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MERCADO DO 
LEITE

      Considerando a recente baixa no mercado spot e 
considerando o subsidio nos meses de janeiro, fevereiro 
e março, que acumulou no laticínio de mais de R$5,7 
milhões e as incertezas da retomada da economia, 
o que poderá impactar fortemente o consumo, foi 
determinada pelo conselho administrativo a baixa de 
R$0,20 (vinte centavos) no leite entregue no mês de 
abril. Mesmo com essa baixa, o resultado do mês de 
abril ainda será negativo, eis que o subsidio atual supera 
R$0,30 (trinta centavos). É um início difícil para o ano 
de 2021, principalmente com um cenário de aumento 
dos custos de produção dada a forte alta das matérias 
primas, mas estamos trabalhando constantemente 
e atentos aos movimentos do mercado para que o 
produtor possa ser cada vez melhor remunerado.  

02 I Abril de 2021

  A Cooprata agora possui uma balança móvel para pesar carga de silagem adquirida pelo 
produtor na Cooprata.  
Este processo garante maior segurança quanto ao peso da silagem adquirida. 
Graças ao sistema eletrônico o produtor terá em mãos o boletim contendo todos os dados da 
pesagem.
Cooprata, trabalho unido, resultado construido. 

BALANÇA PARA PESAGEM 
DE SILAGEM
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   Estreite a cada dia laços de amor, cultive a amizade e nunca perca a 
fé em Deus, a fé na vida, a esperança no amanhã. Paz e amor é a receita 
perfeita para uma vida com mais sabor. Parabens!!! Que Deus o ilumine 
e proteja hoje e sempre. 
Feliz Aniversário! 

   A associada e coordenadora da comunidade Três Barras Elisabeth da Silva Souza Mendes 
juntamente com seu esposo Jose Vieira Mendes, tem motivo de sobra para bendizer a Deus. 
Neste mês de abri e maio suas filhas e netos comemoram mais um de vida. Que suas vidas 
sejam sempre iluminadas e protegidas por nosso Deus.   
Felicidades a todos e muitos anos de vida. 

   Marcela Luiza Felix Nunes é pura alegria. Filha de Luiz Carlos Faria Nunes 
e Marta Aparecida D. Nunes(associada), passou na faculdade federal, UFU 
Uberlândia, no curso de Odontologia. Parabéns aos pais pela conquista da 
filha amada. Parabéns Marcela!  Seja muito feliz e nunca pare de lutar por 
aquilo que você realmente deseja. 
Tenha uma carreira linda e radiante, que seu 
futuro seja repleto muitas realizações e sucesso.

   O associado Tassiano Oliveira Chaves Rodrigues, ao lado de sua esposa 
Maria Cristina, comemorou mais um ano de vida no dia três de abril.  
Tassiano é filho de José Oliveira Nunes Rodrigues e Marta Aparecida 
Chaves Rodrigues. 

Feliz aniversário com muita saúde, paz e alegrias.

   No dia 4 de abril o associado Antônio Divino Eterno Franco, 
carinhosamente conhecido como “seu Antônio Belarmino”, completou 
mais um ano de vida. Ao lado de sua doce e amada Luzia, sob a proteção 
de nossa Senhora Aparecida e Santos Reis, seu Antônio celebra a vida 
com alegria e gratidão. Que a paz, a alegria, o amor da família e amigos 
sejam constantes em sua vida. 

Parabéns seu Antonio!  Muitas felicidades e saúde!    

   Esta linda garotinha é a Maria Eloiza Costa Rodrigues que no dia três de 
abril completou 5 aninhos.  Filha do associado Luciano Oliveira Chaves 
Rodrigues e Naiuna Costa Melo Rodrigues, Maria Eloiza é a alegria da 
casa. 

Parabéns gatinha, Papai do céu cubra de bênçãos 
sua vida e encha de alegria seu coraçãozinho.  

   Qual é a receita para a felicidade? Esse é o sonho de 
muitos, mas a felicidade depende unicamente de como 
lidamos com o acontece em nossas vidas. Seja quando 
estamos bem ou quando passamos por dificuldades, a 
decisão pela felicidade depende de cada um. 
Felicidades para vocês hoje e sempre. Parabéns!

FAMÍLIA COOPRATA FAMÍLIA COOPRATA
Hugo Vilela dos Reis Neto - 06/04

Cíntia Santos Dornelles - 08/04 
Luciene Ap. Cabral de Ávila - 11/04

 NOTA DE PESAR

Rayla Rafaela - 29 de Maio - Neta
Gerusia Aparecida - 28 de Abril -  Filha
Richard Lafaert - 27 de Abril -  Neto

Eletícia Aparecida - 01 de Abril - Filha Riksson  - 21 de Maio - Neto



      No dia 25 de março, a convite dos diretores da 
Cooprata Rubens e Marques, o Exmo. Prefeito 
do Prata Marcel Vieira R. da Cunha, Xexéu, 
veio à sede da Cooprata para uma reunião 
juntamente com o gerente geral Rogério e 
gestor financeiro Valdenir. Na oportunidade 
Xexéu agradeceu as doações dos associados, 

colaboradores e parceiros da Cooprata que 
muito tem contribuído com o tratamento das 
pessoas infectadas pelo covid 19.  
     Com a criação do novo entreposto de calcário 
na Cooprata, que tem como finalidade ofertar 
aos pequenos produtores calcário para 
correção de solo com custo de frete menor, 
a Cooprata verificou junto a prefeitura a 
viabilidade de fixar parceria na distribuição do 
insumo para o produtor. Esta parceria entre 
Cooprata e Prefeitura é de grande importância 
para que os produtores possam obter calcário 
com preço de frete mais acessível, com isto 
melhorando cada vez mais suas pastagens. 
   Xexéu ouviu atentamente a solicitação e 
prometeu avaliar com máximo empenho 
esta parceria.  Na oportunidade foi também 
solicitado ao Exmo. Prefeito manutenção nas 
estradas nos pontos mais críticos.

O QUE É O PRÉ-DIPPING?
O pré-dipping é um procedimento realizado 
antes da ordenha, que consiste em imergir os 
tetos das vacas em produto antisséptico, para 
a desinfecção. A intenção é deixar os tetos 
submersos por cerca de 15 segundos, para que 
carga de microrganismos residentes no local 
diminua, reduzindo o número de bactérias 
neste local que possam contaminar o leite, 
sendo dessa forma, um fator que diminui a 
quantidade de CCS (contagem de células 
somáticas) no tanque de leite.
COMO REALIZAR O PRÉ-DIPPING?
O primeiro passo é realizar o teste da caneca 
de fundo preto, que consiste em verificar 
os três primeiros jatos de leite de cada 
teto, observando se há alguma alteração no 
leite, como presença de grumos ou sangue. 

Constando qualquer alteração, o leite deste 
animal deverá ser descartado e deve-se iniciar 
tratamento para o problema.
Para a realização do pré-dipping, deve-se 
adquirir um produto de qualidade e que seja 
efetivo, comprado em locais especializados 
e com a recomendação de um médico 
veterinário.
    Após a lavagem inicial dos tetos em casos de 
animais que chegam com o úbere com lama ou 
fezes, deve-se aplicar o produto em cada teto 
separadamente, tentando atingir a maior área 
de cobertura possível e deixando-o submerso 
por cerca de 15 a 20 segundos.
    Após a aplicação, o recomendado é deixar o 
produto agir por cerca de 20 segundos e após 
esse tempo, enxugar o teto com papel toalha 
descartável. Não se deve utilizar o mesmo 
papel toalha para secar tetos diferentes, pois 
caso algum teto esteja contaminado, não irá 
disseminar a contaminação para os outros 
tetos.O procedimento deve ser realizado 
em todos os animais, e após a realização, a 
ordenha pode ser iniciada. Com o término da 
ordenha, os animais devem passar por outro 
procedimento de desinfecção dos tetos, 
conhecido como pós-dipping.

Fonte: MilkPoint

COOPRATA RECEBE PREFEITO 
XEXÉU. 

PRÉ-DIPPING: IMPORTÂNCIA E 
CUIDADOS

070707
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Dia 01 -
Jesus Roberto Pereira Da Silva
Fernanda De Oliveira Freitas 
Filipe
Alice Wojcik
Ronaldo Rezende Franco Filho
Adirson Pereira De Carvalho
Delvo Do Carmo Costa
Dia 02 - 
Erival Sebastiao Da Silva
Valdonei Galdino Ferreira
Dulce Helena Parreira
Tiago Oliveira Silva
Julio Cesar De Oliveira
Valdeir Marcelino De Oliveira
Dia 03 - 
Tassiano Oliveira C. Rodrigues
Dia 04  - 
Antonio Divino Eterno Franco
Paulo Cesar Zanata
Roneir Oliveira Da Silva
Sonia Maria Melo Oliveira
Juci Silva Almeida
Luciano Muniz De Paula
Roney Oliveira Da Silva
Dia 05 - 
Luiz Vilela Gouveia
Aldaiza De Fatima O. Mendes
Rubens Ribeiro Dos Reis
Celia Maria De Freitas
Benicio Da Silva
Dia 06 - 
Ronari Batista Nogueira
Hugo Vilela Dos Reis Neto 06
Leonardo Mendes Dos Santos 
Filho
Julio Cesar De Sousa
Dia 07  - 
Juliano Oliveira Gonçalves
Ângelo Poliseli Neto
Dia 08 - 
Cintia Santos Dornelles 
Maria Ignes Silveira
Dia 09 - 
Acácio Boaventura De Oliveira
Cleidir Donizete De Freitas
Dia 10 - 
Alessandra Da Silva Ferreira

Jose Arlindo Carvalho
Dia 11 - 
Maria Aides De O. Marques
Luciene Ap. Cabral De Ávila 
Vieira
Silvania Aparecida S. Silva
Ladislau David Martins
Marina Augusta Guimaraes 
Von Kruger
Maria Jose Vilela Assumpção
Dia 12  - 
Edson Renato Ferreira Vilela
Wellington Mendonça Buiati
Edivaldo Vieira Arantes
Dia 13  - 
Fernando Luiz B. De Carvalho
Carlos Vieira Da Costa
Fabricio Vieira Da Costa
Dia 14  - 
Maisa Andreia Ferreira
Nilson Borges Da Silva
Dia 15 - 
Eduardo De Oliveira Nunes
Regina Aparecida Gomes Silva
Valdemir Jose De Oliveira
Edvaldo Cunha Vilela
Dia 16 - 
Plauto Carvalho De Araujo
Ivone Queiroz Melo
Andre Luiz Del Ângelo
Silmar Luiz Dutra Rosa
Deiverson Joaquim Silveira 
Tomaz
Valdir Gomes
Juniair Vieira De Souza
Dia 17  -
 Auregiane Silveira Pereira
Ronaldo Pio Da Silva
Lenilda Ferreira Vilela
Dia 18  - 
Glycon Agostinho
Jose Zacarias Vieira Costa
Dia 19 - 
Gastão Vilela França Filho
Maria Gizelia R. Teodoro
Dia 20 - 
Neiriberto Silva De Freitas
Antonio Massao Miada

Neuberg Nunes Costa
Dia 21  - 
Leonardo Andrade Camargos
Pedro Daniel Santos Oliveira
Valentino Rodrigues Da Silva
Dráuzio Luiz Borges Vieira
Antonio Leonaldo Campos 
Ferreira
Dia 22  - 
Mirtes Ribeiro Silva
Juliano Franco Mendes
Havay Silveira Mendes
Rusley Oliveira Souza
Edison Souza Franco
Hilton Fagundes Da Cruz
Dia 25 - 
Jose Marcio De Freitas Sousa
Ana Paula Vilela Mendes
Eveline Vilela Lemes
Creonildo Andrade Rufino
Dia 24 - 
Sergio Sebastiao Campanholo
Bruno Martins De Sousa
Dia 25 - 
Maria Apar.Gonzaga Do Carmo
Rubens Ferlin
Dia 26 - 
Jarbas Dos Santos Vilela
Sergio Nogueira Da S. Junior
Jose Humberto Da Cruz Gui-
maraes
Dia 27  - 
Euripedes Moreira De Lima
Edison Alex Possi Scamardi
Jose Carlos Da Silva Sene
Dia 28  - 
Bruno Rezende Almeida
Juliano Vilela Rezende Franco
Dia 29 - 
Ataide Ferreira Arantes Filho
Cristiano Ribeiro Silva
Romes Gouveia Bastos
Maria Aldeide Da Costa Borges

ANIVERSARIANTES  - ABRIL 2021ANIVERSARIANTES  - ABRIL 2021
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     Por causa do adiamento, quem quiser pagar 
o imposto via débito automático desde a 1ª 
cota deverá fazer a solicitação até o dia 10 de 
maio
     Segundo a Receita, a decisão pela mudança 
de data é uma forma de suavizar as dificuldades 
impostas pela pandemia da covid-19.

 “A medida visa proteger a sociedade, 
evitando que sejam formadas aglomerações 
nas unidades de atendimento e demais 
estabelecimentos procurados pelos cidadãos 
para obter documentos ou ajuda profissional”, 
diz a Receita.

IMPOSTO DE RENDA 2021: PRAZO PARA ENTREGA 
DE DECLARAÇÃO É ADIADO PARA 31 DE MAIO
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 Associados, colaboradores e parceiros da 
Cooprata, comovidos com a campanha: 
“Produtores De Leite Unidos Para Salvar 
Vidas”, que teve como objetivo adquirir 
materiais necessários que auxiliassem no 
tratamento de pessoas internadas com covid 
em nossa cidade, externaram o amor ao 
próximo e  estenderam suas mãos generosas.   

   Através deste ato de amor e compaixão, após 
avaliar junto à Secretaria da Saúde materiais 
necessários para o tratamento de pacientes 
internados com covid-19, a Cooprata adquiriu 
02 BOMBAS DE INFUSÃO MI22, 17 CILINDROS 
DE OXIGÊNIO E 424 MÁSCARAS PFF2. 
  A Campanha que se encerrou no dia 22 
de março apurou o valor de R$17.643,00 
reais sendo R$11.803,00 reais doação de 
associados e R$5.8440,00 reais doação dos 
colaboradores da Cooprata. 
  Em fevereiro deste ano, a Cooprata fez 
doação de 10 CILINDROS DE OXIGÊNIO E 3.500 
MÁSCARAS PFF2 à Secretaria da Saúde.
 Bombas de infusão são usadas para 
administrar terapia intravenosa de forma 
precisa, rigorosa e contínua.
  Obrigado aos associados e colaboradores 
Cooprata que participaram da campanha. 
Deus recompense a cada um por este gesto 
de amor que está ajudando a salvar vidas.

   O poder de compra do produtor de leite 
frente ao milho é o mais desfavorável em 10 
anos, de acordo com o Boletim do Leite de 
Abril do Cepea (Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada), da Esalq/USP. “As 
consecutivas valorizações do milho neste ano 
– cereal que é negociado a preço recorde real 
– têm criado um cenário de alerta ao produtor 
leiteiro, que já enfrenta três meses de queda 
na receita – no primeiro trimestre, o valor do 
leite pago ao produto caiu quase 10%”, pontua 
o Cepea.
    Segundo o analista Rodolfo Jordão, da Equipe 
Leite do Cepea, em março, o pecuarista leiteiro 
precisou de 47,21 litros de leite para a aquisição 
de uma saca de 60 kg de milho, 11,93% a mais 
que em fevereiro. “Foi, também, o terceiro 
mês consecutivo de piora na relação de troca 
e o momento mais desfavorável ao produtor 
leiteiro desde janeiro de 2011”, assinala.
  Ainda conforme levantamento da Equipe 
Grãos/Cepea, preocupados com os possíveis 
impactos do clima sobre a produção da 
segunda safra, produtores de milho estão 
limitando as vendas no spot nacional.
  Em março, observa o Cepea, o cereal 
(Indicador ESALQ/BM&FBovespa) teve média 
de R$ 91,51/saca de 60 kg, avanço de 9,08% 
em relação à de fevereiro/21 e um recorde da 
série histórica do Cepea, iniciada em 2004.

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO
 Com alta de 1,86% em março, o Custo 
Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira 
fechou o primeiro trimestre de 2021 com 
elevação acumulada de 7,24%, considerando-
se a “média Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC e 
SP), acrescenta o Cepea. 
  “Pelo segundo mês seguido, os fatores que 
mais influenciaram o avanço dos custos foram 
os adubos e corretivos, que se valorizaram 
expressivos 12,86% em março – superando, 
portanto, a já intensa alta registrada em 
fevereiro, de 6,02%. Diante disso, o aumento 
nos valores dos adubos e corretivos na parcial 
de 2021 (até março) é de significativos 21,32%”, 
assinala Rodolfo Jordão.
  O movimento de elevação nos preços dos 
adubos e corretivos, por sua vez, se deve aos 
altos valores pagos para aquisição de matéria-
prima para a fabricação destes insumos, tendo 
em vista o dólar bastante valorizado frente 
ao real, sublinha o analista do Cepea. “No 
primeiro trimestre, a moeda norte-americana 
registrou valorização de 7,85%. Além disso, ao 
aumento dos preços de frete – devido à forte 
demanda para o escoamento da safra de grãos 
– também encarece os custos de transportes 
de fertilizantes, influenciando as cotações 
dos adubos e corretivos.”

UNIDOS PARA SALVAR VIDAS

 Um dos desafios mais significativos que 
impede as vacas de atingirem maior produção 
de leite com saúde e bom desempenho 
reprodutivo é a hipocalcemia (baixas 
concentrações de cálcio no sangue). Como 
a necessidade de cálcio para a produção do 
leite é alta logo após o parto e o período de 
transição da fase seca para a fase de produção 
de leite é curto, a vaca pode não conseguir 
atingir essa alta e rápida demanda de cálcio e 
desenvolver a síndrome da vaca caída, como 
era conhecida antigamente. 
  A hipocalcemia subclínica afeta em torno de 
50% das vacas, acarretando danos à produção 
e reprodução, além de diminuir a imunidade, 
ser porta de entrada para outras doenças, 
como a metrite, e aumentar a taxa de retenção 
de placenta.
  Quando uma dieta aniônica adequada é 
oferecida por pelo menos 21 dias antes 
do parto, ocorre maior disponibilidade de 
cálcio após o parto, diminuindo a ocorrência 
de hipocalcemia. Existem diversas rações 
aniônicas no mercado, porém essas nem 
sempre entregam o resultado prometido, 
sendo necessário checarmos se a dieta que 
estamos oferecendo é eficiente. A maneira 
mais adequada de se fazer essa verificação 
é através do pH de urina no pré-parto. Isso é 
possível, pois a dieta aniônica altera o pH do 
sangue e, consequentemente, o pH de urina. 
    O pH de urina da vaca normalmente encontra-
se próximo de 8, mas quando fornecemos uma 
dieta aniônica, os valores de pH de urina são 
menores. No pré-parto, o ideal é que o pH de 
urina fique próximo de 6,0, não sendo indicado 
trabalhar com valores abaixo de 5,5. Com 
isso, podemos dizer que a vaca não “mente”, 
se sua dieta está adequada, observaremos 
diminuição do pH de urina.
   Muitas vezes, a adoção da dieta aniônica 

sofre resistência devido à reconhecida baixa 
palatabilidade dos sais aniônicos, que pode 
causar baixo consumo ou grande variação 
na ingestão de MS. Para evitar isso, devemos 
escolher rações de boa qualidade, que 
fazem uso de tecnologias comprovadas e 
reconhecidas e, assim, podem amenizar esse 
efeito deletério.
   Um outro ponto importante sobre a dieta 
aniônica de menor eficiência é que ocorrem 
grandes variações de pH na urina entre os 
animais. Algumas vacas podem apresentar 
valores de pH na urina próximos a 8, enquanto 
outras apresentam valores próximos a 5,5. 
Ou seja, podemos até ter uma boa média, 
no entanto, menos vacas estão sendo 
beneficiadas.
   Sendo assim, para atender à demanda 
de cálcio no início da lactação, a oferta 
de uma dieta aniônica de qualidade e boa 
palatabilidade é fundamental, proporcionando 
maiores benefícios para o desempenho de 
vacas pós-parto.
   A Cooprata, pensando em atender todos os 
requerimentos nutricionais e ainda oferecer 
uma dieta acidogênica adequada, criou a 
ração Cooprata Pré-Parto 24%. A ração 
possui formulação exclusiva, com suplemento 
mineral aniônico altamente palatável, 
possibilitando alcançarmos o pH de urina 
adequado com manutenção do consumo de 
MS no pré-parto. Dessa maneira, reduzindo 
os riscos de hipocalcemia e seus impactos 
negativos nas vacas leiteiras, além de auxiliar 
na melhoria da saúde na fase de transição, 
aumentando a fertilidade e produção de leite 
por toda lactação. 

Venha para Cooprata e adquira uma ração pré 
parto de altíssima qualidade.

VOCÊ CONHECE OS BENEFÍCIOS DA DIETA ANIÔNICA 
PARA PRODUÇÃO E SAÚDE DAS VACAS LEITEIRAS?

PODER DE COMPRA DO PRODUTOR DE LEITE 
FRENTE AO MILHO É O PIOR EM 10 ANOS
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE 
AFTOSA COMEÇA DIA 1º DE MAIO 
      No dia 1º de maio, terá início a primeira etapa 
da campanha nacional de vacinação contra a 
febre aftosa de 2021. 
  Nessa etapa devem ser vacinados os bovinos 
e bubalinos da maioria dos estados brasileiros.     
Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 
milhões de animais. 
      As vacinas devem ser adquiridas nas revendas 
autorizadas e mantidas entre 2°C e 8°C, desde 
a aquisição até o momento da utilização – 
incluindo o transporte e a aplicação, já na 
fazenda. Devem ser usadas agulhas novas 
para aplicação da dose de 2 ml na tábua do 
pescoço de cada animal, preferindo as horas 
mais frescas do dia, para fazer a contenção 
adequada dos animais e a aplicação da vacina. 
     O produtor deve, além de vacinar o rebanho, 

declarar ao órgão de defesa sanitária animal 
de seu estado. A declaração de vacinação 
deve ser realizada de forma online ou, quando 
não for possível, presencialmente nos postos 
designados pelo serviço veterinário estadual 
nos prazos estipulados. 
  O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) reforça que devem 
ser adotadas medidas de cuidado com a 
Covid-19 para a garantia da manutenção dos 
compromissos com as zonas reconhecidas 
como livre de febre aftosa com vacinação 
perante a Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE). 

Fonte: MilkPoint  Na busca pela melhoria da correção e da 
fertilidade do solo, os associados da Cooprata 
agora podem contar com um  ENTREPOSTO 
DE CALCÁRIO que atenderá pequenos e 
médios produtores. 
  O Conselho Administrativo, após avaliar a 
viabilidade deste entreposto, autorizou ao 
departamento técnico a execução do projeto. 
 Tendo em vista que o mais oneroso do 
calcário é o frete, tornando a compra inviável 
para pequenos produtores, a Cooprata visa 
obter um volume considerável de calcário 
para atender os mesmos.  
  Este entreposto trará oportunidade para 
os produtores corrigirem suas terras e 

aumentarem a cada ano a produtividade das 
pastagens e consequentemente aumento da 
produção de leite.
    O uso do calcário e a correção adequada 
da acidez do solo são princípios básicos para 
aumento da produção e da conservação 
da qualidade do ambiente produtivo rural, 
trazendo grandes benefícios aos produtores, 
com uma combinação perfeita de vários 
fatores como a elevação do PH do solo, o 
aumento da disponibilidade do NPK, cálcio, 
magnésio, enxofre e molibdênio no solo, e 
também da eficiência dos fertilizantes, entre 
outros.

ENTREPOSTO DE CALCÁRIO 




