Edmundo Dantas Leal Filho;
Márcio Antônio Pinheiro e
Ozanan Lopez do Couto

Suplentes
Martius Adélio Gomes e
Nelson José Alves de Queiroz

CONSELHO FISCAL

Efetivos
Cristiano Fonseca Pereira
Divino Luiz Costa
José Humberto da Silva

Suplentes
João Simão Pereira
Mário Gomes Alves
Paulo Elias Caixeta

Prezados cooperados,

EDITORIAL

"PALAVRA DO
PRESIDENTE"

ESPECIAL COOPATOS

RAÇÕES COOPATOS: NUTRIÇÃO E 
DESEMPENHO PARA O SEU REBANHO

Os produtos da Fábrica de Ração da 
COOPATOS foram desenvolvidos levando 
em consideração as necessidades 
nutricionais e o melhor desempenho dos 
animais em cada uma das suas etapas de 
crescimento e desenvolvimento. 

A linha COOPATOS Bezerro 22% 
LM e 18% LM, por exemplo, pode ser 
fornecida a partir do 2º dia de vida até 
os 90 dias de idade das bezerras. O 
composto de Leite Mix (LM), presente na 
composição da ração, quando usado na 
alimentação das bezerras, contribui para 
um desmame precoce e, ainda, ajuda na 
alavancagem desses animais, acelerando 
a chegada ao período de reprodução.

A partir dos 3 meses de idade, 
recomenda-se transferir a bezerra para 
piquete de transição após desmama, 
sempre em grupo de 4 ou mais bezerras, 
e deve-se iniciar o fornecimento da 
Ração COOPATOS Novilha 18%. Essa 
ração, entre os seus componentes, conta 
com um promotor de crescimento, que  
auxilia no aumento da carcaça e no 
ganho de peso, preparando as novilhas 
para a sua primeira gestação.

Durante a gestação, aproximadamente 
30 dias antes do parto, a COOPATOS 
conta com duas rações específicas para 
esse momento: a Ração COOPATOS Pré-
Parto Catiônica e a Ração COOPATOS 

Pré-Parto Aniônica. Apesar das 
diferentes composições, ambas foram 
formuladas visando preparar a vaca para 
o momento do parto e estimular a sua 
produção de leite. 

Essa preparação para um parto 
mais seguro é um aspecto muito 
importante dessas rações. Por serem 
formuladas considerando a resistência 
e a imunidade das vacas para enfrentar 
o momento do parto e a lactação, 
elas ajudam na liberação da placenta, 
diminuem a ocorrência da febre do leite, 
e de doenças como metrite, mastite, que 
podem acometer as vacas nesse período. 
Além disso, elas contribuem para que a 
vaca retorne ao cio em um menor período 
de tempo. A recomendação é que essa 
mesma ração seja também fornecida por 
mais 20 dias após o parto, por seu efeito 
na produção do leite e na condição de 
saúde do animal. 

Passados os 20 dias após o parto, 
recomenda-se o fornecimento de ração 
leiteira, que incentiva a produção de leite. 
O portfólio de produtos da COOPATOS 
é extenso, e compreende as linhas de 
alta performance TOP LEITE e ALTA 
ENERGIA, com formulações a 20%, 22% 
e 24% e as linhas com melhor custo-
benefício, como a PRODUÇÃO e a Pró-
AG. 

Todas as rações COOPATOS possuem uma formulação-padrão, 
que é seguida ao longo de todo o ano, apesar das oscilações nos 
preços das matérias-primas, porque o obje�vo da coopera�va é a 
qualidade do leite e a estabilidade da produção. As rações da 
COOPATOS são ainda suplementadas com o melhor pré-mix de 
minerais e vitaminas atualmente disponível no mercado, o que 
reforça o seu desempenho superior. Além da certeza de adquirir 
um produto con�ável e de qualidade, o cooperado ainda conta 
com condições facilitadas de pagamento. 

SAIBA
MAIS

9 9995-6347

Plantão finais de semana
Frete Socorro:
Patos de Minas – (34) 3818-8063
Lagoa Grande – (34) 3816-1222

Assistência técnica em tanques de expansão
em Patos de Minas:
Fábio Henrique: (34) 9 9665-6426

Assistência técnica em tanques de expansão
em Lagoa Grande:
Paulinho: (34) 9 9999-1398

Assistência técnica em tanques de expansão
em João Pinheiro:
Gilmar Refrigeração: (38) 9 9972-1997 - (38) 3561-5337

Assistência técnica em ordenhas autorizadas
pela COOPATOS:
Lagoa Grande: Fábio - (34) 9 9975-2649

Atendimento Veterinário Applic.
Thiago Wendling: (34) 9 9311-0469 - (34) 9 9914-9385

Atendimento Veterinário e Casqueamento: 
André Fonte Boa - (34) 9 9307-5043
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Semana 
COOPATOS 2019 

De 24 a 31 de agosto 
Programe-se!

AGENDA

Devido à irregularidade das 
chuvas, a produção de silagem em 
áreas de sequeiro vem enfrentando 
dificuldades, o que tem causado 
grandes prejuízos aos produtores. 

Pensando nesta dificuldade, 
técnicos da COOPATOS acompanharam 
o desenvolvimento de um estudo de 
viabilidade para utilização, na região 
de atuação da COOPATOS, da BRS 
Capiaçu - uma cultivar de capim-
elefante de alto rendimento para 
produção de silagem, desenvolvida 
pela Embrapa Gado de Leite. 

Buscando reduzir os custos de 
produção de volumoso, a COOPATOS 
distribuiu, aproximadamente, 60 
mil mudas de BRS Capiaçu a 30 

cooperados fornecedores de leite, em 
uma primeira etapa de repasse de 
mudas.

A BRS Capiaçu se destaca 
das demais cultivares de capim-
elefante por apresentar resistência ao 
tombamento, facilidade para a colheita 
mecânica, ausência de joçal (pelos) e 
touceiras eretas e densas. Ela inova, 
ainda, na versatilidade por permitir 
o uso da capineira, podendo produzir 
silagem de boa qualidade ou fornecida 
como picado verde no cocho.

A cultivar BRS Capiaçu apresenta 
produção média de 100 t/ha/corte de 
massa verde, ou seja, 300 t/ha/ano 
em três cortes anuais. Esse potencial 
de produção representa cerca de três 

vezes a produção de biomassa obtida 
com as culturas de milho e sorgo.

Outra característica favorável é 
a sua tolerância ao estresse hídrico, 
portanto, é uma boa alternativa ao 
cultivo do milho em regiões com alto 
risco de ocorrência de veranicos.

Com a realização do estudo, 
comprovou-se que a silagem de BRS 
Capiaçu constitui alternativa de fonte 
de suplementação volumosa barata e 
de boa qualidade para uso em sistemas 
de produção de leite.

Uma segunda etapa de repasse 
de mudas aos cooperados está em 
planejamento. Para mais informações 
a respeito, consulte o Departamento 
de Relações com o Cooperado (DRC).

COOPATOS DISTRIBUI MUDAS DE BRS 
CAPIAÇU A COOPERADOS*

MINHA PROPRIEDADE

?
?

Em 2016, a manteiga COOPATOS foi eleita a melhor manteiga do Brasil pelo 42º Concurso Nacional de 
Produtos Lácteos promovido pela Epamig/ILCT.  
Não é à toa. Nossa manteiga é feita com creme de leite de excelente qualidade, produzido por nossos 
cooperados. Ao chegar até a indústria, em Patos de Minas, acontece um processo denominado bateção, 
que dura 40 minutos. Então, são adicionados os ingredientes necessários, o que faz com que a nossa 
manteiga tenha esse sabor irresistível e aroma incomparável.  
A manteiga Coopatos pode ser usada em diversas receitas, doces ou salgadas. Está disponível nas 
gramaturas de 200g e 500g, além da manteiga extra com sal de 100g. Para quem trabalha na culinária, a 
manteiga é vendida também em baldes de 7 kg, com e sem sal. 

“Como é feita a Manteiga de Primeira Qualidade da COOPATOS?”

Esta é uma curiosidade de muitos dos nossos clientes:

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.

*Com a colaboração de Renato José Gomes Júnior, médico veterinário do Departamento de Relações com o Cooperado da COOPATOS.
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VIVA BEM

Picolé de Doce de Leite COOPATOS

Receita
especial

dicas de
saúde e bem-estar

Hidrate-se na medida certa!

Cerca de 70% do corpo humano é composto por 
água: "Todas as células do nosso organismo precisam 
de água. Ela não tem energia, não produz calorias, mas 
é essencial para o funcionamento do corpo", diz 
Andrea Bottoni, especialista em nutrologia e medicina 
do esporte. Segundo especialistas, para saber a 
quantidade de água que você deve consumir por dia, 
você deve multiplicar o seu peso por 0,035ml. Exemplo: 
Se você pesa 60kg e quer saber quanto de água precisa 
beber, basta multiplicar 60 x 0,035, o que resultaria em 
2,1 litros de água por dia. Se você não tem o hábito de 
tomar água, experimente colocar frutas, gengibre ou 
hortelã na água para deixá-la mais saborosa. Ingredientes

• 1 xícara de doce de leite COOPATOS
• 2 xícaras de creme de leite fresco gelado

+ 1 xícara temperatura ambiente
• 150g de chocolate meio amargo picado

• ½ xícara de nozes picadas
• ½ xícara de biscoitos de leite picados

Como fazer
Com auxílio de uma batedeira, bata o creme de leite gelado 
até obter um chantilly. Adicione o doce de leite COOPATOS, 
misturando delicadamente. Reserve. Em banho-maria, 
derreta o chocolate, retire do fogo e junte o creme de leite 
em temperatura ambiente. Misture bem e reserve. Em 
copinhos plásticos ou forminhas de picolé, disponha uma 
porção do chocolate e uma porção de biscoitos de leite. 
Cubra com o creme de doce de leite e com as nozes picadas, 
alternando as camadas até completar as forminhas. Coloque 
os palitos de madeira e leve ao congelador por, pelo menos, 
4 horas ou até que estejam bem firmes.

CLASSIFICADOS

Já é uma tradição da COOPATOS: 
todo final de ano, a cooperativa celebra 
junto aos seus funcionários o Natal e o 
encerramento de mais um ciclo. 

Em 2018 não foi diferente. No dia 
21 de dezembro, uma decoração especial 
e um delicioso café da manhã foram 
preparados com todo o carinho para os 
funcionários. Além de celebrar o Natal, 
o momento é também de fortalecer a 
união de toda a equipe e de agradecer o 
empenho de cada um ao longo de mais 
um ano de trabalho: “Aproveitamos esse 
clima de confraternização para enaltecer 
a importância dos colaboradores, a 
relevância que o trabalho de cada 
um tem para o bom andamento da 
cooperativa”, afirma o Vice-Presidente 
da COOPATOS, Gilberto Cunha. 

A confraternização de Natal na 
sede contou ainda com uma bênção 
especial do Frei Romero, da Paróquia 

de Santa Terezinha, que abençoou a 
cooperativa e todos os presentes. 

O encontro também tem como 

objetivo realizar uma avaliação sobre 
o período que passou e renovar as 
expectativas para o ano vindouro: “A 
mensagem que passamos para todos 
foi que a COOPATOS venceu esse ano, 
que foi muito difícil para a atividade 
leiteira. Apesar de todas as dificuldades, 
a cooperativa se manteve firme e 
continua sendo uma empresa sólida. 
Temos a esperança de que 2019 será 
um ano muito melhor, pois estamos com 
uma expectativa muito grande de que o 
país volte a crescer”, conclui Gilberto.  

Os colaboradores administrativos, 
das indústrias de laticínios e de ração, e 
as equipes de vendas e apoio das Lojas 
Agropecuárias prestigiaram o café da 
manhã, que foi realizado nos jardins da 
sede.

COOPATOS ORGANIZA CAFÉ DA MANHÃ 
ESPECIAL PARA COMEMORAR O FIM DE MAIS 
UM ANO

DIA A DIA

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

Tratar: (34) 99151-7798
(Welvis).

Venda permanente de tourinhos 
holandeses registrados, 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).

“Durante a confraternização, 
fizemos um balanço geral
de como foi o ano e 
apresentamos o que temos 
projetado para o futuro da 
cooperativa.”

Gilberto Cunha - Vice-Presidente da COOPATOS
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Do dia 3 ao dia 21 de dezembro,        
toda a diretoria da COOPATOS 
esteve presente nas comunidades 
cooperativistas que fazem parte da 
grande família COOPATOS. Estes 
encontros ao final do ano já são 
bastante tradicionais, e representam 
uma oportunidade para fortalecer 
os laços e para agradecer aos 
cooperados por mais um ano de 
trabalho e parceria. 

Os encontros com as comunidades 
acontecem ao longo de todo o ano,
a cada 60 dias, quando são realizadas 
palestras técnicas e workshops de 
aperfeiçoamento, são apresentadas 
informações da COOPATOS, de mercado, 
sobre tendências, assim como são 
abordadas questões trazidas pelos 
próprios cooperados. 

No final do ano, as reuniões são 
ainda mais especiais. Além da presença 
de toda a diretoria da COOPATOS, 
nessa ocasião, foram exemplificados 

alguns dos mais de 50 benefícios de 
ser associado à cooperativa e foram 
apresentados os resultados do ano, 
bem como celebradas as conquistas 
alcançadas no período, que são fruto 

do trabalho de todos ali reunidos. O 
encontro termina com uma grande 
confraternização, com comes e bebes e 
muitas partidas de truco, em um clima 
de muita alegria e descontração. 

Além dos cooperados e suas 

famílias, toda a comunidade é 
convidada a participar desse momento 
de congraçamento. No total, cerca de 
600 pessoas marcaram presença nos 
encontros que festejaram a conclusão 
de mais um ciclo.

Cooperar para prosperar

As comunidades cooperativistas 
reúnem um grupo de cooperados, 
concentrados geograficamente em 
uma mesma região, que se organizam 
sob a gestão de um coordenador e de 
um secretário, eleitos para um mandato 
de três anos. 

O projeto, sob a coordenação 
do Departamento de Relações 
com o Cooperado da COOPATOS, é 
realizado há mais de 15 anos, e visa o 
aperfeiçoamento técnico, cultural e 
social das comunidades, bem como 
a disseminação dos princípios e da 
doutrina cooperativista.

CONFRATERNIZAÇÃO NAS COMUNIDADES 
COOPERATIVISTAS REÚNE 600 PESSOAS

CAPA

“Os encontros reafirmam 
o nosso compromisso com 
a atividade e fortalecem 
os laços de amizade e de 
parceria da cooperativa para 
com os seus cooperados.”

André Parrillo - Coordenador Comunidades Cooperativistas
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A Contagem Bacteriana Total (CBT) 
é utilizada para avaliar a qualidade 
microbiológica do leite. Portanto, ela 
reflete a higiene do ambiente, desde a 
ordenha até o armazenamento do leite 
no tanque de expansão. 

A má higienização dos equipamentos 
de ordenha e dos utensílios que entram 
em contato com o leite, a ordenha de 
vacas com úberes sujos e a falta do 
resfriamento imediato do leite após a 
ordenha são algumas das principais 
fontes de contaminação bacteriana do 
leite.

Sendo assim, algumas práticas de 
manejo são essenciais para reduzir a 
CBT na fazenda:

Manter o local de ordenha limpo e 
tranquilo;

Higienizar as mãos com frequência;
Lavar apenas os tetos e somente 

quando houver necessidade, secando-os 
completamente com toalhas individuais;

Aplicar o pré-dipping e o pós-dipping;
Descartar os primeiros jatos de leite 

sobre uma superfície telada de fundo 
escuro para eliminar os microrganismos 
presentes na cisterna do peito e detectar 
a Mastite Clínica;

Para garantir uma limpeza eficiente 
do equipamento de ordenha, deve-
se utilizar detergente alcalino clorado 
diariamente e detergente ácido, pelo 
menos uma vez por semana;

Verificar com frequência as partes 
de borracha do equipamento de ordenha 
e trocá-las sempre que apresentarem 
rachaduras, pois são locais de acúmulo 
de bactérias;

Resfriar o leite imediatamente após 
a ordenha, atingindo temperaturas 
menores que 4°C em até três horas.

As principais vantagens de se 
produzir um leite de qualidade vão 
muito além de atender à exigência 
legal, pois isso possibilita uma 
maior remuneração no pagamento 
por qualidade e menores custos de 
produção para o produtor, maior 
rendimento industrial, segurança 
alimentar e satisfação do consumidor.

A CEMIL é certificada pela FSSC 22000, norma que assegura o 
cumprimento de requisitos de segurança alimentar na produção de 
alimentos. A implementação dessa norma certifica, por meio de uma 
auditoria externa, que toda a rede de processos é avaliada e 
monitorada de modo a evitar perigos nos alimentos, que poderiam 
causar algum dano à saúde do consumidor. Nós, da CEMIL, queremos 
oferecer o que há de melhor para os nossos consumidores, e a 
certificação FSSC 22000 nos ajuda nesse objetivo. Assim, podemos 
com orgulho dizer o nosso lema: Beba saúde. Beba CEMIL!

VOCÊ
SABIA?

PRÁTICAS DE MANEJO QUE CONTRIBUEM 
PARA A PRODUÇÃO DE LEITE COM BAIXA CBT

INFORME PUBLICITÁRIO

Boletim 01/2019

Estar presente na vida de seus consumidores, 
proporcionando a eles a possibilidade de apreciar produtos 
frescos, com o legítimo sabor da fazenda e o selo de 
qualidade COOPATOS. Esse é o propósito da Loja Conceito 
inaugurada pela Cooperativa de Patos de Minas, no dia 18 
de dezembro, no Centro Comercial 
Boulevard, localizado no Bairro Bela 
Vista.

Como explica o Diretor Presidente 
da COOPATOS, José Francelino Dias, 
a abertura da loja é mais uma forma 
que a cooperativa encontrou para 
estar próxima de seus clientes, em um 
ponto estratégico de Patos de Minas 
que, além de ser vizinho à fábrica da 
COOPATOS, está situado em uma 
região em franca expansão: “Nossa 
expectativa é a mais positiva possível. Ao implantarmos 
esta loja, estamos apostando no potencial da região, e é 
mais um investimento da COOPATOS na direção do nosso 
sonho: de nos tornarmos cada vez mais presentes nos bons 
momentos das famílias”.

O cliente que visitar a Loja Conceito encontrará à 
sua disposição todo o portfólio de produtos da marca 
COOPATOS, além de produtos da marca Cemil, da qual 
a cooperativa é associada. Importante ressaltar que os 
produtos são frescos, pois seguem direto da fábrica para a 
loja.

O Gestor de Marketing da COOPATOS, Thiago Rodrigues, 
reforça que o objetivo da Loja Conceito é proporcionar aos 
clientes uma experiência diferenciada de consumo: “Na 
Loja Conceito, temos um tempo de atendimento maior, 
portanto, podemos esclarecer aos clientes como nossos 

produtos são feitos, explicar todo 
o nosso cuidado com a qualidade - 
desde a produção da matéria-prima 
na fazenda até a industrialização do 
produto final e realizar a degustação 
de produtos, estimulando assim o 
consumo. Dessa forma, conseguimos 
fortalecer a nossa marca ao mesmo 
tempo em que estreitamos os laços 
com os nossos clientes”.

Para atingir esse objetivo, todo o 
espaço da loja, bem como as gôndolas 

e mobiliário, foi projetado levando em consideração as 
necessidades e a comodidade dos clientes.

A abertura de Lojas Conceitos faz parte da estratégia 
de marketing da cooperativa, que já dispõe de outras 
unidades como a Loja Conceito no Posto COOPATOS e 
no Mercado Central de Belo Horizonte, além das Lojas da 
Fábrica em Patos de Minas e Lagoa Grande. Está em estudo 
a implantação dessas lojas em mais cidades da região. 

A Loja Conceito da COOPATOS instalada no Boulevard 
Center funcionará todos dias da semana de 08 às 20 horas.

 Vale a pena conhecer!

COOPATOS INAUGURA MAIS UMA LOJA 
CONCEITO EM PATOS DE MINAS

ESPECIAL COOPATOS

“A Loja Conceito é mais um 
investimento da COOPATOS 
na direção do nosso sonho: 
de nos tornarmos cada vez 
mais presentes nos bons 
momentos das famílias.”

José Francelino - Presidente da COOPATOS
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MINHA PROPRIEDADE

QUALIDADE DO LEITE NO PERÍODO
DAS ÁGUAS

ENTENDA QUAIS FATORES AFETAM A QUALIDADE DO 
LEITE E OS CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS

PROGRAMA

COOPERATIVISMO
EM DESTAQUE

FM104,9

RÁDIO ÚNICA
GUIMARÂNIA

ÀS QUARTAS-FEIRAS
6H da manhã

FM99,7

RÁDIO CLUBE
PATOS DE MINAS

ÀS QUARTAS-FEIRAS
6H da manhã

FM101,5

RÁDIO SERTA
LAGOA GRANDE

ÀS QUARTAS-FEIRAS
7H da manhã

AM680

RÁDIO UNIÃO
JOÃO PINHEIRO

ÀS QUARTAS-FEIRAS
11H da manhã

Todas as quartas. Sintonize!

Durante o período das 
águas, o cooperado sabe que 
precisa redobrar os cuidados para 
assegurar a qualidade do leite 
produzido, já que com a mudança 
de estação, grande parte dos 
produtores migra para o sistema 
semi-intensivo, o que muda 
totalmente as características de 
produção do leite. 

É nesse momento que quedas 
na qualidade do leite podem 
acontecer. Como é bem conhecido, 

a qualidade do leite é definida com 
base em itens que compõem a 
higiene (do ambiente e do animal), 
a saúde do animal e a composição 
de nutrientes do leite - em termos 
de proteínas, gordura, extrato seco 
desengordurado e lactose. 

Esses três elementos são 
impactados quando acontece a 
transferência para o pastejo, assim 
como são modificadas radicalmente 
as condições alimentares a que os 
animais passam a ser expostos.

Higiene dos animais

No sistema semi-intensivo, o 
animal precisa se deslocar no pasto 
para encontrar o alimento. Dessa 
forma, está mais exposto à sujeira 
(lama, esterco, etc) presentes no 
ambiente externo. O clima é mais 
quente, o que somado à necessidade 
de deslocamento, faz com que o 
animal transpire mais. Todos esses 
fatores afetam a higiene dos animais 
e precisam ser observados com 
cuidado pelo produtor, pois podem 
levar a um aumento na Contagem 
Bacteriana Total (CBT) do leite. É 
necessário que se faça uma higiene 
bem feita no momento da ordenha, 
para não comprometer a higiene do 
leite ordenhado.

Sanidade animal 

No pasto, os animais também 
ficam mais expostos a agentes 
infecciosos naturalmente presentes 
no ambiente. Essa é uma das razões de 
porque é muito comum um aumento 
da Contagem de Células Somáticas 
(CCS) nesse período. Além de uma 
maior exposição a microrganismos, 
nesse período, os animais enfrentam 
um déficit alimentar em função da 
menor disponibilidade de alimento 
e da maior dificuldade de se chegar 
até ele, o que tem como consequência 
uma queda na imunidade do animal. 
Ou seja, além de estar mais exposto 
a agentes contaminantes, o animal 
está mais suscetível a se contaminar, 
devido à menor resposta imunológica 
de seu organismo.

Correções na dieta dos animais 

É importante destacar que a 
mudança na composição da dieta que 
acontece durante este período, em que 
se migra da silagem para a pastagem, 
também afeta as características do 
leite. O produtor, que está acostumado 
a dar sempre a mesma quantidade 
e tipo de ração para complementar 
a nutrição dos animais, pode criar 
um déficit alimentar, que prejudicará 
a qualidade do leite, levando, por 
exemplo, à uma mudança na curva 
de gordura ou na curva de proteína 
do leite. Por essa razão, é muito 
importante procurar a assistência de 
um técnico, que recomendará uma 
base de alimentação adequada, diante 
das novas condições de vida dos 
animais.

Com a colaboração de Antônio Villaça, Gerente do Departamento de Relações com o Cooperado da COOPATOS.

Premiação por qualidade

Quando se trata de qualidade do 
leite, não há como atacar apenas um 
item, de forma isolada, pois são vários 
fatores interligados, que interagem 
entre si para determinar um leite 
de qualidade. É por essa razão que 
os cuidados com a higiene, saúde e 
nutrição dos animais precisam ser 
redobrados no período das águas, 
em que os animais se deslocam em 
um ambiente com presença maior de 
contaminantes e enfrentam maiores 
chances de contaminação. 

A COOPATOS entende que 
esse é um grande desafio, e por 
isso, recompensa os produtores que 
tentam ter mais zelo. Cooperados 
fornecedores que conseguem manter 
ou até mesmo melhorar a qualidade 
do leite neste período, podem ser 
bonificados com até 20 centavos a 
mais por litro de leite entregue.



Informativo Coopatos | Janeiro 201914 Informativo Coopatos | Janeiro 2019 15

ENTREGA DE RAÇÕES ENSACADAS E DE FARELOS
PATOS DE MINAS E REGIÃO 

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

JAN/19 01/01 A 04/01 07/01 A 11/01 14/01 A 18/01 21/01 A 25/01

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
 JANEIRO/FEVEREIRO 2019

LOCALIDADE DATA

MATA DO CEDRO 10/01/2019

ABELHA LAGOA FORMOSA 16/01/2019

LIMEIRA 17/01/2019

LAGOA SECA 12/02/2019

LAGOA SECA 13/02/2019

CABICEIRA CHUMBO 14/02/2019

LIMEIRA 16/01/2018

PINDAIBAS 19/02/2019

SANTA MARIA 21/02/2019

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

CHEIA

21/01
MINGUANTE

27/01

CRESCENTE

14/01
NOVA

05/01

NOVOS   
ASSOCIADOS

Sempre Presente

VILMONDES FERREIRA DA SILVA

VICENTE RODRIGUES DA SILVA

NATALICIO GALVAO NETO

RICARDO GUIMARAES TEIXEIRA FILHO

OSVALDINO CAIXETA DE MORAIS

GASPARINA BORGES DE OLIVEIRA

MARCIO RODRIGUES GOMES

RONALDO MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS

HENRIQUE FERNANDES PEREIRA

FASES DA LUA

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

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 2.000

JOSE MARIA SOLIS 2.000

ARY GUIMARÃES - ESPOLIO 3.464

JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 3.464

JOSÉ REIS DA MOTA 3.464

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 4.243

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 4.243

WAGNER JANUÁRIO PEREIRA 4.269

CLOVES TEIXEIRA DA MOTA 4.899

JOSE NAZARENO FREITAS BAHIA 4.899

ANAIR MOREIRA TELES 4.899

ODIR PAULO CAIXETA 4.899

PAULO SEBASTIÃO RODRIGUES 4.899

BRENO RENATO ALVES TITO 4.899

ACIR BRAGA COELHO 5.000

COOPERADO Média Mensal
CCS

BARTO ANTÔNIO BARBOSA 60.216

JOSÉ REIS DA MOTA 74.034

PAULO SEBASTIÃO RODRIGUES 84.587

ANAIR MOREIRA TELES 86.948

FIRMINO TEODORO DA COSTA 89.174

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 93.327

ALTINO OLIMPIO QUEIROZ 98.793

IZAIAS FERREIRA DA SILVA 110.982

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 118.355

ADILSON F. DE RESENDE LIMA 121.737

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 126.491

JEOVAH MENDES RODRIGUES 126.641

VIVIANE CORREA OLIVEIRA 138.766

JEOVAH ANTÔNIO MACHADO 148.000

LAERT BOLSONI JUNIOR 154.493

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

OSMAR SEBASTIÃO DA CRUZ 13,71

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 13,66

GERALDO SILVERIO ROSA 13,65

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,64

CANDIDO GOMES SOBRINHO 13,44

RENATO JOSÉ GOMES JUNIOR 13,43

PAULO ELIAS CAIXETA 13,40

CLEUTO GARCIA ROSA 13,37

LUIZ CORGOZINHO DE ARAUJO 13,36

JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS 13,35

OSMAR SIMAO DE MELO 13,23

GERALDO MAGELA DE SOUSA 13,21

NORBERTO DA COSTA MADUREIRA 13,19

ANTÔNIO CAIXETA 13,16

GUILHERME SIMÃO DE MELO 13,11

 MELHORES EM QUALIDADE: DEZEMBRO 2018

Dados do Leite Mês: DEZEMBRO 2018

Volume de leite recebido: 4.870.852 litros

Média Diária: 162.361,73 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 262

Média por Cooperado Fornecedor: 619,70

Preço médio do leite em DEZEMBRO: R$1,2097

Ganhadores da Ração: DEZEMBRO 2018

1º Lugar na Q.l. UFC - cooperado EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO
JOSÉ MARIA SOLIS

1º Lugar na Q.l. CCS - cooperado BARTO ANTÔNIO BARBOSA

1º Lugar na Q.l. ST - cooperado OSMAR SEBASTIÃO DA CRUZ

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

ENOC OLIVEIRA SOARES 17/12 FIDELIDADE

HELIO DE LELIS PEREIRA 17/12 FIDELIDADE



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


