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BEM-ESTAR ANIMAL
O bem-estar das vacas leiteiras reflete-se diretamente 
na produção e qualidade do leite e nos índices de 
fertilidade do rebanho. Saiba o que fazer para 
promover mais conforto aos animais e melhorar, 
dessa forma, os resultados da sua propriedade. 
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Dia de Campo
aborda soluções em
Silagem de Milho.
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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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda., no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 19 do Estatuto Social, convoca os senhores associados 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de março de 2022, 
às 10 horas, na Rua Major Gote, número 1.158, Auditório do Sindicato de Produtores Rurais 
de Patos de Minas, cidade de Patos de Minas, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação, às 11 horas, com a 
presença da metade mais 01 (um) dos associados, ou ainda em terceira convocação, às 12 
horas, com a presença de no mínimo 20 (vinte) associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
 
1– Prestação de contas dos órgãos da administração, compreendendo:
         a – Relatório da Gestão;
         b – Balanço Patrimonial;
         c – Demonstrativo de Sobras/Perdas;
2 – Destinação das Sobras/Perdas do exercício de 2021;
3 -  Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4 – Fixação dos honorários do Conselho de Administração;
5 – Fixação dos honorários do Conselho Fiscal;
6 – Autorização para vendas a terceiros, nas Lojas Agropecuárias de Patos de Minas, Lagoa 
Grande, Vazante, João Pinheiro, Guimarânia, Presidente Olegário, Varjão de Minas, Fábrica 
de Ração e Posto de Combustível.
 
Nota 1: Para efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da Cooperativa 
nesta data, é de 2.815; 
Nota 2: Local da Assembleia: A Assembleia será realizada no Sindicato dos Produtores Rurais 
de Patos de Minas - Parque de Exposições, situado na Rua Major Gote, número 1.158, Patos de 
Minas, por indisponibilidade de espaço na sede social da Coopatos; 
Nota 3: Em função da Pandemia, manteremos todos os cuidados de prevenção, com 
aplicação de um rigoroso protocolo, visando resguardar prioritariamente a saúde e a 
integridade dos cooperados e colaboradores; 
Nota 4: Havendo restrições sanitárias dos órgãos reguladores, impedindo a realização 
presencial da Assembleia, esta será feita de modo virtual, com uso de ferramentas de 
videoconferência. Nesta situação, posteriormente será fornecido o canal de acesso aos 
cooperados.
 
Patos de Minas, 16 de fevereiro de 2022.
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Isso mesmo! Cerca de 50% da produção alimentícia do país tem por trás uma 
cooperativa, o que dá uma ideia do impacto do cooperativismo no 
agronegócio. E com a adoção de novas tecnologias e incorporação de 
processos inovadores, o cooperativismo agro tende a aumentar seu 
protagonismo na produção nacional.

É a transformação digital do agro que vem sendo facilitada e impulsionada 
pelas cooperativas deste ramo, que contam com mais de 1 milhão de 
cooperados e, juntas, somaram R$ 160 bilhões em ativos, um crescimento de 
21% em relação ao ano anterior. 

Com a implementação de novas tecnologias, as cooperativas levam 
modernização ao campo, abastecem os lares brasileiros com alimentos de 
qualidade e contribuem diretamente para a economia do país.

Você sabia que metade da produção brasileira 
de alimentos passa por uma cooperativa?

Fontes: Revista Saber Cooperar (Ano X - ed. 36) e Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2021. 

A coccidiose bovina é uma doença gastrointestinal 
causada por protozoários do gênero Eimeira, por isso é 
também conhecida como eimeriose. É uma das doenças 
que mais afetam bezerros de leite, caracterizada por 
diarreia e redução da absorção de nutrientes, que 
provocam prejuízos à saúde dos animais diretamente 
ligados ao seu desempenho produtivo. 

Quando detectado um caso de coccidiose, deve-se 
realizar o tratamento de todos os animais do lote como 
forma de prevenir a contaminação de outros bezerros. O 
sulfa e o toltrazuril são as duas bases de medicamentos 
que podem ser utilizadas no combate à doença. 

Como medidas de controle, deve-se eliminar superfícies 
úmidas e realizar a higienização adequada das fezes dos 
bezerros, mantendo bebedouros, cochos e camas 
limpos e livres de material orgânico. 

Coccidiose em bezerros:
como tratar e prevenir?
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Em uma frigideira grande, derreta a 
manteiga e doure o alho e a cebola. 
Acrescente o pimentão picadinho, o sal e os 
temperos de sua preferência. Em seguida, 
adicione os tomates cereja picados, o molho 
de tomate e deixe ferver. Acrescente o 
macarrão cozido ao molho, misturando bem. 
Adicione o potinho de requeijão cremoso 
sem lactose. Por fim, salpique a salsinha e a 
cebolinha e o queijo parmesão. 

•  500 gr de macarrão cozido
•  1 potinho de requeijão cremoso zero 
lactose Coopatos 
•  2 col (sopa) de manteiga Coopatos 
•  2 col (sopa) de queijo parmesão ralado
•  1 sachê de molho de tomate
•  20 tomates cereja picados 
•  2 cebolas pequenas picadas
•  1 pimentão médio picado
•  5 dentes de alho picados
•  Sal e tempero a gosto
•  Salsinha e cebolinha a gosto

Massa com requeijão zero lactose

Em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, portanto, a 
dica deste mês é especial para elas. Mesmo em meio ao corre-corre do 
dia a dia, é importante que a mulher reserve um tempinho para dar 
atenção a sua saúde e bem-estar. 

Cada mulher é única e tem necessidades específicas de cuidados com 
a saúde. No entanto, algumas recomendações gerais valem para todas e 
podem ajudá-las a conquistar mais disposição, qualidade de vida e 
longevidade. Confira as dicas abaixo!

1. Tenha uma alimentação saudável
Por terem maior tendência para acumular gordura no corpo, as 
mulheres precisam garantir uma nutrição adequada para controlar 
níveis importantes, como o colesterol. 

2. Pratique atividades físicas
Trinta minutos de atividade moderada cinco vezes na semana é o 
suficiente para acabar com o sedentarismo e deixar o corpo mais 
saudável.

3. Previna-se contra doenças
A realização periódica de exames e de visitas ao médico especialista 
em saúde feminina são importantes para diagnosticar doenças de 
forma precoce. 

4. Dê atenção à saúde mental 
Problemas psicológicos podem ser reflexo da dupla jornada 
assumida pelas mulheres. Quadros de depressão, esgotamento e 
ansiedade têm que ser tratados para garantir bem-estar no dia a dia.

5. Cuide da higiene íntima
O cuidado com a região íntima evita infecções comuns. Use produtos 
apropriados e evite roupas muito apertadas, biquíni molhado por um 
longo tempo e não compartilhe roupa íntima e objetos pessoais.  

6. Conheça o seu corpo
Ficar de olho no próprio corpo ajuda a identificar sinais que devem 
receber a atenção, como alterações na mama ou no ciclo menstrual. 
Esse hábito permite que você busque ajuda de forma antecipada.
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É considerada como tóxica toda planta capaz de causar 
morte ou danos à saúde de um animal. As plantas tóxicas 
não são palatáveis, portanto, o seu consumo está ligado 
diretamente a condições extremas, como fome e seca.

No Brasil, existem mais de 100 espécies capazes de causar 
danos aos bovinos, comprometendo a sua capacidade 
produtiva ou provocando aborto, carcinoma (neoplasia 
maligna) e até a morte. Não existe tratamento adequado e 
específico para intoxicações por plantas. 

Queimar e roçar os locais favorece a rebrota e potencializa 
a capacidade de intoxicar os animais. As medidas mais 
efetivas são garantir a correta alimentação do rebanho e 
cercar áreas onde existem plantas tóxicas. 

O PERIGO DAS PLANTAS TÓXICAS
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Alexandre de Souza
é médico veterinário, mestre 

em Dairy Science pela 
Universidade do Wisconsin. 

Possui Doutorado pelo 
Departamento de 

Reprodução Animal da 
Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da 
USP e pós-doutorado em 

Nutrição de Bovinos de Leite 
pela Universidade do 

Wisconsin, além de MBA em 
Gestão Empresarial (Pessoas 

& Liderança) pela FGV- 
Campinas. Na Cargill, é Líder 
de Tecnologia em Bovinos de 
Leite para a América Latina.



Informativo Coopatos | Março 202210

Como monitorar o estresse térmico? 
Observe se há:

muitas vacas em pé

muitas vacas no entorno dos cochos d'água

muitas vacas com escore de pata ruim

muitas vacas deitadas sem estarem 
ruminando

Como melhorar o bem-estar animal em 
sistemas a pasto ou semi-intensivo?

Garantir áreas sombreadas suficientes 
para os animais

Fornecer água de boa qualidade

Manter os cochos limpos, a uma altura 
adequada e com boa profundidade



Informativo Coopatos | Março 2022 11



Informativo Coopatos | Março 202212



Informativo Coopatos | Março 2022 13



Informativo Coopatos | Março 202214



Informativo Coopatos | Março 2022 15

 

 
 

 

 
 

 




