EXPEDIENTE
Cooperativa dos Produtores
Rurais do Prata/MG
Rua Segismudo Novais, 160
Cep - 38.140-000
www.cooprata.com.br

Presidente

Rubens do Carmo Andrade
(Baduí)

Diretor

Evaldo Luiz Alves Camargos

Conselho Administrativo
Bruno Rezende Andrade
Henrique Ferreira Vilela
Alexandre Mendes Amui
Elizanira Terra Oliveira
Maria Dolores T. F. Tannús

Conselho Fiscal
Efetivos

Adimilson Jesus da Silva
Bruno Barbosa Borges
Luiz Ricardo Carvalho Vilela

Suplentes

Isaura Souza Vilela
Luciene Ap Cabral de Ávila Vieira
Adélia Maria dos Santos Borges

Gerente Geral

Rogério Santos Vilela Bernardes

Matérias e Editoriais
Marilene Rezende Vilela

Projeto Gráfico

Focus Criativa - 34 - 99994-5590

Impressão

Gráfica Regional - 34 3431-5099
Tiragem - 1.500 exemplares
Distribuição Gratuita

02 I Fevereiro 2021

Comunicado
Cooprata
Assistência Balde Cheio e Personalizada.
A Cooprata informa seus associados
sobre o novo modelo de Assistência
Técnica Terceirizada para os programas:
“Balde Cheio e Personalizada”.
Agora cada produtor pode negociar o
valor de sua assistência diretamente
com os prestadores de serviços. O
valor da prestação de serviço para os
associados é de no máximo 1,2% do
preço do leite recebido.
Como incentivo para os produtores
que buscarem se profissionalizar por
meio da assistência técnica, a Cooprata
creditará juntamente com o leite do
produtor um incentivo de R$132,00
(cento e trinta e dois reais), além de
subsidiar 50% (cinquenta por cento) do
frete da visita mensal do técnico.
O modelo terceirizado permite
uma melhor eficiência entre a
disponibilidade dos profissionais e o
melhora na qualidade do atendimento
aos produtores.

Para maiores informações e
esclarecimentos,
procure
o
Departamento Técnico da Cooprata.
Os técnicos agora terceirizados
são
profissionais
com
grande
bagagem de conhecimento, visto
que o tecnico com menor tempo de
trabalho no departamento tinha 10
anos de Cooprata. Grande parte do
crescimento e desenvolvimento da
atividade leiteira se deu graças ao
trabalho tecnico destes profissionais
junto ao produtor. A Cooprata segue
com mesmo objetivo que é dar suporte
ao associado para que sua atividade
seja cada vez mais rentável e com
qualidade de vida.
O departamento tecnico continua a
disposição para atender os associados
com assistência e serviços.

Chuvas escassas podem comprometer
produção de volumoso
Este é um ano muito atípico, as
chuvas iniciaram tarde e escassas e isto
tem comprometido as pastagens e a
produção de volumoso o que é muito
preocupante para pecuária de leite e
corte. Pragas e ervas invasoras estão
tomando conta de muitas pastagens
e lavouras em nossa região. Outro
ataque propício são as cigarrinhas.
Muitas lavouras de milho e sorgo estão
sofrendo ataque muito forte de lagartas
e pulgões com certa dificuldade de
controle destas pragas.
Fatores
climáticos
afetam
a
produtividade e, por isso, devem ser
considerados
determinantes
das
decisões sobre a aplicação estratégica
de práticas corretivas e/ou de adubação.
Um alerta e sugestão é que mesmo
quem já adubou em outubro/novembro,

repita a adubação para aumentar a
forragem diminuindo o tempo de
tratação do rebanho no período da
seca. O ideal para uma boa pastagem
são três adubações: inicio das chuvas,
meio das chuvas e fim das chuvas. Em
uma analise climática conclui-se que
o total acumulado de chuvas desde
outubro/20 é muito baixo, mostrando
um ano muito atípico podendo trazer
graves consequências econômicas para
a atividade. A recomendação técnica é
que o produtor busque uma assistência
técnica e troque ideias no intuito de
reverter, minimizar possíveis perdas e
prejuízos com alimentação do rebanho.
Fonte: Valmir de Castro Dias,
Agrônomo da Cooprata
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Algumas dicas para
evitar a mastite na
sua propriedade:

1) Ofereça ambiente seco e limpo
ao seu rebanho
Evitar sujeira e umidade impede a
proliferação de microrganismos que
se alimentam de qualquer matéria
orgânica do curral, como esterco,
palhada, capim e leite.

Dicas para
prevenir a mastite
Mastite é a inflamação da glândula
mamária, ao qual acomete 20 a 38% do
rebanho bovino brasileiro, significando
uma perda de 12 a 15% da produção
leiteira segundo a Embrapa em abril de
2016.
Um prejuízo amargo ao bolso.
A resistência das vacas, os agentes
patogênicos e o ambiente são apontados

como os 3 fatores diretamente
relacionados à doença.
Considerada uma doença de manejo,
fica evidente que boas práticas no
sistema de produção são metodologias
eficazes contra esta grande dor de
cabeça dos produtores de leite,
destacando medidas preventivas.

A dor no bolso dos
produtores de leite
Esta é uma das doenças mais
frequentes nos rebanhos leiteiros e
de maior impacto econômico. Pode
resultar em gastos com veterinários e
medicamentos, aumento de mão de
obra com os animais acometidos, morte
ou descarte prematuro dos animais
e redução da produção leiteira. Sem
considerar ainda, os impactos negativos
à saúde pública.
Este amargo prejuízo pode
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2) Garanta que suas vacas não
estejam estressadas
Principalmente no verão, com o
aumento das temperaturas e da
umidade, é comum maiores descargas
de hormônios relativos ao estresse, o que
reduz a eficácia do sistema imunológico
no combate aos microrganismos.
Garanta conforto térmico, como por
exemplo, boa ventilação. Tenha certeza
de que vacas refrescadas e tranquilas
têm menor chance de sofrer surtos de
mastite.
3) Cuide incansavelmente dos seus
métodos de ordenha
Cuidar
dos
procedimentos,
principalmente da pré-ordenha é
fundamental na prevenção da mastite
em vacas leiteiras. As vacas têm
que receber o pré-dipping, com um
antisséptico eficaz.
·
Tetos devem ser limpos e secos
antes da colocação dos equipamentos
da ordenha. A limpeza da ponta do teto
é fundamental.
·
Vale a pena eliminar os primeiros

jatos de leite.
·
Observar o leite descartado
dos primeiros jatos na busca de
coágulos e grumos, pois detectar a
doença rapidamente evitando maiores
complicações.
4) Espante as moscas para bem
longe do seu rebanho
Moscas carregam agentes causadores
de doenças, inclusive os da mastite.
Provocam irritação nas vacas e mesmo
quando não picam, podem depositar os
microrganismos onde pousam. Correm
mais risco as vacas que vazam leite
entre as ordenhas. Use produtos para o
controle de moscas e elimine os focos
de disseminação.
5) Prepare sua equipe para a guerra
contra a mastite
Todos devem estar informados e
comprometidos com as medidas
de prevenção e controle da mastite.
Investir em pequenas mudanças pode
significar a garantia dos seus resultados
na produção de leite. É preciso buscar
informação, ser incansável na melhoria
dos processos.

Muitas vezes, a solução para
problemas na produção leiteira
é simples e está ao alcance de
todos!

comprometer seriamente os resultados
quantitativos
e
qualitativos
da
produção leiteira e complicar a vida dos
empresários rurais.
A mastite em vacas leiteiras apresenta
diferentes microorganismos causadores
e de maneira geral, a prevenção absoluta
só é possível com a elaboração de um
bom programa técnico e prático de
controle, que incluem medidas básicas.
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ANIVERSARIANTES - JANEIRO 2021

Dia 01
Wallace Da Silva Gonçalves Jose Antonio M. De Souza
Julio Cesar Paula Da Silva
Nilza Cunha Salum
Daniela Vieira Otoni
Paulo Euclides Ochiucci
Valtercides Bueno De Morais Dia 24 Rhans Pereira Cabral
Murilo Donizete Hordones Waldemar Vieira Souza
Denise Munhoz Ramires De Dia 11 Elizanira Terra Oliveira
Souza
Decio Rezende Franco
Dalvo Vilela De Rezende
Dia 02 Brunior Oliveira Rufino
Jacira Alves B. Guarnieri
Luiz Carlos Ziani Franchini Glimarcio Jose Martins
Dia 25 Luciney Cuarte
Rosiane Souza Zanata
Francisco De Paula R. Filho
João Pedro Romão
Dia 12Wilson Pereira Da Silva
Dia 03 João Divino Silveira Franco Maria Shirley V. Souza
Antonio Dionisio Da S. Junior Luiz Antonio De S. Queiroz Necilda Souza Costa
Claudio De M. Guimarães
F.Junior
Alcilene Vilela Rezende
Jose Atamar Lemes
Dia 13Edvaldo Prudente
Jessica Caroline S. Tiago
Gustavo Vieira Da Silva
Paulo Henrique Da Silva
Sebastião Paula Assunção Antonio Divino Queiroz
Dia 26 Dia 04 Bernardino João Paixão
Rafael Silva Mendes
Augusto Martins Da Silva
Tiago Nunes M. Da Silva
Edinamar Giaculi De Oliveira
Tercides Rodrigues
Dia 14Sebastiana De L. Romão
Edson Guimarães De Moura Erinaldo Campos Da Silva
Dia 27
Neir Maria Barcelos Freitas Waldir Vicente Dos Santos Alexandre Mendes Rezende
Marcos Antonio De Moura
Domingos Vilela De Souza Jose Rubens Guimarães
Helio Vilela Guimarães
Dalvo Henrique C. Rezende Alexandre Magno Gomes De
Alcides Gonçalves Montes
Gracielle Alves Gomes
Souza
Paulo Luiz Brant De Carvalho Dia 15Cleomilda Franco Mendes
Dia 05Arlindo Jose De Freitas
Luciana Passos De Sousa
Gilberto De Camargos Cunha Antonio Luis Penariol
Dia 28Djalma Ferreira Dos Santos Dia 16Aldeci De Oliveira
Riel Morais Da Silveira Filho Hernane Franco Mendes
Luiz Ricardo Carvalho Vilela
Dia 06
Sebastião A. Dos Reis Tirone Claudio Roberto Pereira
Cleide Aparecida P. Carlos Sinomar Lopes Fagundes
Maria Isabel De Lima
Aluisio Fagundes Cruz Neto Dia 17Elson Damas Rufino
João Dos Reis Alves Da Silva Leandro Franco Junqueira Dia 29 Conrado Bernardes Caldeira Elizabete Franco Assunção Leôncio V. De Rezende
Dia 07 Junqueira
Paulo Cesar De Souza
Alcides Eli Evangelista
Dia 18Dia 30 Antonio Basílio Caetano
Dirceu Lopes Furtado
João Carlos Ferreira Arantes
Sergio Lourenço
Waldiney Ferreira Vilela
Claudia Silva De C. Andrade
Sergio Mulato Da Silva
Valério Espindula Ribeiro
Taynara F. Nepomuceno
Alberth Rodrigo Medeiros
Dia 19Renato Leonel Oliveira
Sidney Pereira Da Silva
Terezinha Maria De Oliveira Dia 31Dia 08
Andrea Balardin Magri Rao Thiago Nunes De Oliveira
Dauto Theodoro Assunção Fabíola Andrade Ferreira
Guedes
Sirlamar Aparecida Borges Dia 20 Dalmo Bento Vieira
Luciano Da Silva Paixão
Ademir Gouveia Da Cruz
Jose Roberto De A. Silva
Dia 09 Sebastião Bezerra Lisboa
Saulo Afonso Ferreira
Nivaldo Almeida Costa
Dia 21Ilza Helena Keffalas Oliveira Eurides Lucia Da Silva
Vanessa Dias Da Costa
Anderson Da C. Guimarães
Dia 10 Dia 23 Clodoaldo Santos Oliveira
Edson Caetano Oliveira
Kelly Alves Nunes
Valteir Dias Da Silva
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ANIVERSARIANTES - FEVEREIRO 2021

Dia 01Dia 12Rubens Alencar Borges
Walmir Franco De Queiroz
Aparecido Nogueira Souza
Leonard Lukschal Chaves
Adriene Gouveia Pereira
Derci Alves Lopes
João Virgilio Rodrigues Da
Vanilda Ferreira Gouveia
Dia 13Cunha
Magno Domingues Machado Wagner Vilela De Souza
João Hermes Rodrigues De
Dia 02Edesio Pádua Vilela Junior
Andrade
Dejanio Souza Junqueira
João Dias
Irene Martins Orsi Laurentiz
Edinaldo Tiago Da Silva
Cleomar Rodrigues Silva
Elsimar Divino Vieira Gomes
Dalvo Franco Vilela
Weslei Almeida Costa
Maria Conceição Lopes Alves
Keila De Oliveira Miguel
Dia 14Maycon Silva Dos Santos
Dia 03Ivair Nicolau Da Fonseca
Dia 21Arcidino Barbosa Da Silva
Carlos Roberto Dos Santos
João Batista Da Silva Filho
Romer Palmério De Almeida Jose Ferreira Corgozinho
Dia 22Sergio Henrique Camargos Izau Custodio Nunes
Francisco Gonçalves
Da Cruz
Anizio Cairo De Souza
Mendonça
Paulo Cesar Carneiro Árabe Luiz Cássio Lopes Oliveira
Dalmo Vilela Guimarães
Rodrigo Dias Da Costa
Dia 15Romer Machado Davi
Dia 04Jonathan Lourenço
Dia 23Ronaldo Andrade Bichuetti Olímpia De Freitas Costa
Gerusa Lima Silva
Tales Leon Vieira
Maria Luisa Freitas
Neyrton Alves Da Silva
Dia 05Rosa Helena De O. Guirelli
Victor Vaz Mendes
Adalberto R. Junqueira
João Helio Rodrigues Da Romildo Sebastião Caetano
Jose Carlos Nunes Oliveira
Cunha
Ferreira
Sebastião Silva Do Carmo
Paulo Cesar De Oliveira
Dia 24Dia 06Jonathan Gleisson Rodrigues Lucimar Oliveira Caetano
Aloisio Donizeti Nogueira
Silva
Lindair Divina Dos Santos
Adão Antonio Agostinho
Dia 16Wanilda Oliveira Rufino
Flavio Paim De Jesus
Zilany Souza Franco
João Sebastião Cintra
Gilmar Graciano Alves
Percidio Ferreira Da Silva
Fabio Garavello Prezotti E
Daniel Inácio De Souza
Reginaldo Franco Mendes
Outra
Dia 07Fernando Keutenedjian Mady Durval Bento Gonçalves Filho
João Carlos Chaves
Eduardo Oliveira Mendes
Tatiana Ap Santos S. Belisario
João Tomaz Oliveira Teixeira Nivaldo Mamede Ferreira
Dia 25Sergio Marques Guimarães
Dia 17Dagoberto Bernardes Costa
Zeni Ferreira Chaves
Charles Frances Camargos Dia 26Messala Macedo De Souza
Machado
Jackeny Silva Melo
Cleidvam Rezende Oliveira
Lauro De Lourdes Franco
Ironilto Candido Ribeiro
Dia 08Admilson Antonio Ferreira Dia 27Alveu Mamede F. Junior
Costa
Roberto Dos Reis S. Ferreira
Maikenny Pires Melo
Dia 18Wanderley Ap. Prustelo
Dia 09Fabíola De Gouveia Franco Nazli Oliveira Prata
Luiz Fernando Silveira
Signorelli
Rodrigo Alves Da Silva
Luis Fernando Silva Carmo
Helter Ferreira Andrade
Divina Luzia Alves Santos
Valcimar Oliveira Siqueira
Adeir Pantaleão
Sergio Medina Coeli
Dia 10Luiz Humberto Souza Franco Orlando Rodrigues Macedo
Max Antonio De Souza
Helder Franco Souza
Costa
Simone Arantes Amui
Dia 19Dia 28Delcides Bueno De Morais
Evando Donizete Do Carmo Gustavo Vieira Alves
Agmar Jose Barcelos Freitas Bento
Helem Silza Silva Camargos
Neto
Adimilson Jesus Da Silva
Luis Fernando Rodrigues De
Dia 11Gabriel Fernando Costa Silva Oliveira
Marcelo Ferreira Vilela
Alcides Augusto Vilela Neto Clesio Alves Ferreira
Mirela Souza Vilela
Dia 20Dia 29Haroldo Mira De Assumpção João Joaquim Vilela Oliveira Amado Alves Arantes Filho
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Capim grande:
um caso de sucesso

Quem adota só tem elogios à
qualidade da forrageira, conhecida
pela versatilidade no uso (pode ser
fornecida picada verde no cocho ou na
forma de silagem) e pela alta produção
de matéria seca (chega a produzir 50
toneladas de matéria seca por hectare/
ano). Capiaçu, em tupi-guarani, significa
capim grande, o que remete à alta
produção.
Segundo Francisco Lédo, “a BRS Capiaçu
é o maior lançamento da história do
programa de melhoramento de capimelefante da Embrapa”. Para ele, que
fez parte da equipe que desenvolveu a
cultivar, a grande inovação do produto é
o fato de a gramínea poder ser utilizada
para silagem a um baixo custo.
O material se adapta aos diferentes
tipos de solo e tolera as variações
climáticas, diminuindo os riscos na
Potencial de produção
e valor nutritivo
A BRS Capiaçu se destaca pela alta
produtividade e qualidade da forragem,
quando comparada a outras cultivares
de capim-elefante. Veja abaixo os índices
de produção e nutritivos para plantas
com 60 dias de crescimento:

alimentação do rebanho e é tolerante
a veranicos. O interesse generalizado
pela cultivar também se deve aos seus
índices nutricionais e produtivos.
A produção de cerca de 50 toneladas
de matéria seca por hectare/ano faz jus
ao nome Capiaçu, que pode chegar a
cinco metros de altura.
“O resultado é a alta produção de
biomassa, sendo essa a sua melhor
característica”, afirma o pesquisador da
Embrapa Gado de Leite Antônio Vander.
Utilizado para cultivo de capineiras e
fornecido como picado verde, o capim
apresenta maior valor nutritivo. Cortado
aos 50 dias, pode chegar a 10% de
proteína bruta. Mas para produção de
silagem é preciso que o material seja
cortado com idade entre 90 e 110 dias,
quando alcança de 18% a 20% de matéria
seca, o que implica redução dos teores
de proteína para aproximadamente
6%. Embora apresente valor nutritivo
menor quando comparada à silagem
de milho, a silagem da BRS Capiaçu é
de baixo custo, sendo uma alternativa
para a alimentação dos rebanhos,
principalmente, no período da seca.
O custo elevado da silagem de milho
é o que o torna inacessível a muitos
produtores. A BRS Capiaçu é uma
tecnologia democrática, que une
grandes e pequenos pecuaristas. A
BRS Capiaçu é, no mínimo, 30% mais
produtiva do que as outras variedades.
A chave do seu sucesso é a versatilidade.
Silagem
A silagem da cultivar brs capiaçu
apresenta valor nutritivo comparável ao
do milho, com menor valor energético
e neste caso é indicada para vacas secas
e animais jovens.
Para animais em lactação, a alimentação
deve ser suplementada com uma fonte
de energia, de acordo com a produção
da vaca.
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Círculo de bananeiras: uma
idéia simples de saneamento
ecológico

Vacas comendo pedras, papel,
plástico: o que fazer?

O círculo de bananeira é usado para tratar os efluentes da casa (provenientes
das pias, tanques e chuveiros), as chamadas águas cinzas.

Este curso chamado círculo da
bananeira realizado pelo Senar na
fazenda Santa Isabel do Sr. Armando
Felisbino de Assunção, região da Boa
Vista.
É um tratamento das
aguas da casa que
são
descartadas
no
ambiente, exceto do vaso
sanitário. Ele também
beneficia a produção de
bananas .
No caso das bananeiras
percebeu-se que elas,
como outras plantas de
folhas largas como o
mamoeiro, evaporavam
grandes
quantidades
de água e estabeleceuse assim uma relação
com as águas cinzas
das residências. E isso
é uma das bases do
design na permacultura,
estabelecer
relações
positivas,
sinérgicas
entre os elementos de
um sistema vivo.
Para fazer o círculo,
cava-se um buraco de
aproximadamente 1m
de profundidade por 2m de diâmetro,
preenchendo-o completamente com
matéria orgânica. Coloca-se troncos
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curtos e grossos no fundo, outros
médios por cima. Completa-se com
galhos finos e aparas e podas até ficar
alto para não entrar luz nem água de
chuva. A medida que se
cava o buraco , removese a terra de modo a
formar uma borda em
volta do circulo, ficando
aproximadamente 1,4m
de diâmetro de buraco.
os outros 60cm de borda
é onde pode-se plantar
diversas culturas.
Ao receber água cinza
normalmente rica em
nutrientes compostos por
restos de alimentos (pia
da cozinha), terra, poeira
e suor (tanque de lavar
roupa e chuveiro), além
de outros restos orgânicos
da casa (papel, e restos
de cozinha), as plantas
crescem com mais vigor,
produzindo frutos muito
saudáveis.
Imagens enviadas
pela Associada
Roseli Nascimento.

Um dos sinais mais comuns de
deficiências minerais em vacas leiteiras
é o desejo de comer coisas que não
têm nenhum valor nutricional, como
pedras, papel, plásttico. É necessário
tomar alguma atitude.
Quais são as principais razões para este
comportamento das vacas?
1) Deficiência de sódio
O baixo teor de sódio certamente é
um fator para esse comportamento
em vacas. Pastagens com alto teor de
potássio (chorume, fertilizante) levam
ao risco de deficiência de sódio. O baixo
teor de sódio também pode ser um
fator em que vemos vacas lambendo
urina ou paredes. A pastagem no início
do verão pode ter menos sódio, então é
preciso estar atento a isso. O sal (sódio)
é um mineral muito interessante para
os ruminantes, uma vez que é autoregulado, ou seja, as vacas só consomem
quando precisam.
2) Baixa fibra
Todos nós sabemos a importância
das fibras na dieta dos ruminantes. É o
alicerce para uma boa saúde e função
ruminal. Quando atingimos o pico
de crescimento do pasto no início do
verão, pode acontecer de a pastagem
ter um baixo teor de fibra. Além disso,
a dieta pode estar desequilibrada, com
quantidade inadequada de fibra sendo
oferecida aos animais. Isso pode afetar
a saúde e o funcionamento do rúmen.

Muitas vezes podemos ter outros
problemas com isso, como por exemplo,
queda de produção de gordura no leite
e fezes mais moles. Assim, a sugestão é
oferecer aos animais acesso a alguma
fibra, equilibrando sua dieta.
3) Baixo fósforo
Foram registrados casos em que a vaca
exibe este comportamento, mas que os
exames não mostraram deficiência de
sódio e não havia problemas de ingestão
de fibras. Outro fator que pode estar
contribuindo para este comportamento
é a baixa ingestão de fósforo, que pode
ficar em níveis baixos nas pastagens
em algumas épocas do ano. Assim,
é necessário fazer a suplementação
deste mineral, mas tendo em mente
que leva tempo para elevar o fósforo no
sangue e geralmente levará de 10 a 14
dias antes de você ver uma resposta à
suplementação.
É extremamente necessário entender
a biologia e a fisiologia normais
dos animais, de forma que, quando
surgirem problemas, tome-se uma ação
rápida e seja investigada a razão disso.
Não é normal que as vacas estejam
mastigando plástico ou pedras. Aja cedo
para interromper os impactos na saúde
e no desempenho do rúmen. Investigue
esses problemas e tome medidas .
Fonte: Milk Point
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