
TRADIÇÃO
DE FAMÍLIA
Conheça a história dos cooperados Odir e Maria Imaculada Caixeta, gente simples e acolhedora que,
com seu trabalho e dedicação, engrandecem o cooperativismo.

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE PATOS DE MINAS LTDA

Informativo

Pág. 8-9

MARÇO DE 2019 -  ANO XXIX -  EDIÇÃO 375



Informativo Coopatos | Março 20192

EDITORIAL

"PALAVRA DO PRESIDENTE"

CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES:
José Simão Pereira, Mário Gomes Alves e Paulo Elias Caixeta 

CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS SUPLENTES:
Martius Adélio Gomes e Nelson José Alves de Queiroz

DIRETORIA EXECUTIVA CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL

Ozanan Lopez do Couto
Conselheiro Administrativo

Cristiano Fonseca Pereira
Conselheiro Fiscal

José Humberto da Silva
Conselheiro Fiscal

Divino Luiz Costa
Conselheiro Fiscal

Antônio Eustáquio Porto
Conselheiro Administrativo

Frederico Carvalho Maia
Conselheiro Administrativo

Márcio Antônio Pinheiro
Conselheiro Administrativo

José Edmundo D. Leal Filho
Conselheiro Administrativo

José Maria Marques
Superintendente Adm. e Financeiro

José Francelino Dias
Diretor Presidente

Gilberto Carneiro de Cunha
Diretor Vice-Presidente

Eleita em 20/03/2017



Informativo Coopatos | Março 2019 3

A alimentação do rebanho é o 
principal componente de custos de uma 
propriedade produtora de leite. Por isso, o 
produtor sabe que garantir uma silagem 
de qualidade e com baixas perdas é 
fundamental. No entanto, a produção de 
silagem é um processo complexo, sobre 
o qual interferem muitos fatores. Do 
preparo do solo para o plantio do milho 
até o fornecimento do silo aos animais 
transcorrem-se meses, e é importante 
que o produtor esteja atento a todos os 
detalhes. 

Para garantir o retorno dos investi-
mentos feitos, uma das principais etapas 
é a vedação do silo, para que a correta 
fermentação aconteça. É aí que entram 
em cena as lonas e os inoculantes. E para 
explicar tudo sobre eles e sobre seu papel 
na produção de uma silagem de qualida-
de, entrevistamos o Assistente Técnico 
de Campo da COOPATOS, Geraldo Júnio 
Gonçalves. Confira! 

O que o produtor deve observar no 
momento de adquirir uma lona para 
ensilagem?

O produtor deve ficar atento à qualidade 

do material da lona que está sendo 
adquirida. O ideal é que a lona tenha uma 
maior espessura, para que ela apresente 
uma resistência maior a furos e rasgos e 
maior durabilidade quando for utilizada 
para o fechamento do silo.

Quais são as diferenças entre os 
modelos de lona disponíveis no 
mercado? 

Existem as lonas virgens e as lonas reci-
cláveis. Basicamente, a lona virgem de 
dupla face com 200 micras demonstra 
superioridade em relação à lona preta 
com 200 micras. A lona dupla face, por 
apresentar uma camada de plástico de 
coloração branca, reflete parte da luz inci-
dente, permitindo menor aquecimento e 
menor entrada de oxigênio na massa.

Quais cuidados o produtor deve 
ter com a lona na hora de realizar a 
vedação do silo?

Evitar furar ou rasgar a lona para não 
ocorrer a entrada de ar no processo da 
ensilagem. Durante o fechamento do 
silo, o produtor deve vir tampando com 
a lona, do fundo da trincheira para o 
início dela. 

O que são e para que servem os 
inoculantes?

O inoculante é um aditivo à base de 
bactérias, que auxilia no processo 
fermentativo da silagem, fazendo com 
que ele ocorra de forma mais rápida 
e melhor. Além disso, ele contribui 
reduzindo o aquecimento e as perdas 
de matéria seca e diminui as perdas 
superficiais e na camada exposta da 
silagem, evitando a refermentação. Os 
inoculantes promovem uma maior esta-
bilidade da silagem na abertura do silo, o 
que aumenta a vida útil da silagem. Com 
relação à alimentação do gado de leite, 

os inoculantes ajudam a produzir uma 
silagem com maior valor energético, 
melhoram a digestibilidade da fibra e 
da matéria seca, o que leva a um melhor 
desempenho do animal na produção de 
leite.   

Como os inoculantes contribuem 
para a conservação da silagem?

Eles ajudam na durabilidade e na qua-
lidade da silagem, pois reduzem o teor 
de pH da silagem de 6,0, que é o teor 
normal, para pH 4,0. Isso faz com que 
ocorra a multiplicação de bactérias na 
silagem.

E como os inoculantes devem ser 
aplicados? 

O primeiro passo é verificar se o aplica-
dor está calibrado. A calibração definirá 
o quanto da solução entrará em contato 
com a forragem. A água do tanque do 
aplicador deve estar abaixo de 35ºC. 
Temperaturas acima desse valor dimi-
nuirão a atividade dos microrganismos. 
Após dissolver o inoculante no tanque, 
o produtor  precisa utilizá-lo em até 48 
horas. Toda vez que for feita uma cama-
da de silagem de 20 a 30 cm, ele deve 
aplicar o inoculante sobre a área do silo.

Por que o produtor deveria investir 
na compra de inoculantes?

Fazendo este investimento, o produtor 
estará garantindo uma silagem de maior 
qualidade. Além disso, ele poderá abrir 
este silo com menos dias, em compa-
ração à uma silagem sem aplicação 
de inoculante. Mas as vantagens não 
param por aí. O processo de multiplica-
ção de bactérias láticas na silagem vai 
atuar muito na conservação do material, 
reduzindo perdas do silo com fungos e 
bactérias, além de aumentar a palatabi-
lidade do animal.

MINHA PROPRIEDADE

TEMPORADA DE ENSILAGEM: SAIBA TUDO 
SOBRE LONAS E INOCULANTES

Geraldo Júnio Gonçalves é assistente técnico 
de campo da COOPATOS há 2 anos e 4 meses.

ALIMENTO COLHER NO
PONTO CERTO

CORTAR NO
TAMANHO CORRETO

COMPACTAR
BEM

VEDAR E PROTEGER
O SILO

PROCESSO DA ENSILAGEM
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“Desde que mudamos o sistema e passamos a utilizar ração formulada na 

alimentação dos animais, nós viramos clientes da fábrica e nunca mais 

deixamos de ser. É uma questão de qualidade e de confiança, além do 

serviço prestado, que é muito bom. Eles têm uma eficiência muito grande 

na entrega. Aqui na fazenda, estamos sempre avaliando a conversão: nosso 

cálculo é que 1kg de ração se converte em 2,5 a 2,8 kg de leite. Se eu tirar a 

ração das vacas, elas não dão nem um terço do leite que elas dão hoje. 

Mesmo as vacas que não estão em lactação recebem 2kg de ração por dia, 

junto com a silagem. Às vezes, aparecem aqui vendedores trazendo ofertas 

de ração de outras fábricas. Mas eu nem pergunto o preço, que é para não 

mostrar interesse.” 

JOSÉ ARNOLDO CAIXETA - FAZENDA BARREIRO

Para o cooperado José Arnoldo Caixeta, da fazenda Barreiro, ração só se for da marca COOPATOS. 
Ele é adepto do sistema Compost Barn, e fornece aos seus animais ração misturada com 
volumoso durante o ano inteiro. São cerca de 30 toneladas de ração por mês que ele compra da 
fábrica. Ele utiliza as rações COOPATOS 22% AEMS e COOPATOS Novilha 18%. Quando está com 
muitas novilhas em condição de pré-parto, ele realiza um trato especial, com a ração específica 
COOPATOS Pré-Parto, que ajuda na preparação para o parto e estimula a produção de leite.  

AGENDA

DIA 12 DE ABRIL // ÀS 19H

Local: Loja Agropecuária Coopatos de Patos de Minas

ENCONTRO
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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 29 de março de 2019, às 10 horas, na Rua Major Gote, nº 1.158, Parque de Exposições do Sindicato 
dos 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 2018;
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 e Varjão de Minas; Fábrica de Ração e Posto de Combustível.
 
Nota: Para efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da Cooperativa, nesta data, é de 2.585.
 
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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Patos de Minas, 19 de fevereiro de 2019.
 
 

José Francelino Dias
Diretor Presidente

AGENDA
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VIVA BEM

ARROZ COM QUEIJO DE COALHO COOPATOS

Receita
especial

Ingredientes

• 1 ½ xícara (chá) de arroz
• 250g de queijo de coalho COOPATOS 
• ½ colher (sopa) de manteiga COOPATOS

Como fazer

Cozinhe o arroz como de costume. Corte o 
queijo de coalho em cubos pequenos. Leve 
uma frigideira grande ao fogo médio. 
Quando aquecer, adicione a manteiga e 
deixe derreter. Junte o queijo de coalho e 
deixe por cerca de cinco minutos até ficar 
bem dourado - mexa de vez em quando 
para dourar por igual. Solte os grãos de arroz 
com um garfo.Transfira para uma tigela, 
junte os cubos de queijo e misture delicada-
mente. Sirva a seguir.

dicas de
saúde e bem-estar

Alimente-se bem!

Uma alimentação equilibrada é fundamental para 
alcançar uma maior qualidade de vida. Afinal, somos 
aquilo que comemos! Pode-se comer de tudo, pois não 
existe nenhum alimento que em termos absolutos 
traga apenas malefícios ao nosso organismo. Mas a 
manutenção de hábitos não saudáveis, por um longo 
período do tempo, como comer todos os dias como se 
fosse ceia de Natal, pode sim fazer mal. Procure montar 
um prato colorido e adicionar bastante fibras e 
vegetais. Ah, e não se esqueça de comer devagar, 
mastigando e saboreando bem os alimentos.

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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No dia 14 de fevereiro, o Diretor 
Presidente da Coopatos, José Francelino 
Dias, esteve presente na reunião rea-
lizada, em Brasília, com o secretário 
executivo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Marcos Montes. 

A reunião foi solicitada após a 
decisão do Governo Federal de sus-
pender a tarifa antidumping sobre as 
importações de leite em pó provenientes 
da União Europeia e da Nova Zelândia. 
Além do presidente da COOPATOS, 
integraram a comitiva representantes da 
Organização das Cooperativas do Brasil 
(Sistema OCB), do Sistema OCEMG e da 
Comissão de Leite da Confederação de 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
presidentes das cooperativas que com-
põem a Fecoagro Leite Minas, além de 
políticos ligados à Frente Parlamentar 
da Agropecuária.

Os representantes do sistema 
cooperativista expuseram, aos técnicos 
do Mapa, as repercussões dessa deci-
são para a cadeia produtiva do leite 
- composta por, aproximadamente, 2 
milhões de produtores, em sua maioria, 
de pequeno porte -, e reivindicaram 
a adoção de medidas que venham a 
apoiar e fomentar a produção nacional 
de leite, e a viabilizar, especialmente, a 
continuidade dos pequenos negócios.

Eles alegaram que a competição 

com os produtos importados não é 
justa, uma vez que o leite desses países 
recebe subsídios dos seus governos, 
que também financiam a manutenção 
de grandes estoques do produto, por 
razões de segurança alimentar: “Além 
de não termos subsídios, no Brasil, 
contamos com a maior carga tributária, 
que onera decisivamente os custos de 
produção, especialmente no caso do 

leite, um produto de curta durabilidade, 
que demanda condições especiais no 
seu transporte e armazenagem. Em 
igualdade de condições, o produtor 
brasileiro é imbatível”, explica José 
Francelino.

Outra preocupação trazida pelos 
representantes do setor foi com relação 
à entrada irrestrita no país de leite pro-
veniente do Uruguai e da Argentina que, 
por integrarem o Mercosul, contam com 

livre acesso. Quando acontece o ingres-
so desse leite no mercado brasileiro, 
há desequilíbrios na oferta do produto, 
o que afeta o preço pago ao produtor: 
“Sabemos que revogar essa decisão é 
muito complicado, porque estão em jogo 
mecanismos de comércio internacional. 
Mas, saímos da reunião com a palavra 
do Mapa de que iria buscar alternativas 
como, por exemplo, a criação de um 
imposto de importação para o leite dos 
países europeus e Nova Zelândia. Já a 
questão do Mercosul é mais delicada. 
Estamos aguardando uma decisão 
oficial”, avalia José Francelino. 

Sobre esse momento vivido pelo 
setor, o presidente da COOPATOS des-
taca dois aspectos que chamaram a 
sua atenção: a rapidez e a consistência 
da mobilização, em âmbito nacional, de 
todos os atores envolvidos na cadeia 
produtiva de leite em torno dessa 

questão, viabilizada pelas redes sociais, 
e a maior facilidade para acessar o 
Ministério da Agricultura: “As portas 
se abriram para nós, fomos bem 
recebidos e eles foram muito abertos 
ao diálogo. Foi diferente desta vez. A 
reunião acabou, mas as discussões e 
as negociações continuam. Estamos 
otimistas. Periodicamente, somos 
informados do andamento das conver-
sas pelos representantes do sistema 
cooperativista”, afirma.

EM DEFESA DOS PRODUTORES DE LEITE, 
COOPATOS PARTICIPA DE REUNIÃO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

DEPOI$ DA PORTEIRA

“No Brasil, além de não 
termos subsídios, contamos 
com a maior carga 
tributária. Em igualdade 
de condições, o produtor 
brasileiro é imbatível.”
José Francelino Dias - Diretor Presidente da COOPATOS
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Quando chegamos na Fazenda 
Bebedouro, na zona rural de Patos de 
Minas, de propriedade do senhor Odir 
Paulo Caixeta, ele, sua esposa, dona 
Maria Imaculada, e sua filha caçula, Ana 
Cecília, já estavam na porta da frente da 
casa, à nossa espera. 

Depois de nos cumprimentar e nos 
chamar para entrar, a primeira coisa 
que ele nos mostrou, com orgulho, no 
alto da parede da sala, foi um quadro 
em que está a Seleção Brasileira de 
Futebol de 1970 - o inesquecível time 
que tinha Tostão, Rivelino e o Rei Pelé. 
Em seguida, nos mostrou o quadro na 
sala ao lado, onde pudemos ver, emol-
durado, o certificado que recebeu da 
COOPATOS, quando foi premiado com o 
1º Lugar em Qualidade do Leite, no ano 
2010: “Nessa época, era muito compli-
cado ganhar um prêmio desses…”, conta 
emocionado, com o mesmo orgulho que 
parece ter daquela seleção que trouxe, 
para o Brasil, o Tricampeonato Mundial, 
até então um feito inédito na história da 
competição e do país. 

Sobre a mesa da cozinha, onde nos 
convidou para sentar, a típica hospita-
lidade mineira traduzida em gentileza e 
no jeito simples e acolhedor dos donos 
da casa: café quentinho, pão de queijo 

assado e um pudim caprichado, pre-
parado com carinho por dona Maria 
Imaculada para nos receber. Ao lado 
dessas delícias, duas preciosidades que 
o sr. Odir guarda com todo o cuidado 
e já tinha deixado separado para nos 
mostrar: duas edições do informativo 
da COOPATOS, uma de 2011 e outra de 
2012, em que ele e sua família foram 
matéria principal. Não é de se estranhar. 
Afinal, a história dessa família se mistu-
ra com a história da própria COOPATOS, 
numa aliança que vem de muitos anos 
atrás: “Desde quando eu era menino e 
via o pai entregar o leite na lata, a cava-
lo”, recorda o sr. Odir. Depois, outros 
tesouros nos foram apresentados: a 
placa de Mérito Cooperativista, recebida 
da COOPATOS em 2016, e a Medalha Dr. 
Moacir Viana de Moraes, que recebeu 
da Câmara Municipal de Patos de Minas, 
como Destaque Rural, no mesmo ano.

A propriedade de 32 hectares está na 
família do sr. Odir há quatro gerações. 
Tudo começou com seu bisavô, Joaquim 
de Paula e Silva, que foi um dos primei-
ros habitantes que povoaram a região, 
que hoje também é conhecida como 
Bebedouro. Quatro gerações de uma 
família dedicadas à produção de leite. 
Depois do casamento com dona Maria 

Imaculada, o patrimônio aumentou, e 
outras duas propriedades, de 18 e de 16 
hectares, além de uma reserva de mata 
nativa de quase 20 hectares, estão sob 
a gestão da família. 

E é a união da família que torna 
mais leve o dia a dia pesado da lida na 
fazenda. Todos dão sua contribuição 
para que os 400 litros de leite sejam 
colhidos todos os dias. Enquanto o sr. 
Odir e dona Maria Imaculada dividem 
as responsabilidades no cuidado com o 
rebanho e com a ordenha, a filha caçula, 
de 13 anos, ajuda na contabilidade da 
propriedade e acompanha o pai na 
Semana COOPATOS para apoiá-lo na 
hora das compras.   

O sr. Odir é cooperado desde 2007 
e lembra de memória a data precisa em 
que ele, então dono da cota, entregou 
o leite para a COOPATOS pela primeira 
vez: 12 de fevereiro de 2007. De lá para 
cá, nunca deixou de entregar o leite uma 
vez sequer: “Nunca deixei de entregar 
um litro de leite e nunca perdi um litro 
de leite, porque sempre a COOPATOS 
me deu o suporte. A estrada acabava, 
mas ainda assim, eles sempre busca-
ram meu leite. No ano passado, mesmo 
durante a greve dos caminhoneiros, 
o meu leite foi captado. Nunca me 

TRADIÇÃO DE FAMÍLIA: UMA HISTÓRIA 
DE DEDICAÇÃO AO LEITE QUE PERPASSA 
GERAÇÕES

CAPA



deixaram na mão em nada”. 
Quando perguntamos quais vanta-

gens que ele vê em ser cooperado da 
COOPATOS, recebemos como resposta 
a típica interjeição mineira que é uma 
mistura de assombro e de encanto com 
coisa boa demais: “Nossa! Se eu for falar 
tudo…”, mas gentil e prestativo, logo se 
prontificou a nos responder: “Olha, vou 
começar do começo, de 2007”. 

E voltando nesse tempo, o sr. Odir 
nos conta como a COOPATOS, já nessa 
época, preocupada com a qualidade do 
leite, ofereceu aos cooperados um trei-
namento sobre esse tema, juntamente 
com o Senar. Ele conta que, pouco tempo 
depois, o Ministério da Agricultura veio 
a cobrar várias exigências com relação à 
qualidade do leite, mas que ele já estava 
preparado, porque já havia sido treinado 
por iniciativa da cooperativa: “E essa é 
uma das grandes vantagens de fazer 
parte da COOPATOS. E assim também 
foi com a ordenha, quando a gente nem 
sabia o que era isso”. 

O sr. Odir e dona Maria Imaculada 
são muito gratos a toda a Assistência 
Técnica que recebem da COOPATOS 
e a todos os técnicos que passam por 
sua propriedade. Ele cita o exemplo de 
quando o leite ficou muito ruim e o auxí-
lio dos técnicos foi fundamental, não só 

para que o problema se resolvesse, mas 
para que, já no ano de 2010, eles fossem, 
nas palavras do Sr. Odir, “campeões de 
qualidade”. E recorrendo à boa memória, 
discorre, com gratidão e reconhecimen-
to, sobre os vários momentos em que a 
assistência técnica foi importante para 
que a Fazenda Bebedouro continuasse 
produzindo leite e prosperando.  

Dentre os inúmeros benefícios que 
ele cita de fazer parte da COOPATOS, 
parece possuir um valor especial, as 
bolsas de estudo. Com alegria, ele conta 
que foi um dos beneficiados e que graças 
a esse benefício, seu filho mais velho, 
Paulo César Caixeta, hoje é formado 
Engenheiro Civil: “Eu já fui contemplado 
e quero ser de novo agora, porque eu 
preciso! Tem os planos de saúde, plano 
odontológico, os convênios para aná-
lise de terra, o posto de combustível, a 
fábrica de ração… é tanto benefício que 
você não dá conta! Às vezes, as pessoas 
não veem por esse lado, mas eu vejo. Eu 
não posso colocar isso no olho do outro, 
não é?”

Devido à dura lida na fazenda, nem 
sempre o sr. Odir e dona Maria Imaculada 
conseguem participar de todos os 
eventos promovidos pela cooperativa. 
Mas ele faz questão de se organizar, 
com antecedência, para conseguir ir na 

Assembleia Geral Ordinária e nas reuni-
ões da Comunidade Cooperativista: “Na 
Assembleia Geral, eles mostram tudo 
do ano que passou. E é uma oportuni-
dade para encontrar os cooperados, os 
amigos, a diretoria, os funcionários de 
todos os departamentos. É o momento 
que você mais se sente próximo de todo 
mundo”, explica o sr. Odir.   

Quando perguntamos por que ele 
escolheu a COOPATOS, ele responde 
com a sinceridade que é sua carac-
terística: “Quando meu pai faleceu e 
encerramos a cota dele da COOPATOS, 
a pedido do advogado, eu olhei a 
forma de trabalhar de vários laticínios, 
e eles eram bons também. Mas, na 
COOPATOS, eu me sentia bem, é mais 
família, é mais ser humano um com o 
outro. E eu gosto de olhar por este lado. 
Ali, a gente criou uma família. Eu tenho 
amigos em todos os departamentos. 
Eu decidi seguir o exemplo do meu pai. 
Estou lá até hoje e não tenho nada a 
me queixar”, conclui. 

Para o futuro, tudo o que o sr. Odir 
espera é força para o produtor de leite e 
a perspectiva de um futuro melhor: “Um 
futuro no qual todo mundo trabalhe 
com alegria, paz, amor e dedicação ao 
que faz. E que possa sonhar, crescer, 
melhorar…”
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Nos últimos anos, a preocupação 
com o bem-estar dos animais vem 
ganhando muita importância na 
pecuária leiteira. O bem-estar animal 
surgiu, principalmente, pela pressão de 
consumidores interessados em saber a 
origem e qualidade dos produtos adqui-
ridos, pois uma boa parte deles rejeita 
alimentos cuja produção implicou em 
maus tratos aos animais.

Bem-estar animal é um estado de 
conforto físico, mental e fisiológico, que 
permite aos animais exerceram suas 
atividades próprias da espécie, livres 
de estresse causado por medo, fome, 
sede, frio, calor. Além disso, sabe-se 
que vacas em boas condições de 

bem-estar produzem mais leite, apre-
sentam melhores índices reprodutivos e 
têm menos problemas de saúde. Vacas 
estressadas apresentam menor imu-
nidade, são de difícil manejo, tendem a 
consumir menos alimentos: todos esses 
fatores interferem na saúde e produ-
tividade, reduzindo sua permanência 
dentro do sistema leiteiro.   

No dia a dia da fazenda, é possível 
avaliar diversas situações que mostram 
se o animal está bem ou não, tais como 
mudança repentina de comportamento, 
alterações na postura e locomoção, relu-
tância em ficar em determinado local, 
desinteresse pelo alimento, etc. Os ani-
mais nos “dizem” o que estão sentindo, 

portanto, precisamos enxergar e buscar 
soluções, quando necessário, para 
melhorar a sua condição atual.

A falta de planejamento interfere 
direta e indiretamente no bem-estar 
dos animais de produção. O manejo tem 
papel fundamental no desempenho dos 
animais. Portanto, além de capacitar a 
mão de obra, o produtor deve tirar um 
tempo do seu dia para visualizar seus 
animais, o ambiente em que eles estão 
e a forma como estão agindo. Esses 
critérios servirão como base para o pro-
prietário definir se seus animais estão 
sendo criados de forma humanitária ou 
não, e quais são os pontos de melhoria 
dentro da fazenda.

No processamento do leite UHT, o leite é aquecido entre 130°C e 150°C, 
por um período de dois a quatro segundos e, em seguida, resfriado à 
temperatura ambiente. Esse processo elimina todos os microrganismos 
presentes na bebida. A embalagem cartonada, com suas camadas internas, 
impede o contato do meio externo com o leite, protegendo-o contra 
contaminantes. O citrato de sódio e o fosfato de sódio, compostos que já 
estão presentes naturalmente no leite, são adicionados com a função de 
estabilizar as próprias proteínas do leite, devido ao rigoroso tratamento 
térmico a que ele é submetido. Logo, o leite UHT não tem conservantes. 
Inclusive, a legislação proíbe a adição de qualquer conservante ao leite UHT.

VOCÊ
SABIA?

BEM-ESTAR NA PROPRIEDADE LEITEIRA:
O QUE SEUS ANIMAIS ESTÃO TE DIZENDO?

INFORME PUBLICITÁRIO

Boletim 03/2019
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Buscando sempre melhorar seus 
resultados e aprimorar a prestação 
de serviços aos seus cooperados, a 
COOPATOS, no dia 6 de fevereiro, orga-
nizou uma palestra especial, voltada 
para os colaboradores que ocupam 
posição de liderança na cooperativa. O 
fundador do Instituto Lidere e pales-
trante convidado, Alexandre Macedo, 
após 18 anos atuando na empresa 3M, 
dedica-se a ajudar líderes a estabelece-
rem padrões de alta performance.  

Com a palestra “Os Desafios da 
Liderança - Produtividade e Resultados”, 
a principal mensagem passada por ele foi 
a de que, em face das constantes mudan-
ças que estão acontecendo no mundo 
e nos mercados, existe um novo papel a 
ser exercido pelo líder para concretizar 
resultados junto às suas equipes.

Segundo o especialista, desen-
volver a alta performance nas equipes 
implica em uma mudança de postura 
dos líderes, visto que existe uma 
expectativa de mais autonomia por 
parte dos liderados, assim como de 
mais humanização, feedbacks claros e 
justos: “As organizações precisam se 
modernizar frente às novas exigências 
e serão os líderes que conduzirão essas 
mudanças. Isso em um cenário em que 
os clientes estão com sentenças mais 
rigorosas e uma fidelidade efêmera. 
Vantagens competitivas e participação 
de mercado possuem prazo de valida-
de”, explica Alexandre.

Para o Diretor Presidente da 

COOPATOS, José Francelino Dias, a 
palestra  veio somar ao momento de 
transformações por que passa a coo-
perativa: “O maior patrimônio de qual-
quer empresa são as pessoas. Quando 
fomos buscar essa qualificação para 
os nossos líderes, miramos na susten-
tação econômica da nossa atividade e 

na satisfação dos nossos cooperados. 
Por isso, buscamos um especialista 
para abordar a importância da lideran-
ça e do comprometimento de cada um, 
para que sejamos capazes de devolver 
aos nossos cooperados aquilo que eles 
esperam de nós: resultado”, afirma. 

Na percepção de Alexandre, a 
palestra foi bem recebida pelos 21 
líderes da Coopatos, que ficaram muito 
bem situados no cenário apresentado 
por ele, bem como sensibilizados com 
as mudanças que precisam ser feitas. 
O Gerente Comercial e de Operações 

da unidade da COOPATOS em Lagoa 
Grande, Elimar Carneiro, concorda com 
o especialista: “Achei a palestra muito 
oportuna. Muitas vezes as equipes 
estão enfrentando problemas por conta 
de seus líderes. Há uma diferença muito 
grande entre ser gestor e ser líder. O 
líder busca sempre trazer resultados 
para a empresa. E esse tipo de liderança 
pode ser aprendido”. 

Para o Supervisor da Loja 
Agropecuária da COOPATOS em Varjão 
de Minas, Rodolfo Borges, iniciativas 
dessa natureza são muito bem-vindas: 
“Treinamentos como esse são muito 
importantes, porque enriquecem as 
pessoas. O que mais me chamou a 
atenção foi a postura de liderança. Você 
precisa saber ouvir seus liderados, 
estar pronto para as mudanças e cons-
tantemente buscar a inovação para se 
destacar e não ser apenas mais uma 
empresa no mercado”. 

A palestra com o tema liderança foi 
uma das atividades programadas para 
2019, mas a COOPATOS não vai parar 
por aí. A cooperativa tem outras iniciati-
vas mapeadas que serão desenvolvidas 
ao longo do ano: “Não só para nossos 
colaboradores, mas também para os 
nossos cooperados. Está no nosso 
planejamento a realização de eventos 
tecnológicos, além de visitas técnicas 
a cooperativas que são referência em 
modelos de gestão baseada em inte-
gração, como a Copacol, no estado do 
Paraná”, adianta José Francelino.

COOPATOS INVESTE NA QUALIFICAÇÃO 
DE SEUS LÍDERES

DIA A DIA

“O maior patrimônio de 
uma empresa são as 
pessoas. Quando buscamos 
essa qualificação, 
miramos na sustentação 
econômica da cooperativa 
e na satisfação dos nossos 
cooperados.”
José Francelino Dias - Diretor Presidente da COOPATOS



DIA A DIA

TRILHAS DO SABER: COOPATOS E DEMAIS 
EMPRESAS UNIDAS PELA EDUCAÇÃO

Para transformar uma realidade, 
comece pela educação. Essa é uma 
máxima verdadeira e poderosa, levada 
a sério por empresas patenses, dentre 
elas a COOPATOS, que se unem para 
realizar um projeto muito especial: o 
Trilhas do Saber. 

Há 12 anos, o projeto Trilhas do 
Saber doa um kit completo de materiais 
escolares para crianças carentes de 
5 a 10 anos, matriculadas nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental de 
escolas públicas. Dessa forma, o projeto 
contribui para a superação de uma das 
barreiras que impedem o direito dessas 
crianças à educação plena e de qualida-
de: o acesso aos materiais escolares. 

A iniciativa é capitaneada pelo 
Unipam, e conta com a adesão de mais 
de 70 empresas de Patos de Minas. 
Neste ano, a união de todas essas 
empresas viabilizou a distribuição de 
1.200 kits escolares. 

A COOPATOS participa do projeto 
desde a sua primeira edição, e vê na 

iniciativa uma oportunidade de dar uma 
contribuição social para o futuro da 
comunidade: “Esse é um projeto muito 
interessante, porque dá condições às 
crianças das escolas mais carentes do 
município de ter uma vida escolar mais 
satisfatória. É uma contribuição da 
COOPATOS para a educação infantil, 
mirando o futuro. O Trilhas do Saber 
tem um forte apelo social, mas também 
econômico, porque se quisermos nos 
tornar uma grande nação, precisamos 
investir pesadamente em educação 
básica, para desenvolver uma geração 
mais capacitada para tomar a frente 
do país daqui alguns anos”, explica o 
Diretor Vice-Presidente da COOPATOS, 
Gilberto Cunha.

No dia 15 de fevereiro, aconteceu a 
entrega dos kits escolares aos alunos, 
no Ginásio Poliesportivo do Unipam, 
numa grande festa da solidariedade. A 
COOPATOS participou do evento, reali-
zando a distribuição de Quack entre as 
crianças.
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COOPATOS PARTICIPA DE MISSÃO 
INTERNACIONAL EM PORTUGAL E NA ESPANHA

Em outubro do ano passado, a 
COOPATOS teve dois de seus proje-
tos reconhecidos como boas práticas 
pelo Prêmio SomosCoop - Melhores 
do Ano, promovido pela Organização 
das Cooperativas do Brasil - Sistema 
OCB.

As iniciativas premiadas foram 
o Consórcio Cooperativo, que 
alcançou o primeiro lugar na cate-
goria Intercooperação, e o projeto 
Revitalização do Córrego do Limoeiro - 
Estação Ecológica COOPATOS e Projeto 
Recriar, que conquistou o terceiro 
lugar na categoria Desenvolvimento 
Sustentável.

Os primeiros colocados de todas as 
sete categorias do Prêmio SomosCoop 
foram convidados pelo Sescoop -  MG a 
participar de uma Missão Internacional, 
com visitas programadas em Portugal 
e no País Basco. A COOPATOS, por ter 
sido premiada em duas categorias, pôde 
enviar dois representantes à missão: 
o Superintendente Administrativo-
Financeiro, José Maria Marques, e 
o Assessor de Desenvolvimento e 
Gestão Empresarial, Célio Humberto 
Rodrigues. 

Na Universidade Católica de Lisboa, 
em Portugal, os participantes da missão 
trabalharam por três dias os projetos, 
dentro do contexto do empreendedoris-
mo social e inovação social. Na ocasião, 
os representantes das cooperativas 

tiveram a oportunidade de apresen-
tar as suas iniciativas premiadas no 
SomosCoop 2018 e submetê-las à 
apreciação dos instrutores do curso, 
que fizeram comentários e sugestões 
com o intuito de aprimorar os projetos  

nos aspectos do, desafio de cresci-
mento, a inovação social, a medição 
do impacto, o modelo de negócio, o 
processo de crescimento, a organização 
e financiamento, a comunicação do pro-
jeto. Os representantes da COOPATOS 
apresentaram o Projeto de Revitalização 
do Córrego do Limoeiro – Estação 
Ecológica COOPATOS e Projeto Recriar: 
“Nos sentimos lisonjeados de apresen-
tar essa iniciativa da COOPATOS fora 
do país. O projeto foi mais uma vez 
reconhecido como importante por sua 
relevância ambiental. De acordo com 

a metodologia que eles adotam, nos 
orientaram sobre procedimentos para 
tornar o projeto mais adequado tecni-
camente, melhorando os resultados de 
forma significativa e duradoura para 
o bem-estar da comunidade.” explica 
o Superintendente da Coopatos, José 
Maria.

No País Basco, norte da Espanha, 
os representantes da COOPATOS 
tiveram a oportunidade de conhecer o 
modelo de cooperativismo do pequeno 
município de Mondragon, um dos 
principais casos de sucesso de uma 
sociedade cooperativista: “Vimos que 
eles dão muito valor para a integração 
com a comunidade. O município conta 
com cooperativas de vários ramos, 
destacando o industrial. E elas são 
interdependentes, muitas delas atuam 
dando sustentação ao desenvolvi-
mento das atividades da outra, valori-
zando o princípio da Intercooperação. 
Praticamente toda a população 
economicamente ativa está engajada 
em alguma cooperativa e sabe da 
importância do cooperativismo para 
o desenvolvimento da comunidade 
como um todo”, conta José Maria.Após 
a viagem inspiradora, a proposta é que 
os gestores da COOPATOS se reúnam 
para pensar estratégias para ampliar 
o envolvimento das comunidades 
vizinhas no projeto de Revitalização do 
Córrego do Limoeiro.

DIA A DIA

“Nos sentimos lisonjeados 
de apresentar essa 
iniciativa da COOPATOS 
fora do país. O projeto foi 
mais uma vez reconhecido 
como importante por sua 
relevância ambiental.”
José Maria Marques - Superintendente
Administrativo-Financeiro da COOPATOS
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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

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 1.414

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 2.000

FUNDAÇÃO EDU. DE PATOS DE MINAS 2.449

CLAUDIOMAR DE B. FONSECA E OUTROS 2.449

JOSÉ HUMBERTO DA SILVA 3.464

VANTUIR DOS SANTOS G. RODRIGUES 3.464

ENIS XAVIER DE OLIVEIRA 3.873

VALDEMIRO J. DE CARVALHO 3.873

CILAS PACHECO 4.000

LAERCIO JOSE DE SOUSA 4.000

JEOVAH MENDES RODRIGUES 4.243

TENORIO SILVA SANTOS 4.472

ALICIO RODRIGUES MOREIRA 4.472

JOSÉ MARIA SOLIS 4.899

BRENO RENATO ALVES TITO 5.000

COOPERADO Média Mensal
CCS

FIRMINO TEODORO DA COSTA 55.991

HILARIO CLEMENTE DE SOUZA 65.498

CELSO GUIMARAES 70.824

ANAIR MOREIRA TELES 78.899

EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAUJO 112.406

ADELSO HONORIO DA SILVA 120.266

ADILSON FERREIRA DE RESENDE 120.897

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 126.293

VERA LUCIA DE MELO 127.279

CLAUDIOMAR DE B. FONSECA E OUTROS 131.453

FUNDAÇÃO EDU. DE PATOS DE MINAS 134.933

PAULO ELIAS CAIXETA 143.091

OSMAR SEBASTIÃO DA CRUZ 146.592

VIVIANE CORRÊA OLIVEIRA 155.885

MAURICIO GOUVEA DA SILVA 157.626

COOPERADO Média Mensal
S. TOTAIS

WARLEY DOS SANTOS FERREIRA 13,69

JOSÉ ADALTON DE OLIVEIRA 13,67

MARIA DAS DORES M. RODRIGUES 13,36

ANDERSON MENDES TIBERIO 13,36

RENATO JOSE GOMES JUNIOR 13,28

PEDRO ALEIXO DE MELO 13,28

AGRICIO GONCALVES DE QUEIROZ 13,27

JOSE PEREIRA DE CASTRO II 13,26

RODRIGO M.S ALVES DE MENDONÇA 13,26

GERALDO GONCALVES 13,23

OSMAR SIMAO DE MELO 13,23

SEBASTIAO MEDEIROS 13,22

NORBERTO DA COSTA MADUREIRA 13,22

JOVELINO CAIXETA VIEIRA 13,22

WELLINGTON GONÇALVES CRUZEIRO 13,20

 MELHORES EM QUALIDADE: FEVEREIRO 2019

Dados do Leite Mês: FEVEREIRO 2019

Volume de leite recebido: 3.701.627 litros

Média Diária: 123.387,57 litros

Número de Cooperados Fornecedores: 195

Média por Cooperado Fornecedor: 632,76

Preço médio do leite em FEVEREIRO: R$1,4383

Ganhadores da Ração: FEVEREIRO 2019

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

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

1º Lugar na Q.l. ST - cooperado WARLEY DOS SANTOS FERREIRA

COOPERADO DATA SORTEIO SORTEIO

ADÃO MATEUS RODRIGUES 15/02 FIDELIDADE

ROSERALDO JOSÉ DE SOUSA 15/02 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

MARÇO/2019 04/03 A 09/03 11/03 A 16/03 18/03 A 23/03 25/03 A 30/03

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
 MARÇO/ABRIL 2019

LOCALIDADE DATA
CORREGO DAS PEDRAS 07/03/2019

ALAGOAS 12/03/2019

BARREIRO 14/03/2019

CAFUDÓ 19/03/2019

CAMPO BONITO 21/03/2019

3 BARRAS PRESIDENTE OLEGÁRIO 09/04/2019

CAPOEIRA BADÚ RIBEIRÃO 11/04/2019

HORIZONTE ALEGRE 25/04/2019

VERTENTE, ALEGRE 27/04/2019

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

CHEIA

20/03
MINGUANTE

28/03

CRESCENTE

14/03
NOVA

06/03

NOVOS   
ASSOCIADOS

Sempre Presente

AMADEU FRANCISCO DE SOUZA

JOSE FERNANDO CORDEIRO

MARCOS ROGERIO NOVATO

MOACIR CAIXETA DE BARROS

PAULO CESAR MOREIRA

RENAN AUGUSTO DE CASTRO SANTANA

ROGERIO BENEDITO DE MELO

TEREZINHA SOUTO MOREIRA

WERLEY DOS REIS ASSIS

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

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

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


