
DE PAI PARA FILHO
Conheça um pouco da história do cooperado Eduardo Bontempo que, à frente da Fazenda Goiabeiras,
soube cuidar e fazer crescer o legado deixado por seu pai.
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estamos nos aproximando dos grandes eventos 
programados pela COOPATOS para o ano de 
2019. O Tecnoagro, que acontece neste mês, 
nos dias 18 e 19, tem como foco principal trazer 
até você, produtor, inovações, tecnologias e 
informações qualificadas, para apoiar a sua 
tomada de decisão no campo. O evento já está 
todo organizado e, certamente, será um sucesso, 
como foi nas edições anteriores. Contamos com 
a presença de todos vocês prestigiando este 
encontro, que também é uma oportunidade para 
a realização de bons negócios. 

Em junho também teremos, pelo segundo 
mês consecutivo, o anúncio do preço de 
referência do leite para o estado de Minas 
Gerais, pelo Conseleite MG. Como vocês bem 
sabem, essa é uma luta nossa de muitos anos. 
O preço de referência é uma demanda antiga 
do nosso setor, para trazer mais transparência 
para a nossa atividade, dar condição para que 
o próprio produtor possa se planejar diante 
da sinalização de variações nos preços, além 
de reduzir a especulação e a volatilidade que 
rondam a nossa atividade. Sem dúvida, é uma 
evolução para o nosso segmento, que demanda 
uma atenção especial por parte de todos. 

Também é nosso papel lembrá-los de 
que as novas normativas do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
relacionadas à produção e qualidade do leite, 
entraram em vigor no último dia 30 de maio. 
Sabemos que essas mudanças vão exigir de 
nós alguns ajustes e que elas podem, de início, 
trazer também alguma dificuldade no seu 
atendimento. O que está sendo colocado com 
maior objetividade nesse primeiro momento é 
a mudança da temperatura de chegada do leite 

à plataforma: para que o leite chegue dentro 
dos 7º C exigidos, é preciso que o produtor 
assegure que, no momento da coleta, o seu 
leite está com a temperatura de 4º C. 

Todas essas mudanças trazem a demanda 
de um zelo mais especial e de uma participação 
mais direta da própria cooperativa junto ao seu 
cooperado, de modo a prepará-lo para essas 
novas circunstâncias, trabalho que vem sendo 
feito pelos nossos técnicos de assistência em 
campo. O que temos acompanhado é que o 
Mapa tem sido mais rigoroso em relação a 
essas novas exigências: ele tem visitado as 
cooperativas e já está partindo para visitar 
também os cooperados. Então, deixamos aqui 
o alerta para que vocês estejam preparados 
para uma possível fiscalização. 

Na COOPATOS, acreditamos firmemente 
que seremos capazes de enfrentar mais 
essa transformação por que passa a nossa 
atividade. São muitos os desafios que a cada 
dia temos pela frente, e o fato é que compete 
a cada um de nós exercer a mudança que 
queremos. A mudança tem que partir de 
dentro da gente. O mercado está cada dia mais 
exigente com relação à qualidade, à eficiência. 
Cabe a nós sermos um pouco mais criativos, 
para juntos encontrarmos as soluções 
que tragam sustentabilidade para o nosso 
negócio. Temos muitos desafios, é verdade, 
mas também temos muita coragem e muita 
determinação para entender que quem vai 
resolver o nosso problema, dentro da nossa 
atividade, somos nós. E quando estamos 
reunidos em torno de uma cooperativa, nossa 
força é maior, e os desafios que parecem 
intransponíveis, ficam menores.
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COOPERATIVISMO

Os 7 princípios do 
Cooperativismo
Como colocar os valores do cooperativismo 
em prática? Para guiar os cooperativistas ao 
redor de todo o mundo, foram estabelecidos 
os sete princípios do cooperativismo.
São os mesmos desde que foi fundada a 
primeira cooperativa da história, em 1844. 
Vamos conhecê-los?

Adesão livre e voluntária

As cooperativas são abertas à participação de todos.

Gestão democrática pelos cooperados

As cooperativas são controladas por todos os seus membros, 
que participam ativamente na tomada de decisões. 

Participação econômica nos resultados da cooperativa 

Os cooperados contribuem equitativamente para o capital da 
organização e têm direito à participação nos seus resultados. 

Autonomia e independência

As cooperativas são organizações autônomas, controladas 
por seus membros. Deve sempre ser assegurada a sua 
autonomia e o controle democrático pelos seus membros. 

Educação, formação e informação

As cooperativas promovem a educação e a formação
para que seus membros e trabalhadores possam contribuir 
para o desenvolvimento dos negócios e dos lugares onde 
estão presentes. 

Intercooperação

Cooperativismo é trabalhar em conjunto. Atuando juntas,
as cooperativas dão mais força ao movimento e servem de 
forma mais eficaz aos seus cooperados. 

Envolvimento com a comunidade 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades é algo natural ao cooperativismo.

*Com informações do Sistema OCB

COOPERATIVISMO: ESPALHE ESSA IDEIA
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No dia 30 de maio, entraram em 
vigor as Instruções Normativas (IN) 
76 e 77, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que 
estabelecem novas regras para a pro-
dução e padrão de qualidade do leite. 

A IN 76 trata das características e 
da qualidade do leite na indústria. A 
IN 77 define critérios para a obtenção 
de leite de qualidade e seguro para 
o consumidor, que abrangem desde 
a organização da propriedade, suas 
instalações e equipamentos, formação 
e capacitação dos responsáveis pelas 
tarefas cotidianas, até o controle sis-
temático de doenças, como mastite, 
brucelose e tuberculose. 

Se você ainda não se adequou às 
novas exigências, fique atento aos prin-
cipais pontos da IN 77: 

• A temperatura de refrigeração do 
leite no tanque deve ser igual ou 
inferior a 4°C, no tempo máximo de 
três horas após a colocação do leite. 

• No momento da coleta, o leite for-
necido deve atender às exigências 
quanto ao teste do Álcool/Alizarol 
72 (% v/v) e ao critério da tempe-
ratura de conservação do leite (4°C).

• O leite deve apresentar médias 
geométricas trimestrais de CBT ou 
CPP inferiores a 300 mil UFC/mL e 
de CCS abaixo de 500 mil CS/mL.

• A coleta deverá ser interrompida se 
o leite apresentar, por três meses 
consecutivos, resultado de média 
geométrica fora do padrão para CBT 
ou CPP. 

• A qualquer momento, o Mapa pode 
colher amostras de leite cru para 
realização de análises fiscais. 

• O tanque de refrigeração e armaze-
nagem do leite, de uso individual ou 
comunitário, deve:

• ser instalado em local adequado, 
provido de paredes, cobertura, 
pavimentação, iluminação, ven-
tilação e ponto de água corrente;  
e apresentar condição de acesso 
apropriado ao veículo coletor; 

• ser mantido sob condições de 
limpeza e higiene; 

• ter capacidade mínima de arma-
zenar a produção de acordo com 
a estratégia de coleta, que propi-
cie a chegada do leite no laticínio 
em no máximo 48 horas após sua 
obtenção.

Ainda tem dúvidas? Acesse, por 
meio do QRCode, o documento com 
as principais dúvidas, em formato de 
perguntas e respostas, organizado pelo 
Mapa ou entre em contato com um 
profissional do DRC.

ATENÇÃO COOPERADO VIVA BEM

Receita
especial

Ingredientes
• 500 gramas de amendoim sem pele tostado
• 1 1/2 xícara (chá) de leite COOPATOS
• 1 colher (sopa) de manteiga COOPATOS
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite sem soro
• Amendoim moído para decorar

Como fazer
Pique o amendoim grosseiramente. Em uma 
panela, coloque o leite condensado, o leite e a 
manteiga. Cozinhe em fogo brando, mexendo 
sem parar até começar a desgrudar do fundo da 
panela. Retire do fogo, misture o amendoim e o 
creme de leite. Distribua em copinhos e decore 
com amendoim moído. Sirva quente ou fria.

dicas de
saúde e bem-estar

ALONGUE-SE!

O dia a dia na lida da fazenda é pesado e exige muito 
do corpo. Muitas vezes, ao realizar uma atividade 
rotineira, adotamos posturas erradas ou fazemos 
movimentos repetitivos que forçam determinadas 
partes do corpo, trazendo desconforto e dor com o 
passar do tempo. Por isso, é fundamental programar 
pausas entre uma atividade e outra para realizar 
alongamentos. Mas para se alongar corretamente, fique 
atento às seguintes regrinhas: execute os movimentos 
devagar, sinta o músculo “esticar”, respire profunda e 
pausadamente (inspirando enquanto faz pressão sobre 
o músculo e expirando enquanto volta o músculo para 
a posição natural) e mantenha cada movimento por, no 
mínimo, 30 segundos.

Paçoca de ColherPaçoca de Colher

NOVAS REGRAS PARA PRODUÇÃO DE LEITE 
JÁ ESTÃO EM VIGOR
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Gerentes e supervisores da 
COOPATOS participaram de um 
programa de formação em Liderança 
Sustentável, coordenado pelo pales-
trante e mentor de líderes, Alexandre 
Macedo, fundador do Instituto 
Lidere. 

Foram seis encontros semanais, 
num total de 44 horas, nos quais 
foram trabalhadas as diferentes 
competências e atitudes de uma 
liderança sustentável, tais como: 
percepção, confiança, produtivida-
de, comunicação e performance. 

Para o palestrante Alexandre 
Macedo, quando o líder se torna 
mais consciente, a sua equipe 
torna-se mais engajada no pro-
pósito. Dessa forma, foi proposta 
à COOPATOS uma capacitação 
voltada para líderes, com base em 
ferramentas para serem utilizadas 
na prática: “O programa Liderança 
Sustentável apresenta, por meio 
da sua metodologia, uma proposta 
transformadora ao disponibilizar 

ferramentas para serem utilizadas no 
ambiente de trabalho e ao demandar 
de cada um dos participantes, a cons-
trução de um projeto de crescimento 
na organização”, explica Alexandre. 

O projeto de crescimento proposto 
pelos líderes foi apresentado no últi-
mo encontro, que aconteceu no dia 21 

de maio, e contou com a presença de 
toda a diretoria da COOPATOS. 

Segundo o  coordenador  de 
Tecnologia e Informação da COOPATOS, 
João Carlos Araújo, a participação na 
formação em Liderança Sustentável foi 
muito positiva: “O curso nos forneceu 
subsídios para o desenvolvimento de 
habilidades que são primordiais para 
o sucesso como líderes. A metodologia 
propõe uma reanálise de atitudes e 
comportamentos para melhorá-los 
continuamente, reforçando as percep-
ções, a confiança, a produtividade, a 
comunicação e a geração de resulta-
dos”, explicou o gestor.

Com a realização da capacitação 
em Liderança Sustentável, espe-
ra-se que gerentes e supervisores 
da cooperativa tornem-se líderes 
mais estratégicos e mais preparados 
para as mudanças evolutivas, que 
eles sejam capazes de formar novas 
lideranças, e de contribuir para um 
ambiente humanizado e mais cola-
borativo em direção ao cooperado e 
ao cliente, dando mais autonomia e 
autogestão para suas equipes.

João Carlos acredita que as 
competências adquiridas com a 
capacitação contribuem para o 
alcance de melhores resultados pela 
equipe e pela cooperativa como um 
todo: “A adoção das ferramentas 

propostas tem nos proporciona-
do melhorar o alinhamento das 
equipes com os objetivos dos 
departamentos e da COOPATOS, 
resultando num maior direcio-
namento para os resultados, na 
ampliação da visão sistêmica 
da empresa e na melhoria da 
qualidade de todos os processos”, 
afirmou o coordenador. 

“Para liderar pessoas, o líder 
necessita aprender a liderar a si 
mesmo. Precisa articular coeren-
temente as suas competências 
para exercer com maestria o 
papel de liderança num contexto 
muito competitivo. Agora é só 
colher os resultados que já estão 

acontecendo”, destacou o palestran-
te e mentor de líderes, Alexandre 
Macedo.

A COOPERADA ROSANA SOUSA É A VENCEDORA 
DA PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA COOPATOS

GERENTES DA COOPATOS CONCLUEM 
CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA SUSTENTÁVEL

No dia 15 de maio, foi realizado o 
sorteio da Promoção de Aniversário 62 
anos COOPATOS. Durante todo o mês 
de abril, a cada R$ 100,00 em compras 
nas Lojas Agropecuárias da COOPATOS, 
o produtor recebia um número para 
concorrer ao grande prêmio: uma 

geladeira com capacidade para 300 
litros. Para os cooperados fornecedores 
de leite, a chance de levar o prêmio para 
casa era dobrada. 

A grande vencedora do sorteio 
foi a cooperada da Fazenda Mata 
Burrinhos, do município de Patos 
de Minas, Rosana Gonçalves Sousa. 
Rosana faz parte da família COOPATOS 
há 26 anos e tem uma participação 
muito ativa na cooperativa. Atualmente, 
ela é secretária do Comitê Educativo: 
“Sempre compramos na Loja 
Agropecuária da COOPATOS. Além 
dos bons preços, lá encontramos tudo 
o que precisamos e os funcionários 
são muito atenciosos. Quase todos 
os dias estamos na loja... Eu sempre 
participo de todos os sorteios, por isso 
foi uma satisfação muito grande ser 
a ganhadora da geladeira”, ressaltou 
Rosana.  

Além de ser uma oportunidade para 
marcar a data, para o Vice-Presidente da 
COOPATOS, Gilberto Cunha, a promoção 
é uma forma de reconhecer e agradecer 
àqueles cooperados que estão sempre 
com a cooperativa: “Durante todo o 
mês de abril, todos os cooperados que 
fizeram negócio conosco participaram 
do sorteio. Todos tinham condição de 
ganhar o prêmio”. O vice-presidente 
reforça que a cooperativa só funciona 
bem quando seus cooperados 
acreditam nela e no trabalho daqueles 
que se dedicam a ela, e quando há 
envolvimento com a vida da cooperativa 
por parte de seus membros: “Nesse 
sentido, a Rosana é uma cooperada 
muito especial, que merece os parabéns 
da Diretoria, pois ela está sempre 
presente e participa ativamente de 
todas as nossas iniciativas”, completou 
o vice-presidente.

DIA A DIA
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Com mesa farta e prosa boa. 
Assim fomos recebidos na Fazenda 
Goiabeiras, na zona rural do municí-
pio de Lagoa Grande, na divisa com 
o município de Presidente 
Olegário. Dona Icleia Siqueira, 
a matriarca da família, já nos 
esperava com o almoço pronto: 
frango caipira, arroz, feijão e 
salada. De sobremesa - e não 
poderia ser diferente - doce de 
leite e queijo fresco, feito pelas 
mãos prendadas de Dona Icleia. 
Além do tempero delicioso, a 
conversa solta e franca tornou 
ainda mais saboroso o almoço e 
acolhedor o encontro. 

A propriedade, de 1187 
hectares, foi adquirida, em 1990, 
pelo senhor Bertoldo Bontempo 
Neto, marido de Dona Icleia. 
Desde então, destina-se ao desenvol-
vimento das atividades de pecuária de 
leite e de corte. Atualmente, com um 
rebanho de 700 cabeças (no total), e 
120 vacas em lactação, Goiabeiras tem 

uma produção média diária de 1.100 
litros de leite. A gestão fica a cargo 
de Eduardo Bontempo, filho caçula 
do casal que, seguindo os passos 

do pai, desde muito cedo, aprendeu 
a tomar gosto pela lida na fazenda: 
“Meu pai sempre foi produtor rural, 
sempre trabalhou com produção 
de leite. Tudo isso aqui é herança 

dele”, explica Eduardo.
 Aptidão que foi sabiamente incen-

tivada pelo sr. Bertoldo: “As nossas 
ideias batiam bem, nós dois dávamos 

muito certo”, relembra Eduardo, 
com carinho: “Ele foi me dando 
responsabilidades, me dando 
autonomia para fazer negócios, 
mesmo quando eu ainda era 
muito novo”. 

 Para estimular ainda mais 
o gosto dos filhos pelo trabalho 
na fazenda, ele abriu uma cota 
na COOPATOS para cada um 
dos dois filhos mais novos, que 
recebiam, como pagamento 
pelo trabalho na propriedade, o 
referente à retirada diária de 50 
litros de leite. Uma forma encon-
trada por ele para trabalhar a sua 
sucessão, demonstrando o valor 

da terra e a importância da indepen-
dência financeira para os filhos.

A fórmula deu certo. Quando o pai 
faleceu, em 2002, Eduardo assumiu a 
gestão de toda a propriedade: “Quando 

UM LEGADO DE PAI PARA FILHO:
O ÊXITO DA SUCESSÃO FAMILIAR DA 
FAZENDA GOIABEIRAS

meu pai era vivo, ele tomava conta do 
gado. Eu ajudava com os tratores, 
arando a terra, formando o pasto. Mas 
eu não olhava muito pro gado nessa 
época. Quando ele faleceu, eu tive 
que tomar conta de tudo”, relembra o 
cooperado. 

Foi um período de adaptação. E 
a presença de Dona Icleia foi muito 
importante nessa fase, assim como 
é até hoje. A experiência adquirida 
nos longos anos como companheira 
do sr. Bertoldo, tornou Dona Icleia 
uma conselheira natural do filho, 
que sempre recorre ao bom senso 
e à prudência da mãe, na hora de 
tomar decisões sobre a propriedade e 
mesmo no dia a dia, na administração 
dos pequenos conflitos e dificuldades 
da fazenda: “Minha mãe é o esteio. É 
graças à persistência dela que estou 
aqui… eu compartilho muitas coisas 
com ela, porque ela é a voz da expe-
riência… ela me aconselha muito”, 
reconhece Eduardo. 

Na Fazenda Goiabeiras, o gado é 
criado a pasto, em um sistema exten-
sivo que vem dando bons resultados. 
O rebanho mestiço é mais resistente a 
doenças e vem sendo continuamente 
melhorado por Eduardo, que há mais 
de um ano, conta com a assistência 
técnica do programa Minas Leite: “A 
assistência técnica é muito impor-
tante. Além de te possibilitar um 
maior controle do rebanho e da sua 
propriedade, é mais um profissional, 
com experiência e visão, para te 
orientar, para te apontar onde você 
pode melhorar“, ressalta Eduardo. 

O fato de desenvolver também a 
pecuária de corte traz vantagens para 
a propriedade, especialmente, com 
a venda de bezerros, além do baixo 
custo da operação de leite: o gado 
leiteiro se alimenta de silagem por três 
meses ao ano, e na hora da ordenha, 
são oferecidos cerca de quatro quilos 
de ração por dia por animal. 

Para conseguir esse resultado, 
Eduardo investe em uma pastagem 
de qualidade. Além de fazer análise de 
solo, para verificar a condição da terra 
e realizar as correções necessárias, 
o cooperado tem realizado o plantio 
consorciado de milho com braquiária, 
o que proporciona mais sanidade ao 
solo, ao melhorar suas propriedades e 
aumentar a matéria orgânica, além de 
permitir ganhos de produtividade das 
duas culturas. 

Na ordenha, realizada duas vezes 
ao dia, Eduardo conta com o apoio de 
três funcionários. No total, são quatro 
colaboradores, que se dedicam à orde-
nha, ao trato dos animais, cuidado com 
o pasto e produção de silagem. 

Utilizando o sistema de manejo 
conhecido como “bezerro ao pé da 
vaca” para estimular a descida do 
leite, a qualidade do produto nunca 
foi problema na Fazenda Goiabeiras. 
Os índices de Contagem de Células 
Somáticas (CCS) e de Contagem 
Bacteriana Total (CBT) sempre foram 
muito baixos, ao passo que compo-
nentes importantes, como gordura 
e proteína, estão sempre dentro dos 
parâmetros.   

Eduardo aproveita a Semana 
COOPATOS para realizar a compra 
de insumos para a produção de silo. 
Para complementar a alimentação 
do rebanho, ele produz, anualmente, 
cerca de 900 toneladas de silagem. 
Para o dia a dia da fazenda, todos os 
produtos e materiais de que necessi-
ta, ele adquire na Loja Agropecuária 
da COOPATOS em Lagoa Grande: “O 
atendimento lá é bom demais, não 
tem um defeito… Tudo que eu preciso, 
eles trazem aqui para mim, nem que 
seja pelo leiteiro. Com a ração é a 
mesma coisa: ligou, vem na hora”, 
afirma o produtor.

Além dessa vantagem, Eduardo vê 
inúmeros benefícios em ser cooperado 
da COOPATOS: “A COOPATOS é uma 
firma sólida. Nem sempre ela acompa-
nha o preço das concorrentes, porque 
a concorrência aqui na região está 
muito acirrada, mas ela tem muitas 
vantagens sobre os outros laticínios, 
como a logística, a captação de leite, a 
assistência técnica… tudo isso é muito 
importante”, revela o cooperado, que 
ainda complementa: “Na COOPATOS, 
a gente conhece todo mundo. É muito 
bom conhecer as pessoas para quem 
você está vendendo o seu leite”. 

Como projeto para o futuro, 
o cooperado pretende continuar 
cuidando da Fazenda Goiabeiras, 
com o mesmo zelo que vem tendo 
há 17 anos, desde que assumiu a 
sua gestão: “Reformando pasto, 
melhorando a genética do gado, 
aperfeiçoando o manejo dos bezer-
ros…”, é assim que Eduardo pretende 
honrar a memória de seu pai e dar 
continuidade ao legado deixado por 
ele.

Eduardo Bontempo e sua mãe
e conselheira, D. Icleia. 

Os funcionários: Danielle,
Valdivino, Valcir e Alessandro. 
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A Rede Brasileira de Laboratórios 
de Controle da Qualidade do Leite 
(RBQL) é formada por laboratórios 
oficiais aprovados pelo MAPA para 
realizar análise de leite.  Conforme exige 
a instrução normativa 77 (IN 77), toda 
empresa que recebe leite deve realizar 
análise individual do leite de todos os 
produtores, pelo menos uma vez por 
mês, para verificação do teor de Gordura, 
Proteína, Lactose, Sólidos, Contagem 
de Células Somáticas (CCS), Contagem 
Bacteriana Total (CBT) e resíduos de 
produtos de uso veterinário. 

Os resultados obtidos são utilizados 
pelo MAPA para monitorar a composição 
e qualidade higiênica do leite produzido 
na fazenda, avaliar a situação da mastite 

subclínica no rebanho e identificar os 
problemas nutricionais e de manejo 
existentes. Os resultados também são 
utilizados pelas empresas para realizar 
o pagamento por qualidade e, também, 
pode ser usado pelos produtores para 
melhor gerenciamento dos sistemas de 
produção.

Se o resultado de alguma análise 
estiver fora do padrão exigido pelo 
MAPA, a empresa é obrigada a gerar uma 
ação corretiva junto ao produtor para 
solução do problema. No caso da análise 
de CBT, a empresa deve interromper 
a coleta do leite na propriedade que 
apresentar, por três meses consecutivos, 
resultado de média geométrica fora do 
padrão. A coleta somente poderá ser 

reestabelecida quando um resultado de 
CBT apresentar dentro do padrão. 

Para evitar que isso ocorra, é 
fundamental que o produtor sempre 
esteja atento aos procedimentos de 
higienização da ordenha, do tanque de 
expansão e dos utensílios que entram 
em contato com o leite. A refrigeração 
do leite em temperaturas abaixo de 4°C, 
até três horas após a ordenha, é outro 
ponto fundamental para garantir que 
o leite tenha uma baixa CBT.  É muito 
importante que, sempre que houver 
dúvidas ou dificuldades, o produtor 
procure suporte na sua cooperativa, 
garantindo o atendimento às exigências 
e a produção de leite seguro e de 
qualidade.

A Cemil possui uma planta automatizada, com sistema de segurança e 
controle em tempo real, que permite o rastreamento de toda a 
matéria-prima processada em sua planta de produção. O processo fabril é 
automatizado desde captação de água, caldeiras, sistema de geração de 
frios, recepção de leite, processo UHT, paletização robotizada, entre outras 
áreas. São utilizadas tecnologias de ponta a fim de auxiliar o gerenciamento 
dos processos e das informações que são coletadas, armazenadas em 
banco de dados, e disponibilizadas em um servidor web local (Portal Cemil). 
Dessa forma, a Cemil garante controle e qualidade dos seus processos para 
entregar alimentos seguros, sempre.

ANÁLISE DO LEITE PELA REDE BRASILEIRA DE 
LABORATÓRIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE 
DO LEITE – RBQL

INFORME PUBLICITÁRIO

Boletim 06/2019

Afinal, o que é o Leite Lina? 

LINA, sigla para leite instável não 
ácido, é uma variação na qualidade do 
leite. A principal alteração é a perda 
da estabilidade da caseína, resultado 
afirmado pelo Teste do Álcool/
Alizarol.

O Teste do Álcool/Alizarol é um 
parâmetro utilizado para avaliar a 
qualidade do leite na propriedade, 
determinando o aceite ou a rejeição 
do mesmo para coleta e transporte 
para a indústria. Esse teste é um 
dos requisitos constantes na atual 
legislação (Instrução Normativa 62 
do Mapa).

Quais fatores levam à ocorrência 
do Leite LINA?

Vários fatores podem levar à 
ocorrência do Leite LINA. Os principais 
estão associados à nutrição do animal, 
estresse térmico e fase final da lactação 
– quando a vaca está parida há muito 
tempo. 

Por que o Leite LINA é uma 
preocupação para a COOPATOS?

O Leite LINA pode causar prejuízos 
para o cooperado e a indústria. 
Quando detectada uma variação na 
composição em relação ao leite normal, 
o transportador não está autorizado 
a recolher o produto e ele deve ser 
descartado pelo produtor. Além dessa 
perda, o Leite LINA, caso processado 
pela indústria, diminuiria os rendimentos 
na produção dos lácteos. 

Como o Leite Ácido se diferencia 
do Leite LINA?

Diferente do Leite LINA, que possui 
ocorrência relacionada à nutrição 
animal, o Leite Ácido está associado 
à falha nos processos de higienização 
e é causado pela ação das bactérias, 
que fazem a degradação da lactose 
do leite liberando ácido láctico. O 
processo eleva a acidez do leite, que 
identificado positivo no teste de 
Alizarol, é impedido de embarque no 
caminhão de transporte. O sabor e 
odor não se alteram no Leite LINA, já 
no Leite Ácido, sim. Nesses casos, cabe 
aos técnicos da COOPATOS visitar e 
informar o cooperado, além de captar 
uma amostra para análise.

O que o cooperado deve fazer para 
prevenir-se quanto aos prejuízos 
causados pelo Leite LINA?

A princípio, o cooperado deve se 
preocupar com a forragem dos animais, 
incluindo a alimentação, pastagem, 
silagem de boa qualidade e o uso de 
uma ração bem balanceada, com a 
dieta total e atendendo às exigências 
dos animais de cada propriedade. 

As Rações COOPATOS são bem 
elaboradas, com as melhores matérias-
primas e um forte compromisso com 
o resultado do cooperado, já que a 
COOPATOS sabe que a variabilidade 
das raças, manejos e produtividade 
animal é muito grande na região, para 
tanto, busca responder a essa com uma 
lista significativa de opções de rações 
para atender seus cooperados.

É TEMPO DE REDOBRAR A ATENÇÃO 
COM A ALIMENTAÇÃO DO REBANHO

MINHA PROPRIEDADE

O inverno se aproxima e o atual perí-
odo se caracteriza pela baixa oferta de 
forrageiras, o que pode gerar deficiên-
cias nutricionais, diminuir a quantidade 
e a qualidade do leite, além de afetar a 
reprodução do rebanho. O motivo da 
preocupação está claro! Se o animal não 
receber uma boa alimentação balance-
ada, pode ocorrer um desequilíbrio na 
biossíntese do leite e ele ficará instável. 
Assim, diante da ocorrência dessa 
instabilidade, ou seja, do Leite LINA, 
o produtor terá prejuízos, já que não 
conseguirá vender o seu leite para as 
fábricas.

Assim, pensando na melhor pro-
dutividade do negócio dos cooperados 
da COOPATOS, o médico veterinário, 
Renato José G. Júnior, que está há cerca 
de três anos na cooperativa, emite um 
alerta ao produtor em relação à nutrição 
do rebanho para este período.
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MINHA PROPRIEDADE DEPOI$ DA PORTEIRA

GESTÃO DA QUALIDADE DO LEITE: COMO 
LEVÁ-LA PARA DENTRO DA SUA PROPRIEDADE 

CONSELEITE MG ANUNCIA PRIMEIRO PREÇO 
DE REFERÊNCIA DO LEITE 

Que a qualidade do leite é resultado da 
combinação de inúmeros fatores, você já 
sabe. Que ela é determinante no valor a 
receber pelo litro do leite, você, produtor, 
conhece bem essa realidade. Mas, e na 
hora de implementar um programa de 
gestão da qualidade do leite na sua pro-
priedade, você sabe por onde começar? 

Neste artigo, o gerente de serviços 
da DeLaval, Charles Henrique de Freitas, 
aborda cinco frentes de atuação, para 
que você possa assumir de vez as rédeas 
da gestão da qualidade do leite e imple-
mentá-la no dia a dia da sua fazenda. 

Frente 1: Diagnóstico do rebanho

Para uma boa tomada de decisão, o 
produtor precisa ter em mãos informa-
ções consistentes. Para tanto, ele pode 
lançar mão de alguns testes que verifi-
cam a sanidade do rebanho, tais como 
o California Mastitis Test (CMT) a cada 
ordenha ou a análise regular e individual 
de Contagem de Células Somáticas (CCS). 
Enquanto o teste da caneca de fundo preto 
confirma a mastite clínica, o CMT permite 
diagnosticar a mastite subclínica, uma 
das principais vilãs quando o assunto é 
qualidade do leite. A realização do teste 
CMT permite um diagnóstico rápido, na 
fazenda, enquanto que a análise de CCS 
possibilita ao produtor criar bancos de 
dados, que vão orientar condutas preven-
tivas e ações mais assertivas. 

Frente 2: Perfil das bactérias

Uma vez identificados os animais 
doentes, é preciso conhecer os agentes 
contaminantes que estão afetando o 
rebanho. Pelo nível da análise de CCS ou 
CMT, é possível descobrir a quantidade 
de leite que cada vaca está deixando de 
produzir. No entanto, é preciso conhecer 
o perfil das bactérias que estão causando 
essa perda de produtividade, para que 
se possa tomar medidas efetivas no seu 
combate, o que acontece por meio do teste 
de cultura. Existem duas grandes famílias 
de bactérias que causam dois tipos dife-
rentes de mastite: a mastite contagiosa 
e a mastite ambiental. Quando há casos 
muito graves de Contagem Bacteriana 
Total (CBT), o teste de cultura pode ser 

realizado diretamente com amostras 
do leite do tanque. Os testes de cultura 
possuem baixíssimo custo. Além disso, a 
COOPATOS conta com um laboratório que 
realiza esse tipo de análise.   

Frente 3: Equipamentos e rotina de 
ordenha

Existem duas normas internacionais, 
ISO 6690 e ISO 5707, que certificam 
o funcionamento do equipamento de 
ordenha, estabelecendo parâmetros 
para a ordenha mecânica, em termos de 
tempo, integridade da matéria-prima 
obtida e ausência de danos ao animal. 
O produtor precisa se certificar de que 
seu equipamento atende aos requisitos 
estabelecidos nas normas, de modo a 
assegurar que ele não esteja trazendo 
prejuízos para a vaca, nem tampouco 
para o leite produzido. A recomendação 
é que o produtor mantenha um progra-
ma de manutenção preventiva do seu 
equipamento de ordenha, de acordo com 
as orientações do fabricante quanto à 
periodicidade, e que ateste a sua confor-
midade com as normas internacionais. 
Charles recorda que a vaca dá sinais 
de que o equipamento de ordenha está 
apresentando mau funcionamento, tais 
como “sapatear” durante a ordenha, 
chutar o coletor, defecar ou apresentar 
hiperqueratose. A hiperqueratose traz 
um risco muito grande para a qualidade 
do leite, uma vez que expõe o teto da vaca 
a inúmeros agentes patógenos. Portanto, 
é um aspecto que precisa ser monitorado 
pelo produtor. 

Em se tratando de rotina de ordenha, 
existem medidas de tempo para avaliar se 
o ordenhador está realizando o processo 
de ordenha o mais próximo possível do 
natural. Medidas como quanto tempo é 
gasto estimulando a vaca, o tempo de 
reação da solução de pré-dipping no 
teto, ou ainda, avaliação da porcentagem 
de produção da vaca nos dois minutos 
iniciais em relação à produção total. Essa 
última unidade de medida é, atualmente, 
um dos principais indicadores para 
atestar a qualidade da rotina de ordenha. 
Como ferramenta de gestão da qualidade 
do leite, dentro da rotina de ordenha, o 
produtor pode ainda realizar o escore 

do filtro do  leite. Observando o estado 
do filtro, e comparando-o com outras 
ordenhas, ele consegue identificar vários 
aspectos relacionados à qualidade do 
leite: se o filtro estiver sujo, houve falhas 
na assepsia; se o filtro tiver grumos, 
foram ordenhadas vacas com mastite, e 
assim por diante. O escore de filtro é uma 
ferramenta de gestão à vista, que facilita 
a demonstração para toda a equipe das 
falhas e pontos de melhoria a serem 
trabalhados. Outra medida que impacta 
a qualidade de leite é a mensuração do 
tempo de ordenha X volume de produção. 

Frente 4: Desafios do ambiente

É importante que o produtor saiba 
que a vaca leva parte do ambiente no 
qual vive para a sala de ordenha. Nesse 
sentido, quanto melhor for o ambiente 
que ele puder proporcionar para as vacas, 
melhor será a qualidade do leite. Ele 
deve se atentar para a qualidade da água 
disponível para o consumo das vacas, 
assim como os locais para descanso e 
a facilidade de deslocamento no pasto. 
Quando a vaca chega muita suja à sala de 
ordenha ou os desafios ambientais são 
muito grandes, uma forma de contornar a 
situação é realizando o pré-dipping duas 
vezes, além de realizar o pós-dipping, 
criando uma barreira físico-química, para 
proteger os animais. Outra medida impor-
tante é fazer uma análise química, física e 
microbiológica da água usada na limpeza 
do equipamento de ordenha, pelo menos 
duas por ano, na mudança das estações. 

Frente 5: Conforto e bem-estar 
animal 

O produtor deve se atentar para o 
estresse calórico que a vaca pode vir 
a sofrer, pois isso põe em risco o seu 
sistema imunológico. Quando a vaca 
atinge temperatura corporal superior 
a 39,1º, ela entra em estresse calórico, 
o que faz com suas defesas naturais 
fiquem enfraquecidas, uma vez que 
deslocam-se para a superfície da pele do 
animal. Por isso, é importante investir 
no resfriamento dos animais, na sala de 
espera da ordenha, para permitir que a 
vaca seja capaz de se defender sozinha.

No dia 15 de maio, o Conseleite 
(Conselho Paritário entre Produtores 
de Leite e Indústrias de Laticínios de 
Minas Gerais) divulgou o primeiro preço 
de referência para o leite mineiro. A 
ação inédita é uma antiga demanda 
dos atores do setor, e tornou-se 
possível com a criação do Conselho, 
que aconteceu em dezembro de 2018. O 
valor de referência serve de parâmetro 
para as negociações de preços entre 
produtores e indústrias e a proposta 
é que seja atualizado mensalmente, 
trazendo o preço de referência para o 
mês corrente e a projeção para o mês 
seguinte.  

Os benefícios da iniciativa são 
muitos. A parceria entre produtores 
e indústria confere maior equilíbrio e 
transparência na formação de preços 
do mercado, permite sinalizar variações 
de preços para o mês seguinte, 
possibilitando maior planejamento de 

seus negócios e garante ao produtor 
melhores condições de negociar as 
entregas do leite, reduzindo conflitos. 
Outro benefício é a diminuição da 
especulação e da volatilidade que 
impactam o setor com frequência. 

O primeiro preço de referência 
anunciado foi para o leite entregue em 
abril (pago em maio) e foi calculado 
em R$ 1,2774. A projeção para o leite 
entregue em maio (a ser pago em junho) 
é de R$ 1,3061. O valor de referência leva 
em consideração o litro de leite padrão, 
isto é, com os seguintes parâmetros: 
3,30% de gordura; 3,10% de proteína; 
400 mil células somáticas por ml; 100 
mil unidades formadoras de colônias 
por mililitro de leite (ufc/ml) e produção 
individual diária de até 160 litros.

A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) esclarece que o 
valor de referência servirá de base para 
o mercado, mas o preço real alcançado 

pelo produtor depende de outros 
aspectos, tais como: volume e qualidade 
de produção, distância e condições da 
estrada de acesso à propriedade rural, 
tipo de ordenha, sua fidelidade junto ao 
laticínio, dentre outros.

O diretor-presidente da COOPATOS, 
José Francelino Dias, marcou presença 
no evento em que foi anunciado o 
primeiro preço de referência do leite 
mineiro e ressaltou a importância 
dessa ação para a cadeia produtiva 
do estado como um todo: “O preço 
de referência para o leite vem trazer 
uma maior transparência para toda a 
cadeia produtiva,  mais equilíbrio para 
a atividade e reduzir a especulação 
que ronda os preços pagos por litro 
de leite. A determinação do preço de 
referência contribui ainda para a maior 
valorização da qualidade do leite. É um 
avanço, sem dúvidas, com o qual todo o 
setor ganha”, destacou o presidente.
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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

JUNHO/2019 03/06 A 08/06 10/06 A 15/06 17/06 A 22/06 24/06 A 29/06

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.

CHEIA

17/06
MINGUANTE

25/06

CRESCENTE

10/06
NOVA

03/06

Programação de Vacinação Brucelose
 JUNHO E JULHO 2019

LOCALIDADE DATA
BEBEDOURO 04/06/2019

BEBEDOURO 05/06/2019

ONÇA 11/06/2019

CAPELA DAS POSSES 12/06/2019

PORTO DAS POSSES 18/06/2019

SÃO LUIS SERRA DO BAÚ 25/06/2019

CURRALEIRO / CÓRREGO RICO 27/06/2019

CÓRREGO RICO / CAPELA 28/06/2019

MATA DO CEDRO 16/07/2019

ABELHA / LAGOA FORMOSA 18/07/2019

LIMEIRA 19/07/2019

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

 NOVOS  
ASSOCIADOS

Sempre Presente

ANTONIO DE PADUA ALVES

CARLOS AUGUSTO DA CUNHA

CECILIA RIBEIRO DA MOTA E SILVA

CELIO CEZAR LUIS BRAGA

FERNANDO ANTONIO DE DEUS

JOANA DARC DIAS PEREIRA

JOSE MARIA DA SILVA

MAISA ANGELICA FREITAS

PEDRO MOREIRA PRIMO

SONIA MARIA SILVEIRA MARTINS

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 2.449

EUGENIO PINHEIRO DE ARAUJO 3.464

JOSE MARIA SOLIS 3.464

IVANIO MENDONÇA DA SILVA 4.000

CILAS PACHECO 4.472

BRAZ PEREIRA DA CRUZ 4.472

JOSE HUMBERTO DA SILVA 4.472

SERGIO DA SILVA FERREIRA 4.831

ENIS XAVIER DE OLIVEIRA 5.000

FUNDAÇÃO ED. DE PATOS DE MINAS 5.000

BENEDITO BATISTA SOUTO 5.000

JOSE BATISTA GONÇALVES 5.477

GABRIEL BATISTA TEODORO 5.477

HELIO DE LELIS FERREIRA 5.916

JOCIMAR FARIA DE MELO 6.000

COOPERADO Média Mensal
CCS

FIRMINO TEODORO DA COSTA 75.763

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 82.316

ADILSON F. DE RESENDE LIMA 82.462

BARTO ANTONIO BARBOSA 92.865

CELSO GUIMARÃES 97.872

NEIDE PEREIRA COSTA 102.995

ANAIR MOREIRA TELES 103.682

PAULO SEBASTIÃO RODRIGUES 108.542

CLAUDIOMAR DE BRITO F. E OUTROS 108.706

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 110.833

GUILHERME SIMÃO DE MELO 122.491

JOSE MARIA SOLIS 122.963

RAFAEL ROMÃO PEREIRA 123.802

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 125.328

MOACIR BEBIANO MOTA 125.475

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA 14,66

JOSE ADALTON DE OLIVEIRA 14,15

RENATO JOSE GOMES JUNIOR 13,94

WILLIAN SEVERINO BARBOSA 13,93

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 13,86

ANDERSON MENDES TIBERIO 13,86

NORBERTO DA COSTA MADUREIRA 13,79

ARTUR M. UCHOA - ESPOLIO 13,71

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 13,70

ALDO JOSE DE SOUZA 13,65

OSMAR SEBASTIÃO DA CRUZ 13,64

ALMIRO PEREIRA DA COSTA 13,57

ADAO FERREIRA DA SILVA 13,56

MOACIR BEBIANO MOTA 13,52

LUCIO JOSE MENDES 13,52

 MELHORES EM QUALIDADE: MAIO 2019

Dados do Leite Mês: MAIO 2019

Volume de leite recebido: 3.698.881 litros

Média Diária: 119.318,74 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 218

Média por Cooperado Fornecedor: 547,33

Preço médio do leite em MAIO: R$ 1,5710

Ganhadores da Ração: MAIO 2019

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

1º Lugar na Q.l. CCS - cooperado FIRMINO TEODORO DA COSTA

1º Lugar na Q.l. ST - cooperado LUIZ HENRIQUE DE PAULA SILVA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

ADILSON FERREIRA DE RESENDE LIMA 15/05 FIDELIDADE

LUCIO JOSÉ MENDES 15/05 FIDELIDADE



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


