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PREPARE-SE! NOVAS REGRAS DO MAPA 
PARA PRODUÇÃO DO LEITE ENTRAM EM 
VIGOR EM 30 DE MAIO 

MINHA PROPRIEDADE

"A COOPATOS está à 
disposição dos cooperados 
para sanar dúvidas e 
assessorar a sua adequação 
às novas exigências do Mapa."
Antônio Villaça - Gerente do Departamento de 
Relacionamento com o Cooperado

Informativo Coopatos | Abril 2019
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DICA COOPATOS

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

Tratar: (34) 9 9151-7798
(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).

CLASSIFICADOS
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VIVA BEM

Purê de batatas com creme de ricota COOPATOS
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COOPATOS APRESENTA RESULTADOS 
FINANCEIROS DE 2018

No dia 29 de março, a COOPATOS 
realizou a Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) para prestar contas do 
andamento da cooperativa no último 
ano. 

Dentre as deliberações previstas 
na ordem do dia, a prestação de contas 
do exercício anterior contemplou 
a apresentação do Relatório de 
Gestão, do Balanço Patrimonial e do 
Demonstrativo de Sobras e Perdas. A 
COOPATOS encerrou o ano com um 
resultado líquido positivo de mais de 
R$ 800 mil, apesar das adversidades 
enfrentadas no ano 2018. Após 
a apresentação das informações 
contábil-financeiras, foi aberto espaço 
aos cooperados para questionamentos 
e perguntas sobre as contas 
apresentadas. Quando colocada em 
votação, a prestação de contas foi 
aprovada por todos os presentes.

A participação dos cooperados 
foi bastante qualificada. Muitos deles 
tiveram a oportunidade de ter suas 
dúvidas sanadas. Para o cooperado 
de Lagoa Grande, Valmir de Fátima 
Vasconcelos, associado à COOPATOS 
há mais de 20 anos, participar da 
Assembleia Geral é muito importante: 
“A gente acaba ouvindo muitos 
comentários falsos por aí. Mas, hoje, 
muitas dúvidas foram respondidas. O 
cooperado tem que participar, porque 
sabendo da história real do que está 
acontecendo, ele pode passar uma 
informação certa para frente”, explica. 

Essa também é a opinião do 
cooperado Laércio José de Sousa: 
“É importante vir aqui para ver 
como está a cooperativa, porque o 
nosso negócio na fazenda depende 
do desempenho do negócio da 
COOPATOS. É uma oportunidade de 
fazer perguntas e ser ouvido, além 
de poder encontrar amigos. É uma 
grande confraternização também”. 

Muitas das dúvidas dos 
cooperados giraram em torno do 

desempenho da Cemil e a presença do 
seu Diretor Presidente, Vasco Praça 
Filho, contribuiu para esclarecê-
las: “Estamos felizes em ver o 
amadurecimento dessa assembleia, 
com uma participação muito forte dos 
associados na vida da COOPATOS. A 
Cemil é uma empresa do Noroeste 
de Minas e do Alto Paranaíba, é 
uma empresa desta cidade e destes 
cooperados que estão aqui. Eles têm 
todo o direito de questionar e, nós, 
o dever de informá-los”, reforçou 

Vasco, colocando-se à disposição 
para conversar com os cooperados da 
COOPATOS. 

Seguindo a ordem do dia, foi 
votada a destinação das sobras e 
perdas do exercício de 2018. E, na 
sequência, foram eleitos os novos 
membros do Conselho Fiscal. 
Assumiram como membros efetivos 
os cooperados: Geraldo Magela de 
Oliveira, Jarim Marciano Ferreira 
e Laércio José de Sousa. E como 
suplentes: Cristiano Fonseca Pereira, 
Gabriel Batista Teodoro e Mário Alves 
Gomes. É a terceira vez que Laércio 
atua como membro do Conselho 
Fiscal: “O conselheiro fiscal é o olho do 
cooperado dentro da administração. 
Nosso papel é olhar não apenas a 
parte contábil, mas também toda 
a operação e os departamentos da 
cooperativa”, explica.

Dentre as deliberações realizadas 
durante a AGO, ficou autorizada a 
venda para terceiros nas sete Lojas 
Agropecuárias, na Fábrica de Ração e 
no Posto de Combustível.  

Cumprida a ordem do dia, 
passou-se ao tão esperado sorteio 
dos brindes. Aguardados com muita 
expectativa pelos cooperados, foram 
sorteados três vales-compras no 
valor de R$ 10 mil cada. Os cooperados 
contemplados com o Prêmio 
Fidelidade foram: Aguimar Xavier de 
Carvalho, Braz Pereira da Cruz e José 
Nazareno Freitas Bahia. 

“É importante saber como 
está a cooperativa, porque 
o nosso negócio na fazenda 
depende do negócio da 
COOPATOS.
Laércio José de Sousa - cooperado e
novo membro do Conselho Fiscal da COOPATOS

DIA A DIA
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Ainda, foram concedidas 20 
bolsas de estudo, no valor de R$ 
200,00 mensais cada. O benefício 
das bolsas compreende o repasse de 
48 mensalidades, que serão pagas no 
período de 01/04/2019 a 31/03/2023, 
para custear despesas com educação 
em todos os níveis, do Ensino Infantil 
até o Universitário. Confira no quadro 
ao lado os cooperados que foram 
beneficiados. 

O cooperado José Nazareno Bahia 
foi contemplado nos dois prêmios e 
saiu da Assembleia muito satisfeito: 
“Essa bolsa eu vou usar para o estudo 
do meu netinho de cinco anos”. Além da 
alegria por ter sido premiado, Nazareno 
acha muito importante participar da 
Assembleia: “A cooperativa é feita de 
cooperados. Como cooperado, tenho 
que me inteirar do que está passando 
dentro da cooperativa, é o momento de 
tirar dúvidas, questionar alguma coisa 
que não esteja clara e ver o que está 
sendo planejado para o futuro”. 

Outro cooperado contemplado 
pelo sorteio das bolsas de estudo foi 
Francisco Rodrigues Galvão. A bolsa 
que Francisco ganhou já tem destino: 
“É uma ajuda muito bem-vinda. Vai 
ajudar nos estudos da minha neta, 
que está fazendo faculdade em 
Sete Lagoas”. Para ele, é importante 
participar da AGO para se informar 
sobre a situação da cooperativa: 

“Cooperativa, no meu ponto de vista, é a 
união dos cooperados. Se a Assembleia 
é um momento de unir a todos, é nossa 
obrigação participar. Saio daqui muito 
satisfeito, porque foi tudo muito bem 
explicado e, assim, ficamos sabendo 
de tudo com detalhes”. 

Para o Diretor Vice-Presidente 
da COOPATOS, Gilberto Cunha, o 
resultado da AGO foi positivo, uma 
vez que a cooperativa conseguiu 
fechar o ano com sobras, apesar do 
contexto desfavorável em 2018: “A 
gente fica com o sentimento de dever 
cumprido. A Assembleia transcorreu 
bem. Percebemos que os cooperados 
estão muito maduros em seus 
questionamentos e dúvidas. E acredito 
que conseguimos esclarecer todas. 
Tivemos aqui uma discussão muito 
sadia em prol da cooperativa”. Essa é 
também a opinião do Superintendente 
Administrativo e Financeiro da 
COOPATOS, José Maria Marques: “O 
balanço dessa AGO foi muito positivo, 
houve uma boa participação dos 
cooperados, não só em presença, 
mas também no engajamento, com 
indagações e questionamentos. 
A Assembleia é boa quando isso 
acontece. E foi o que aconteceu aqui 
hoje: uma interação muito qualificada 
entre os cooperados e a administração 
sobre o exercício do ano anterior”, 
conclui o Superintendente.
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“No dia a dia, na roça, a 
gente enfrenta muitas 
dificuldades… e a COOPATOS 
está aqui, sempre presente.”
Sr. José Simão Pereira, cooperado da COOPATOS desde 1987.
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A instrução normativa 77, que trata 
dos critérios e procedimentos para 
produção de leite, foi publicada no dia 
26 de dezembro de 2018 e entrará em 
vigor no dia 30 de maio de 2019. Nela, 
existem algumas exigências, às quais 
o produtor de leite deve se atentar e, 
hoje, vamos falar um pouco sobre os 
requisitos referentes ao estado sanitário 
do rebanho.

A sanidade do rebanho leiteiro 
deve ser acompanhada por um 
médico veterinário para controle das 
parasitoses, da mastite, da brucelose e da 
tuberculose. A vacinação é obrigatória 
contra brucelose em fêmeas de três 
a oito meses de idade. É importante 
que o produtor, ao adquirir animais, 

exija atestados negativos de testes de 
brucelose e tuberculose, minimizando, 
desta forma, o risco de introdução 
dessas doenças em seu rebanho. 

É de responsabilidade do veterinário 
a emissão do receituário para aquisição 
de vacinas contra brucelose, a vacinação 
do rebanho e a emissão de atestados de 
vacinação contra brucelose. O produtor 
deve declarar, semestralmente, os 
animais vacinados: fêmeas vacinadas 
de janeiro a junho devem ser declaradas 
até 30 de junho e as vacinadas de 
julho a dezembro, declaradas até 30 de 
dezembro do ano da vacinação.

A normativa 77 exige também 
que o produtor adote, na fazenda, 
as boas práticas agropecuárias para 

a obtenção do leite em condições 
higiênico-sanitárias adequadas. A 
normativa proíbe o envio, a qualquer 
estabelecimento industrial, do leite de 
fêmeas que:

- Estejam no último mês de gestação 
ou na fase colostral;

- Não se apresentem clinicamente 
sãs e em bom estado de nutrição;

- Apresentem diagnóstico clínico 
ou resultado de provas diagnósticas, 
que indiquem a presença de doenças 
infectocontagiosas, que possam ser 
transmitidas ao ser humano pelo leite;

- Estejam sendo submetidas a 
tratamento com produtos de uso 
veterinário durante o período de 
carência recomendado pelo fabricante.

ESTADO SANITÁRIO DO REBANHO
INFORME PUBLICITÁRIO

Boletim 04/2019
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O dia 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, foi comemorado de forma 
especial pela COOPATOS: a cooperativa 
aproveitou a ocasião da data para 
organizar o primeiro encontro do 
ano do projeto COOPATOS Mulher, 
um grupo composto por cooperadas, 
esposas, filhas e netas de cooperados, 
além de colaboradoras da cooperativa. 

O projeto, que existe desde 
2015, tem como objetivo favorecer 
o protagonismo das mulheres 
no agronegócio, estimular uma 
maior participação feminina no 
cooperativismo, e valorizar a atuação 
das mulheres, reconhecendo o seu 
papel na gestão das propriedades. 

Durante o encontro, o coordenador 
das comunidades cooperativistas, 
André Parrillo, contou a história por trás 
da criação da data, que é oficialmente 
celebrada desde 1975. Após a exibição 
de um vídeo inspirador, o grupo passou 
a discutir as ações e atividades que 
podem ser desenvolvidas ao longo do 
ano por meio do projeto COOPATOS 
Mulher. Dentre as iniciativas levantadas, 
surgiu a ideia de realizar uma excursão, 
com o objetivo de conhecer outros 
grupos de mulheres que fazem parte 
do universo cooperativista. Um grupo 
no WhatsApp também foi criado 
para facilitar a comunicação entre as 
participantes. 

Na opinião de André, a mulher 
desempenha um papel muito 
importante na tomada de decisões 

no dia a dia da fazenda, seja tocando 
por conta própria seus negócios 
ou dividindo essa função com seus 
maridos: “A COOPATOS reconhece 
essa força e quer ouvir a voz dessas 
mulheres, para elas nos mostrarem o 
caminho que a nossa cooperativa deve 
seguir nos próximos anos. A nossa 
proposta é fortalecer esse grupo e 
desenvolver ações e eventos focados 
nas necessidades e anseios delas”. 

Para a gerente da Loja Agropecuária, 
em Patos de Minas, Mirian Fernandes, a 
iniciativa do COOPATOS Mulher é muito 
importante, porque fortalece o vínculo 
da mulher do campo com a COOPATOS: 
“A proposta das viagens é muito 
interessante, para que a gente conheça 
outras cooperativas e outras formas de 
fazer essa junção da cooperativa com 
as cooperadas e funcionárias”. 

No encontro, estiveram presentes 
muitas cooperadas e esposas de 
cooperados que participam do projeto 
desde a primeira reunião. É o caso 
de Maria Aparecida Gomes Pinheiro, 
esposa de cooperado, e de Rosana 
Gonçalves, cooperada há mais de 
10 anos. Para elas, o encontro é um 
momento para troca de informações: 
“Participando das reuniões, a gente fica 
por dentro de várias coisas... você traz 
algo daqui para dentro de casa, para 
a família inteira. Para mim, é muito 
gratificante”, afirma Maria Aparecida. 
Rosana tem uma participação muito 
ativa dentro da cooperativa. Além de 

participar do COOPATOS Mulher desde 
o seu início, atua como secretária no 
Comitê Educativo: “Acho o COOPATOS 
Mulher uma iniciativa ótima, porque 
quando a gente se reúne, trocamos 
ideias e experiências, ficamos 
atualizadas”, explica.  

Já a esposa de cooperado, Leontina 
Telles, participou do COOPATOS 
Mulher pela primeira vez: “Vi a 
importância desse tipo de encontro, 
o entrosamento entre as mulheres, a 
amizade que cresce entre as pessoas... 
vi as mulheres colocando para fora 
os seus anseios, as suas sugestões, 
e crescendo juntas. É uma iniciativa 
muito bacana e pretendo continuar 
acompanhando o grupo. É uma 
oportunidade de ver coisas novas e 
agregar conhecimento para poder 
melhorar… É importante sair um pouco 
do seu mundo para conhecer outras 
realidades”, afirma Leontina. 

Para André, o COOPATOS Mulher 
começou 2019 com o pé direito: “Nos 
surpreendeu a participação e o quanto 
as cooperadas e as colaboradoras 
estão animadas em fazer parte deste 
grupo. Com certeza, este ano vai ser de 
sucesso para o COOPATOS Mulher”.

Para descontrair e promover 
um maior entrosamento do grupo, o 
encontro ainda contou com dinâmicas e 
com a distribuição de diversos brindes. 
Um delicioso lanche foi servido ao 
final, para encerrar o dia em clima de 
confraternização.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
MARCA INÍCIO DOS ENCONTROS 
DO COOPATOS MULHER

DIA A DIA

Mulher
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ESPECIAL COOPATOS

COOPATOS DIVERSIFICA SEU PORTFÓLIO 
COM O LANÇAMENTO DE CINCO PRODUTOS
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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

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 1.732

CLESIO CAIXETA FERREIRA 2.449

EUGENIO PINHEIRO DE ARAUJO 2.449

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 2.449

LAERCIO JOSÉ DE SOUSA 3.464

SERGIO DA SILVA FERREIRA 4.472

HELIO DE LELIS FERREIRA 4.472

JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 5.000

VANTUIR DOS SANTOS G. RODRIGUES 5.000

RITA ALVES 5.000

ALICIO RODRIGUES MOREIRA 5.000

VALDEMIRO JUSTINIANO DE CARVALHO 5.477

LIBIA PEREIRA DE SOUZA 5.477

TENORIO SILVA SANTOS 5.477

REJANIO LUIZ TAVARES 5.477

COOPERADO Média Mensal
CCS

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 49.508

EUGENIO PINHEIRO DE ARAUJO 75.578

VIVIANE CORREA OLIVEIRA 83.247

FIRMINO TEODORO DA COSTA 88.261

IRINEU MARTINS GODINHO 88.318

CELSO GUIMARAES 97.319

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 107.778

VALMIR DE FATIMA VASCONCELOS 120.855

BARTO ANTONIO BARBOSA 127.165

ADELSO HONORIO DA SILVA 142.892

ADILSON FERREIRA DE RESENDE LIMA 143.014

CLEUTO GARCIA ROSA 164.122

BALTAZAR ROSA DA SILVA 164.742

ANAIR MOREIRA TELES 166.493

JOSE REGINALDO Q PEREIRA E OUTRO 171.254

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

JOSE ADALTON DE OLIVEIRA 13,72

WELLINGTON GONCALVES CRUZEIRO 13,58

RENATO JOSE GOMES JUNIOR 13,57

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 13,55

ANDERSON MENDES TIBERIO 13,55

BALTAZAR NOGUEIRA DA MOTA 13,55

ALMIRO PEREIRA DA COSTA 13,54

ADELSO HONORIO DA SILVA 13,48

VILMONDES FERREIRA DA SILVA 13,47

JOSE PEREIRA DE CASTRO II 13,45

ADAO FERREIRA DA SILVA 13,44

SEBASTIAO MEDEIROS 13,39

AGRICIO GONCALVES DE QUEIROZ 13,37

BRUNO JOSE RIBEIRO 13,28

RODRIGO MARTINS A. DE MENDONÇA 13,25

 MELHORES EM QUALIDADE: MARÇO 2019

Dados do Leite Mês: MARÇO 2019

Volume de leite recebido: 3.830.697 litros

Média Diária: 127.689,90 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 214

Média por Cooperado Fornecedor: 596,68

Preço médio do leite em MARÇO: R$1,4406

Ganhadores da Ração: MARÇO 2019

1º Lugar na Q.l. UFC - cooperado HILARIO CLEMENTE DE SOUZA

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

1º Lugar na Q.l. ST - cooperado JOSE ADALTON DE OLIVEIRA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 15/03 FIDELIDADE

AGUIMAR XAVIER DE CARVALHO 15/03 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

ABRIL/2019 01/04 A 06/04 08/04 A 13/04 15/04 A 20/04 22/04 A 27/04

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
 ABRIL E MAIO 2019

LOCALIDADE DATA
HORIZONTE ALEGRE 25/04/2019

VERTENTE, ALEGRE 27/04/2019

SANTIAGO 09/05/2019

SERTÃOZINHO 14/05/2019

MATA DOS FERNANDES 16/05/2019

ONÇA DOS QUEIROZ 21/05/2019

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

CHEIA

19/04
MINGUANTE

26/04

CRESCENTE

12/04
NOVA

04/05

  NOVOS  
ASSOCIADOS

Sempre Presente

EDSON MONTEIRO DE MAGALHÃES

FERNANDO DE MELO PORTO FERREIRA

JANAINA ELIZABETH SILVA LIMA

LUCAS GOMES DE ALMEIDA

MAURA AFONSO GALVÃO

SUELI DE FATIMA CORREA DA SILVA

WELVES MOREIRA DE ANDRADE

FASES DA LUA



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

Atendimento Veterinário Patos de Minas:
João Mota:  (34) 3826-4711

Atendimento Veterinário Lagoa Grande: 
Renato Gomes Jr. - (34) 3816-1222

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


