
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE PATOS DE MINAS LTDA FEVEREIRO DE 2022 - ANO XXXIII - EDIÇÃO 410

RECORDE DE VENDAS 
Marcado pelo retorno das palestras técnicas e dos 
eventos sociais, o Balcão de Negócios 2022 foi um 
sucesso de vendas e, pelo terceiro ano consecutivo, 
superou os números da edição anterior.
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• Liderança regional forte;
• Expansão da prestação de serviços aos 
cooperados;
• Expansão para novos mercados;
• Desenvolvimento tecnológico e industrial;
• Cooperados fortes: na gestão tecnológica, 

• Acompanhamento das tendências 
empresariais na condução dos negócios.

• Valorização dos cooperados e dos 
recursos humanos;
• Trabalho focado nos resultados;

• Respeitar e difundir os princípios e os 

• Desenvolvimento com responsabilidade 
ambiental e social;
• Integração e apoio à comunidade;

cooperados e dos colaboradores;
• Excelência no atendimento aos clientes;
• Bom relacionamento com prestadores 
de serviços terceirizados.

Proporcionar aos seus cooperados 

desenvolvimento econômico, técnico, 
cultural e social, buscando excelência na 
prestação de serviços, agregando valor a 
sua produção e se antecipando às 
necessidades de clientes e consumidores.
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CONTROLE DE RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS 
Os resíduos de medicamentos 

representam um ponto chave na ca-
deia leiteira, já que a sua presença na 
matéria-prima determina o beneficia-
mento e o consumo do leite. O controle 
de resíduos de antibióticos é um ponto 
crítico nas indústrias.

Por parte do consumidor, a ingestão 
de leite com resíduos de antibióticos 
pode representar risco de reações alér-
gicas, além de favorecer o aumento da 
resistência bacteriana a antibióticos. 
Essa resistência pode resultar em 
resistência múltipla de bactérias pato-
gênicas, dificultando o tratamento de 
infecções quando necessário.

Para a indústria, há inúmeros proble-

mas tecnológicos. Os antibióticos no 
leite impedem a fermentação necessá-
ria para elaboração dos mais variados 
tipos de produtos lácteos, dentre eles, 
queijos e iogurtes.

Para o produtor, as perdas decorrem 
do descarte do leite contaminado. Esses 
custos são repassados ao produtor 
responsável pela contaminação, e refe-
rem-se não só aos custos do seu leite, 
mas de todo o volume do caminhão de 
coleta. 

Os órgãos reguladores e de proteção 
à saúde humana como Anvisa, Mapa, 
Ministério Público e Procon, determinam 
que as indústrias realizem o monito-
ramento do leite que chega à indústria 

antes do recebimento pela fábrica, e que 
realize o descarte daquele que apresen-
tar qualquer resíduo de antibiótico. Além 
disso, esses órgãos constantemente 
realizam no mercado a coleta do leite 
(como produto acabado) para análises. 

Caso identificada a presença de 
antibióticos são impostas sanções 
como pesadas multas e interdição das 
empresas, levando a grandes prejuízos 
em toda a cadeia leiteira, refletindo 
diretamente nos produtores.

Portanto, para que um leite seja 
considerado próprio para seu bene-
ficiamento e consumo, dentre outros 
requisitos, ele deve estar livre de resí-
duos de drogas veterinárias.

As embalagens dos produtos Cemil contam com uma das tampas 
de rosca mais modernas, projetada especialmente para atender a 
necessidade dos consumidores.
Feita de plástico reciclável de qualidade, ela pode ser aberta sem 
esforço e com um único giro. Para abrir, é necessário apenas girar a 
tampa, e as finas camadas de alumínio e polímeros serão perfuradas.
Mesmo após aberto, se guardado na posição horizontal, a tampa 
garante que não ocorra o derramamento do produto.

Características da tampa:
Menor força inicial para a abertura, pois a tampa corta o
alumínio da embalagem somente após romper o lacre;
Tampa de ação única (abre-fecha);
Alta barreira contra poeira e sujeira;
Excelente desempenho ao servir;
Lacre evidente para maior segurança (violação perceptível).

ABERTURA DA TAMPA DOS PRODUTOS CEMIL

EMBALAGEM
FECHADA

1

2 3

EMBALAGEM
APÓS A PRIMEIRA

ABERTURA
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Sustentabilidade tem tudo a ver com cooperativismo. Afinal, as coops trabalham, 
no seu dia a dia, para a construção de um futuro melhor e mais sustentável. 
Independente do tamanho, área de atuação ou país, toda cooperativa já nasce 
com o compromisso de cuidar da comunidade onde atua, o que só pode ser feito 
com justiça social, equilíbrio ambiental e viabilidade econômica.

É por isso que o Sistema OCB publicou um manifesto, por meio do qual 
compartilha com toda a sociedade a visão e o posicionamento do cooperativismo 
brasileiro para fazer frente ao avanço do aquecimento global e para favorecer o 
desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. 

e confira os cinco princípios que orientam as cooperativas 
brasileiras no enfrentamento às mudanças climáticas.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL É ASSUNTO DE COOP

Acesse cooperacaoambiental.coop.br

O que é a TRISTEZA PARASITÁRIA BOVINA (TPB)
Responsável por grandes prejuízos na pecuária, a TPB compreende duas doenças que podem ocorrer 
separadas ou em conjunto: a babesiose - causada pelos protozoários Babesia bovis e B. bigemina, e a 
anaplasmose, causada pela riquétsia Anaplasma marginale.  Esses agentes infectam os glóbulos 
vermelhos do sangue, levando à destruição dessas células. Não à toa, a anemia e a febre alta são os 
principais sintomas que caracterizam a TPB, além de urina escura, icterícia severa e abortos.

As bezerras são as mais afetadas pela doença, transmitida principalmente pelo carrapato-do-boi. É por 
isso que para prevenir surtos de TPB, controlar o carrapato é fundamental. Também é importante saber 
quais drogas usar no tratamento. Consulte sempre um médico veterinário. 

FEVEREIRO ROXO & LARANJA

Você sabia que fevereiro é o mês de conscientização para a 
prevenção, diagnóstico e combate à Leucemia, Lúpus, 
Fibromialgia e Mal de Alzheimer?

A Leucemia é um tipo de câncer que afeta os tecidos que formam 
o sangue, dentre eles, a medula óssea. A doença pode acometer 
desde crianças até idosos. 

O Lúpus é uma doença autoimune em que as células do sistema 
imunológico saem do controle e passam a atacar as estruturas 
saudáveis do organismo da pessoa.

A Fibromialgia é uma doença que ataca a musculatura e 
articulações. É uma condição dolorosa e crônica, que pode 
impedir que os pacientes tenham uma vida normal.

O Mal de Alzheimer é uma doença causada pela morte das 
células do cérebro, que provoca o declínio das funções cognitivas, 
reduzindo as capacidades de trabalho e relação social.

Agora que você conhece mais sobre essas doenças, abrace essa 
causa!

Coloque o iogurte natural e o leite 
condensado em uma tigela e misture 
bem. Em uma forma com furo no meio, 
prepare o caramelo, colocando o açúcar 
e a água. Leve ao fogo baixo e aguarde 
até o açúcar caramelizar. Despeje a 
massa do pudim na forma com o 
caramelo. Coloque para assar no forno 
pré-aquecido a 200ºC, em banho-maria, 
por 1 hora. Espere esfriar completamente 
para servir ou leve à geladeira por, pelo 
menos, 4 horas.

•  1 copinho de iogurte natural Coopatos

•  1 lata de leite condensado

•  ½ xícara de açúcar

•  ¼ de xícara de água

PUDIM DE IOGURTE NATURAL
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PELO TERCEIRO ANO, BALCÃO DE NEGÓCIOS 
TEM RECORDE DE VENDAS 
Aumento no número de cooperados atendidos e no valor médio de venda por cooperado estão entre os resultados que explicam 
o sucesso do evento.

O ano de 2022 começou trazendo 
grandes desafios em razão das 
fortes chuvas que atingiram todo o 
estado de Minas Gerais. Os estragos 
causados pelos temporais trouxe-
ram, para muitas pessoas, perdas 
materiais, transtornos e dificuldades 
de deslocamento, devido à situação 
das rodovias e estradas rurais. 

Mas, ao que tudo indica, nem a 
pandemia de Covid-19 e nem as 
mudanças climáticas conseguiram 
atrapalhar o desempenho de mais 
uma edição do Balcão de Negócios 
Coopatos. Pelo terceiro ano conse-
cutivo, o evento foi um sucesso de 
vendas, superando os números da 
edição anterior.  

Esse fato é comprovado por um 
resultado bem significativo e muito 
comemorado pela Coopatos: o total 
de cooperados e clientes atendidos 
no Balcão de Negócios 2022 foi 
20% maior do que o de 2021. 

"É motivo de muita alegria para 
nós, ver esse aumento no número 
de cooperados que atendidos. Só 
temos a agradecer aos nossos 
associados pela confiança e por 
privilegiarem a Coopatos na hora 
de fazer suas compras. Também 
queremos agradecer aos times das 
Agropecuárias, que se dedicaram 
muito para que o evento fosse 

bem-sucedido mais uma vez", res-
salta o Diretor Vice-Presidente da 
Coopatos, Gilberto Cunha. 

Além do aumento no número de 
cooperados atendidos, o diretor 
destaca outro resultado positivo: 
o crescimento vertical no volume 
de compras, representado pelo 
aumento do tíquete médio de com-
pra (isto é, o valor médio das vendas 
por cooperado) durante esta edição 
do Balcão de Negócios. 

O Gerente Comercial e de 
Operações da Coopatos em Lagoa 
Grande, Elimar Carneiro, conta que 
o crescimento das vendas durante 
o Balcão de Negócios, em relação 
ao ano 2021, foi de mais de 50% 
na loja de Lagoa Grande: "O Balcão 
de Negócio 2022 superou todas 
as expectativas. Fizemos muitas 
vendas por meio do telefone e do 
WhatsApp e também por meio da 
visita dos técnicos de campo às 
fazendas dos nossos cooperados. 

Durante todos os dias da semana, 
tivemos ações promocionais reali-
zadas por nossos patrocinadores, 
o que contribuiu para manter a loja 
movimentada durante todo o perí-
odo do evento".  

Esses números confirmam que 
o Balcão de Negócios vem, a cada 
edição, se consolidando como um 
importante evento dentro do calen-
dário anual da Coopatos. Gilberto 
Cunha explica que é intenção da 
Coopatos manter, nos próximos 
anos, a realização do Balcão de 
Negócios em janeiro e da Semana 
Coopatos em junho, como os 
principais eventos comerciais da 
cooperativa. "Dessa forma, pro-
porcionamos aos cooperados duas 
oportunidades por ano para que 
possam realizar suas compras com 
as facilidades e diferenciais que a 
Coopatos sempre busca propor-
cionar aos produtores", reforça o 
Vice-Presidente.  

A exemplo do que aconteceu em 
2021, também nesta edição, o Balcão 
de Negócios comercializou todo o 
portfólio de produtos da Coopatos. 
Os insumos agrícolas ainda res-
pondem pelo maior volume de 
vendas (70% do total). No entanto, 
a nutrição animal cresceu muito em 
relação ao ano anterior e apresentou 

uma participação significativa neste 
ano (5% do total), bem como a 
linha de produtos veterinários que, 
impulsionada pela novidade dos 
pacotes com produtos desta catego-
ria, representou 20% das compras 
efetuadas no evento.  

"Quanto mais expandimos o 
portfólio de produtos que é comer-
cializado durante o Balcão de 
Negócios, aumentamos o número 
de cooperados que podem ser 
atendidos pelo evento, porque 
passamos a alcançar outros nichos 
de mercado. Esse é o caso, por 
exemplo, da entrada dos produtos 
de nutrição animal, que fez uma 
diferença significativa no resultado 
da nossa loja", afirma Augusto 
José de Oliveira, Gerente da Loja 
Agropecuária de Patos de Minas.

Avanços conquistados 

À medida que o Balcão de 
Negócios se consolida como um 
evento comercial importante, 
torna-se possível para Coopatos 
ofertar condições comerciais 
cada vez mais atrativas. Isso por-
que quanto mais cresce o volume 
negociado durante o evento, 
maior é o número de fornecedo-
res interessados em fazer parte 
do mesmo e maior o poder de 
negociação da Coopatos. 

Um exemplo disso é o paga-
mento parcelado em até cinco 
vezes, como lembra Gilberto 

Cunha: "Nas primeiras edições 
do Balcão, só era possível para a 
Coopatos praticar o prazo de 90 
dias e não conseguíamos traba-
lhar com um preço diferenciado 
da tabela. Hoje, isso já é possível 
porque o evento vem crescendo 
ano a ano. Este é o nosso foco: 
trabalhar para fortalecer o 
Balcão de Negócios para que seja 
possível oferecer as melhores 
oportunidades para os nossos 
cooperados, pois esse é e sempre 
foi o objetivo da Coopatos".

Garantia de entrega

Desde o segundo semestre de 
2021, com a retomada gradual de 
diversos setores da economia, 
o mercado vem sofrendo com a 
escassez de alguns produtos, em 
razão de um descompasso entre 
oferta e demanda. No agronegó-
cio, esta é uma realidade que tem 
contribuído para elevar às alturas 
os custos de produção.  

Um dos pontos mais desta-
cados pelos cooperados que 
participaram desta edição do 
Balcão de Negócios tem relação 
com esse fato: para eles, é uma 
tranquilidade ter a certeza de 
que os produtos comprados nas 
Agropecuárias Coopatos serão 

entregues na data combinada. 
Isso é possível graças ao 

relacionamento que a Coopatos 
sempre buscou estabelecer com 
seus parceiros e fornecedores. 
Esse relacionamento permite à 
cooperativa colocar à disposição 
dos seus cooperados um amplo 
leque de opções de produtos, nas 
mais variadas linhas (agrícola, 
nutrição animal, veterinária, quí-
micos de ordenha, equipamentos 
e implementos, etc.) com preços 
compatíveis com o mercado, 
pagamento facilitado e garantia 
de entrega. 

"Temos visto que a garan-
tia de entrega dos produtos 
tem sido um diferencial das 
Agropecuárias Coopatos, que 
tem atraído, inclusive, novos 
cooperados e clientes nos últi-
mos meses. Somos uma das 
poucas empresas no mercado 
que dá essa garantia, pois só 
trabalhamos com produtos que 
temos em estoque", esclarece 

70%

5%5%

20%

Distribuição das Vendas
por Linha de Produtos
Balcão de Negócios 2022

Insumos Agrícolas

Produtos Veterinários

Nutrição Animal

Outros

"É motivo de muita alegria 
o aumento no número de 
cooperados atendidos."

Gilberto Cunha
Vice-Presidente da Coopatos 

"Nosso foco é fortalecer 
o Balcão de Negócios 
para oferecer as melhores 
oportunidades."

Gilberto Cunha
Vice-Presidente da Coopatos 

"Nossas vendas tiveram 
um crescimento de 53% em 
relação a 2021."

Elimar Carneiro - Gerente Comercial 
e de Operações em Lagoa Grande 
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Anicésio Saturnino 
Cooperado de Patos de Minas 

"Na dificuldade que as coisas estão hoje, eu 
considero que, com o pagamento em 5 parcelas, 
fica uma prestação mais satisfatória. Acredito que a 
Coopatos ofereceu as melhores condições comerciais 
possíveis, mesmo porque os insumos tiveram um 
aumento de preço muito grande nos últimos meses. 
O atendimento das equipes de vendas é muito bom, 
temos uma amizade muito grande com todos que 
trabalham aqui. São nossos parceiros e conhecem 
nosso histórico de compras, o que facilita muito."

Vicente e Victor Caixeta
Clientes das Agropecuárias 
Coopatos 

"Hoje, a 'empresa fazenda' não pode mais contar com 
desperdícios. Como vimos na palestra, pequenos 
cuidados fazem uma grande diferença no resultado 
final da fazenda. Todos os pontos de atenção mostrados 
pelo palestrante são fundamentais para você obter uma 
silagem de qualidade, ou seja, o custo-benefício de 
fazer esses ajustes é muito grande. É muito importante 
participar de uma palestra assim, pois numa fazenda de 
leite, sempre há o que pode ser melhorado." 

Vicente de Paula Vida 
(Paulinho Cravo)
Cooperado de 
Presidente Olegário

"A Coopatos é uma parceira do cooperado, por isso 
comprar aqui é sempre um bom negócio. Com a 
situação que está hoje, se a gente não comprar 
parcelado, não tem como tocar a atividade. Eu 
gostaria que fossem mais parcelas, até 8 vezes. 
O pequeno produtor, se não for cooperado, não 
consegue continuar na atividade. Na Coopatos, eu 
tenho a garantia que meus produtos vão chegar na 
minha fazenda na data que eu precisar. A equipe de 
vendas das Agropecuárias é impecável. Tratam a 
gente como um membro da família."

Guilherme Caixeta de Lima
Cliente das Agropecuárias 
Coopatos 

"Para quem trabalha com leite, é difícil tirar um tempo 
para buscar informação. Achei o conteúdo muito 
bom, porque o especialista é muito técnico, com 
muito embasamento científico, com informações 
tiradas das pesquisas e testes que realiza a campo. 
A produção de silagem é um fator crítico para quem 
trabalha com animais estabulados, porque errando 
na produção, afeta-se a qualidade, o que compromete 
a alimentação do rebanho ao longo de todo o ano."

Augusto de Oliveira. 
E por falar em garantir insumos 

essenciais à atividade leiteira, 
o Balcão de Negócios 2022 foi 
também uma oportunidade para 
negociar a compra de silagem 
pelo Programa Silo+. 

Como forma de incentivo à 
antecipação das negociações, a 
Coopatos propôs pacotes de sila-
gem com condições exclusivas 
para fornecedores do programa. 
"Conseguimos firmar importan-
tes contratos de fornecimento 
de silagem, que será repassada, 
neste ano, aos cooperados forne-
cedores de leite que fazem parte 
do Silo+", revela Elimar Carneiro. 

"Temos um compromisso com 
as pessoas que estão envolvidas 
com o negócio Coopatos. É por 
isso que a cooperativa busca 
sempre manter uma parceria 
forte com seus fornecedores 
para, por meio dela, sermos capa-
zes de atender as necessidades 
de nossos cooperados", finaliza 
Gilberto Cunha.

"A garantia de entrega é 
um diferencial da Coopatos, 
que vem atraindo novos 
clientes."

Augusto José de Oliveira - Gerente da 
Loja Agropecuária de Patos de Minas

Sorteio da Campanha
de Vacinação contra a 
Febre A
osa - 2ª Etapa
No dia 24 de janeiro, 
durante a Abertura do 
Balcão de Negócios em 
Patos de Minas, foi 
realizado o sorteio da
2ª Etapa da Campanha
de Vacinação contra a
Febre A osa. 

Con�ra abaixo os 
premiados!

PISTOLAS DE FLUXO CONTÍNUO

MOTOGERADOR

Loja Guimarânia: 
Pedro Carneiro de Faria

Loja João Pinheiro:
Iraci José dos Santos

Loja Lagoa Grande:
Maria Luiz Dias

Loja Patos de Minas: 
Warley Ferreira Soares

Loja Presidente Olegário: 
Francisco Xavier Marra

Loja Varjão de Minas:
Divino Teixeira Vaz

Loja Vazante:
Ronaldo Mar�ns de Melo

Romero Queiroz Pereira 

Cooperados 
fornecedores 
de leite 
recebem bônus 
do Programa 
Fidelidade

Durante a realização do Balcão de Negócios 2022, a Coopatos distribuiu 
os bônus aos cooperados fornecedores de leite. A boni�cação em 
dinheiro faz parte do Programa de Fidelidade para Fornecedores de 
Leite e tem como base de cálculo as movimentações dos cooperados 
com a Coopatos.
O obje�vo do Programa Fidelidade é valorizar o cooperado que dá 
preferência à Coopatos no momento de fechar negócios, reconhecendo a 
sua �delidade. 
A par�r de janeiro de 2021, o bônus passou a ser acumulado (em vez de 
ser distribuído mensalmente), para ser pago em uma única parcela, em 
15 de janeiro deste ano. O total é calculado sobre as compras do produtor 
realizadas nas unidades de negócio da Coopatos, de acordo com os 
seguintes percentuais: 

2% sobre o total das compras de produtos de Nutrição Animal;
1% sobre o total das compras realizadas nas Lojas Agropecuárias, 
Posto de Combus�veis e Lojas de Leite & Derivados. 

Para saber mais sobre o Programa de Fidelidade, entre em contato com o Dep. 
de Relacionamento com o Cooperado (DRC), pelo telefone (34) 3826-4714.

O cooperado de Patos de Minas, José Maria Pinheiro,
recebe cheque simbólico com o total do bônus recebido

por suas movimentações com a Coopatos.

Iracy Xavier Porto 
Cooperado de Patos de Minas

"Há mais de 20 anos, sou parceiro da Coopatos. Desde 
que começaram as feiras, tenho participado. Em 
alguns anos, com um volume de compras maior, em 
outros, menor, mas sempre fazendo negócios aqui. A 
conjuntura pela qual o país passa é muito desafiadora. 
A gente percebe que o grupo que administra a 
Coopatos faz isso com o coração, com o espírito de 
cooperativismo. E isso faz muita diferença, porque 
somente juntos conseguimos vencer as dificuldades. 
Eu sou agricultor, mas vejo que para atuar com o leite, 

Hamilton Geraldo da Silva 
Cooperado de Lagoa Grande
Presidente da Ass. Pequenos 
Produtores Rurais da 
Comunidade do Frio

"As palestras agregam muito valor ao nosso dia a 
dia. A gente precisa estar sempre se atualizando, 
buscando informações a respeito das inovações 
que estão chegando para facilitar a lida na fazenda 
e o bem-estar dos animais. O Balcão de Negócios 
é uma ótima oportunidade para nós. Janeiro é uma 
boa época para estar negociando e para ir atrás de 
preços mais acessíveis. Tenho certeza de que farei 
bons negócios aqui."
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PALESTRAS TÉCNICAS LEVAM CONHECIMENTO 
DE PONTA PARA COOPERADOS
Especialistas de peso abordaram os temas "Bem-estar animal" e "Silagem de qualidade", trazendo aos cooperados o que há de mais 
novo em cada assunto. 

Levar conhecimento do mais alto 
nível até a base do seu sistema de 
produção sempre foi um objetivo 
perseguido pela Coopatos. Isso 
porque a cooperativa sabe que é fun-
damental compartilhar informação, 
tecnologias e ferramentas com quem 
está na ponta, atuando diretamente 
com a atividade leiteira, de modo a 
torná-la mais racional, eficiente e 
rentável para quem dela vive. 

Não à toa, a Coopatos sempre 
investiu na realização de eventos 
técnicos, como os Dias de Campo, 
Tecnoagro e Tecnoleite, por exem-
plo, cuja realização tem como 
propósito específico compartilhar 
conhecimento para facilitar o dia a 
dia do cooperado.

No Balcão de Negócios 2022, 
a Coopatos pôde retomar essa 
tradição, trazendo palestras com 
temas alinhados ao calendário 
anual da atividade leiteira. No dia 
22 de janeiro, em Lagoa Grande, o 
médico veterinário e especialista 
em nutrição de bovinos da Nutron/
Cargill, Alexandre de Souza, abor-
dou a palestra "Fatores-chave para 
garantir o bem-estar animal no 
Cerrado Mineiro". 

O palestrante explicou que o 

estresse térmico é o principal desafio 
de bem-estar da região (além de 
algumas doenças endêmicas), des-
tacando os principais impactos que o 
desconforto térmico pode causar na 
produtividade das vacas, sobretudo, 
das de alta produção. O especialista 
deu ainda dicas de como monitorar 
o estresse térmico nas fazendas 
leiteiras, e indicou medidas simples 
que podem ser implementadas para 
melhorar a condição de bem-estar 
dos animais.  

Já no dia 24 de janeiro, em Patos 
de Minas, o engenheiro agrônomo e 
responsável pelo desenvolvimento 
de produtos e mercados voltados 
para milho, sorgo, soja e silagem da 

Corteva, Dimas Del Bosco, discutiu 
o tema "Fatores críticos para obter 
uma silagem de qualidade".  

O especialista ressaltou que a pro-
dução de uma silagem de qualidade 
requer atenção aos detalhes, pois 
falhas ao longo do processo se acu-
mulam, impactando o resultado final. 
Ele destacou os principais pontos de 
atenção que o produtor deve consi-
derar na hora de escolher o híbrido 
de milho que atenda às suas necessi-
dades, como fazer a identificação do 
ponto ideal de colheita, os cuidados 
com o tamanho das partículas, além 
das vantagens do uso de inoculantes. 

Por fim, o especialista explicou 
como o produtor pode realizar 
uma boa compactação e o ade-
quado fechamento do silo, para 
que a perda de matéria seca seja 
mínima. No momento do forneci-
mento aos animais, o palestrante 
enfatizou que o ideal é a realização 
da análise bromatológica da sila-
gem, para que o produtor possa 
balancear adequadamente a dieta, 
aumentando a eficiência nutricio-
nal e diminuindo os custos com a 
nutrição do seu rebanho.

BALCÃO DE NEGÓCIOS MARCA A VOLTA DOS 
EVENTOS SOCIAIS DA COOPATOS
Almoço de confraternização, música ao vivo, torneios de truco e de futebol animaram cooperados e clientes que participaram da 
abertura do evento.

A Coopatos sempre priorizou o 
relacionamento com os cooperados e 
deles entre si e, por isso, a organização 
de eventos sociais visando promover 
uma maior integração entre os mem-
bros da grande família Coopatos é 
uma tradição da cooperativa. 

Como parte das atividades de 
abertura do Balcão de Negócios 
2022, em Lagoa Grande e Patos de 
Minas, a Coopatos pôde proporcionar 
aos produtores e colaboradores, um 
delicioso almoço com direto à música 
ao vivo. O retorno dos eventos sociais 
foi possível porque a cooperativa 
seguiu estritamente os protocolos 
sanitários e deu preferência, sempre 
que possível, à realização dos eventos 
em locais abertos e bem ventilados. 

Além do almoço de confraterniza-
ção, o já consagrado Torneio de Truco, 
muito prestigiado pelos cooperados, 
foi disputado em Lagoa Grande, 
com grande animação por parte dos 
participantes. O troféu de campeão 
do torneio ficou com a dupla Elmiro 
e Wagner Januário. A dupla formada 
por Curiango e Detinho ficou em 

segundo lugar e levou para casa o 
troféu de vice-campeão. 

Também, em Lagoa Grande, foi 
disputado o Torneio Quadrangular 
de Futebol, no qual quatro times se 
enfrentam e a classificação se dá por 
pontos corridos. O time "Comunidade 
Frio" foi o grande campeão do dia, e 
o time "Avance" também fez bonito, 
ficando com o  título de vice-campeão. 

Em razão da situação sanitária do 
Brasil, foram dois anos sem a realiza-
ção dos eventos sociais, que estavam 
fazendo muita falta, como nos conta 
o cooperado de Lagoa Grande, Sr. 
Francisco Rodrigues Galvão, mais 
conhecido como Chiquinho do Frio: 
"Esse retorno aos eventos presen-
ciais está sendo muito bom. O único 
defeito é que tem muita gente ainda 
com medo da Covid, muita gente 
receosa com essa doença. Eu sou 
velho, mas eu gosto de evento, eu 
gosto de estar no meio do povo. É 
uma oportunidade para rever os 
amigos e ficar mais por dentro de 
tudo o que está acontecendo", afirma 
o produtor. 

Rejânio Luiz e Maria da Glória Tavares
Cooperados de Lagoa Grande 

"Eventos desse tipo são muito úteis. O campo precisa sempre de muita 
informação. Ainda mais porque ficamos quase dois anos sem ter a oportunidade 
de ouvir um especialista com tanto conhecimento, passando informação 
importante para a gente. Também é uma oportunidade de estarmos de novo 
em contato, trocando experiências e ideias uns com os outros."

Francisco Rodrigues Galvão (Chiquinho do Frio) 
Cooperado de Lagoa Grande

"É uma coisa muito boa não ter que me deslocar daqui para fazer as 
compras. É uma facilidade muito grande fazer negócio com a Coopatos 
porque temos os nossos limites de compra e você vai pagando aos 
pouquinhos. É uma ajuda muito boa, porque na medida que você recebe, 
você vai pagando o que deve. Para mim, o principal é a ração. É nela que 
eu vou focar minhas compras deste ano. Arrisca eu precisar comprar um 
pouco de insumo agrícola para dar uma reformada no pasto."  
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ABERTURA DO SILO E FORNECIMENTO AOS 
ANIMAIS: COMO OTIMIZAR RECURSOS PARA 
UMA DIETA MAIS EFICIENTE
Evitar perdas de matéria seca, realizar a análise da silagem para formular a dieta e definir estratégias de fornecimento aos animais 
são fatores-chave desta fase.

O Informativo Coopatos preparou 
uma reportagem especial sobre 
silagem de milho aproveitando que o 
momento é, para muitos produtores, 
de colheita do milho plantado na 
safra de verão e início do processo de 
ensilagem. 

Na primeira parte deste especial, 
publicada na edição de janeiro, foram 
abordados os principais pontos de 
atenção para a produção de uma 
silagem de qualidade. Foram trata-
das questões como a importância 
econômica da silagem para a pecuá-
ria de leite, o ponto ideal de colheita, 
altura de corte, tamanho de partícula, 
ajustes no maquinário, bem como os 
cuidados para uma boa compactação 
e vedação do silo. Além disso, uma 
matéria especial sobre os híbridos de 
milho também foi elaborada trazendo 
informações para interessados no 
plantio do milho safrinha.

Nesta segunda parte do especial, 
nosso especialista convidado, Dimas 
Cardoso, dará dicas sobre a abertura 
do silo e sobre como otimizar o uso da 
silagem, com foco na importância da 
análise bromatológica para orientar a 
formulação da dieta dos animais.

 
Abrindo o silo

Segundo Cardoso, a fase de esta-
bilidade do silo ocorre entre 21 e 28 
dias após o seu fechamento e, por 
isso, não se aconselha a abertura do 
silo antes de 30 dias sob nenhuma 
hipótese. Os estudos indicam que 
o ideal é a abertura do silo após 60 
dias.

Essa regra se aplica mesmo 

quando há o uso de inoculantes na 
silagem, pois a função deles não é 
acelerar o tempo de abertura do silo 
e, sim, favorecer a sua conservação 
após a abertura.

“Quando acontece um mal pro-
cessamento dos grãos de milho, com 
presença de muitos grãos inteiros na 
silagem, o produtor pode melhorar o 
seu aproveitamento pelos animais 
retardando a abertura do silo em 
cinco meses. Isso, claro, quando 
existe a possibilidade de se esperar 
por esse tempo”, orienta Cardoso.

O especialista explica que essa 
é uma das razões de por que a 
recomendação é sempre planejar a 
produção da silagem considerando 
uma margem de segurança de 50%, 
isto é, uma vez e meia a necessidade 
de volumoso a ser fornecido ao reba-
nho no período de um ano, para que 
o produtor possa contar com uma 
reserva alimentar, no caso de algum 
contratempo ou de um ano de baixa 
produção.

Quanto à retirada diária da silagem 
havia, anteriormente, uma recomen-
dação de retirada de, pelo menos, 
30 a 40 cm do painel do silo por dia. 
Essa regra tinha como objetivo evitar 
a perda de matéria seca pela entrada 
de ar e a refermentação da silagem 
pelo aquecimento do silo. No entanto, 
ela não levava em conta a densidade 
da silagem. 

"Essa era uma 'receita de bolo' 
muito usada, mas pesquisas recen-
tes mostraram que, para se evitar 
o risco de refermentação, o ideal é 
retirar, no mínimo, 250 kg de silagem 
por metro quadrado da face do silo, 

independente da densidade", afirma. 
Por exemplo: em um silo com 5 

metros de largura por 3 metros de 
altura (15 metros quadrados de área), 
é necessário retirar 15 x 250 kg = 
3.750 kg de silagem por dia.

“Com essa nova regra, a lógica se 
inverteu. Hoje, usamos esse cálculo 
para fazer o dimensionamento do 
tamanho do silo de acordo com 
a demanda diária de silagem da 
fazenda”, conta.

Outro erro muito comum nas 
fazendas durante o fornecimento da 
silagem aos animais é que se costuma, 
depois de aberto o silo para a retirada 
da quantidade diária, voltar a cobri-lo 
com a lona imediatamente. “Isso não 
deve ser feito, pois o calor do sol que 
incide sobre a lona, esquenta a silagem 
naquele local, criando um ambiente 
negativo. O ideal é que a silagem fique 
exposta ao sol durante o dia. Ela deve 
ser coberta somente à noite ou nos 
dias de chuva”, ensina Cardoso.

 
Otimizando os recursos

De acordo com Cardoso, tem 
se tornado cada vez mais comum 
um fornecimento mais racional da 
silagem, que leva em consideração a 
qualidade do volumoso e o perfil dos 
animais. Dessa forma, as fazendas 
leiteiras estão cada vez mais ado-
tando estratégias para direcionar o 
fornecimento da silagem de mais 
alta qualidade aos animais de elite da 
propriedade. 

Uma dessas estratégias é priorizar 
o fornecimento da silagem que está 
do meio para o fim do silo para os 
lotes de animais mais produtivos. 
Isso porque a parte inicial da silagem 
geralmente é feita de planta com teor 

de matéria seca maior, compactada, 
muitas vezes, às pressas e, portanto, 
não costuma ter as mesmas caracte-
rísticas da silagem que está do meio 
do silo até o seu final. 

"No caso de o produtor ter vários 
silos, recomendamos que, antes de 
terminar um silo para iniciar a aber-
tura do outro, ele já vá fornecendo 
aquela parte inicial (2 a 3 metros ini-
ciais) aos animais menos exigentes 
da propriedade".  

Essa mesma lógica também se 
aplica à silagem produzida com o 
milho safrinha. Sabe-se que a qua-
lidade do milho da safra de verão é 
maior do que a do milho safrinha. 
Portanto, para o caso dos produtores 
que realizam os dois plantios, pode 
ser uma estratégia interessante 
otimizar o consumo da fazenda, 
destinando a silagem produzida no 
verão para o lote de animais mais 
produtivos, e a silagem produzida 
com o milho safrinha, aos lotes de 
animais de média ou baixa produção.

“Conheço casos de produtores que, 
quando fazem uma silagem de alta 
qualidade, conseguem eliminar o 
consumo de 700 g a 1 kg de fubá por 
animal por dia. Imagina economizar 
isso por 365 dias?”, pontua Cardoso.  

Definindo a melhor dieta
Uma etapa fundamental da aber-

tura do silo refere-se à realização da 
análise bromatológica da silagem. 
Apesar do nome complicado, o pro-
pósito é bem pragmático. 

A bromatologia é a ciência que 
estuda os alimentos. Dessa forma, 

tem como objetivo conhecer a fundo 
as suas propriedades, composição 
química, valores nutricional e ener-
gético e os efeitos que causam no 
organismo.

Portanto, a análise bromatológica 
aplicada à silagem de milho é uma 
ferramenta muito útil que possibilita 
ao produtor conhecer o valor nutri-
cional e energético do alimento que 
será fornecido aos animais.

"Essa etapa é muito importante. O 
produtor precisa sempre fazer essa 
análise, porque é a qualidade da sila-
gem que vai determinar o quanto de 
milho e de soja ele precisará usar na 
dieta dos animais. É por essa razão 
que uma silagem de qualidade ajuda 
a reduzir os custos de alimentação 
do rebanho, pois quanto mais quali-
dade ela tem, menos será necessário 
complementar a dieta dos animais”, 
enfatiza Cardoso.  

A análise bromatológica é feita por 
laboratórios especializados, mediante 
o pagamento de uma taxa. Os resulta-
dos ficam prontos em 3 a 5 dias e são 
enviados por e-mail ao produtor.

Para obter resultados confiáveis 
e conhecer a qualidade nutricional 
da silagem é necessário colher 
uma boa amostra. Afinal, amostras 
malfeitas levarão a interpretações 
erradas sobre a qualidade da silagem 
produzida. Quanto mais próxima a 
amostra for da silagem que os ani-
mais estão consumindo, maior será 
a precisão da análise bromatológica 
e, consequentemente, mais eficiente 
será a formulação das dietas visando 
à máxima expressão do potencial 
produtivo dos animais.

"Para evitar perdas,
deve-se retirar, no 
mínimo, 250 kg de 
silagem por m2 da face 
do silo." 

"Há casos de produtores 
que eliminaram o 
consumo de 700 g a 1 
kg de fubá/animal/dia. 
Imagina economizar isso 
por 365 dias?”

"É a qualidade da 
silagem que determina 
o quanto de milho e de 
soja precisará ser usado 
na dieta." 
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COOPERADO Média Mensal
UFC

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 973

FUNDACAO E. DE PATOS DE MINAS 1.587

WAGMAR PEREIRA CAIXETA 2.289

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 2.577

VICENTE PEREIRA DE CASTRO 2.884

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 2.962

LUCIMAR FRANCISCO CAIXETA 3.000

OLAVO JOSE DE SOUZA 3.302

JOSE ANTONIO CARDOSO E OUTRO 3.420

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 3.420

ADELSO CUSTODIO GALVAO 3.471

ODIR PAULO CAIXETA 3.915

MARIO JOSE DA SILVA 3.915

PEDRO SIMAO DE MELO NETO 4.160

GABRIEL DOS REIS ARAUJO 4.472

COOPERADO Média Mensal
CCS

FIRMINO TEODORO DA COSTA 33.882

ANAIR MOREIRA TELES 49.159

JADER VAZ 52.267

JOAO ANTONIO DA SILVA 62.861

GERALDO JOSE BORGES 73.009

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 107.659

OLAVO JOSE DE SOUZA 109.672

RONALDO JOSE DE SOUZA 114.744

TEREZINHA SOUTO MOREIRA 124.031

LUCIMAR FRANCISCO CAIXETA 124.659

NIVALDO BATISTA DA SILVA 127.803

EDSON MONTEIRO DE MAGALHAES 128.438

VIRGILIO JOSE DA FONSECA 130.813

HEBIO H. ALVES DE OLIVEIRA 132.711

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 133.150

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,60

EDUARDO BARBOSA MENDES 13,45

JOAO ANTONIO DA SILVA 13,41

MARIA DAS D. MENDES RODRIGUES 13,20

MOACIR BEBIANO MOTA 13,12

OTACILIO JOSE FARIA NETO 13,03

JOSE E. D. LEAL FILHO E OUTRO(S) 12,98

TEREZINHA DAS GRACAS MEDEIROS 12,98

JOSE ANGELO DE OLIVEIRA 12,96

MARIO JOSE DA SILVA 12,93

CLAUDEVALDO G.FERNANDES 12,92

MARCOS ANTONIO DE MELO 12,90

GERALDO JOSE BORGES 12,89

RAIMUNDO GALVAO FILHO 12,88

CID AUGUSTO GOULART 12,87

MELHORES EM QUALIDADE: JANEIRO 2022

Dados do Leite Mês: JANEIRO 2022

Volume de leite recebido: 3.860.124 litros

Média Diária: 124.520 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 265

Média por Cooperado Fornecedor: 470

Preço médio do leite: R$ 2,12

PAULO CESAR DE OLIVEIRA MORAIS
SÃO GONÇALO DO ABAETE

VICENTE NUNES CORDEIRO
BRASILANDIA DE MINAS

BRUNO DE MORAIS SERAFIM
JOÃO PINHEIRO

RONALDO ALVES DE ARAUJO
PATOS DE MINAS

S & D FLORESTAL FAZENDA JACURUTU LTDA
JOÃO PINHEIRO

ROBERTO JOSE DA MOTA
PRESIDENTE OLEGÁRIO

ADAIR FRANCISCO DA SILVA
LAGOA GRANDE

GABRIEL JUNIO PEREIRA
PRESIDENTE OLEGÁRIO

LUCIANO ALEIXO PEREIRA
PRESIDENTE OLEGÁRIO

ALVIMAR PEREIRA DA SILVA
JOÃO PINHEIRO | SÃO GONÇALO DO ABAETE

THIAGO SOUZA MARTINS
LAGOA GRANDE

ADRIANO SILVA SOARES GUIMARÃES
VAZANTE

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

Programação de Vacinação Brucelose
FEVEREIRO E MARÇO 2022

LOCALIDADE DATA

PINDAIBAS 22/02/2022

SANTA MARIA 25/02/2022

ALAGOAS – CORREGO DAS PEDRAS 09/03/2022

CAFUNDÓ 11/03/2022

CAMPO BONITO - MAFALDA 23/03/2022

FASES DA LUA

MINGUANTE

23/02
CHEIA

16/02

CRESCENTE

08/02
NOVA

02/03

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

MÊS REGIÃO 1 REGIÃO 2 REGIÃO 3 REGIÃO 4

FEV/MAR 2022 21/02 a 26/02 28/02 a 05/03 07/03 a 12/03 14/02 a 19/02

(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.

Ganhadores da Ração: JANEIRO 2022

1º Lugar em UFC HILARIO CLEMENTE DE SOUZA

1º Lugar em CCS FIRMINO TEODORO DA COSTA

1º Lugar em Sólidos Totais PEDRO ALEIXO DE MELO

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

Gaspar Pantaleão Ferreira 15/01/2022 Fidelidade

Antônio Caixeta 15/01/2022 Participação




