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PREFEITO DE PERDIZES QUER 
SEGMENTOS DE NEGÓCIOS 
COOPRATA NO MUNICÍPIO

      No dia 18 de maio os diretores Rubens e Marques, 
o gerente geral Rogério, gerente financeiro Valdenir, 
gestor do setor de Nutrição Animal Luciano e o gestor 
do Laticínio Valdemir, receberam o Exmo. Prefeito de 
Perdizes/MG Sr. Antônio Roberto Bergamasco, que veio 
acompanhado do secretário de indústria e comércio 
Sr. Coronel Hamilton e do secretário de planejamento 
Sr. Antônio José. 
    
   Com intuito de atrair empresas para Perdizes para 
atender as demandas sociais melhorando a qualidade 
de vida da população, vieram apresentar propostas 
para que a Cooprata leve seus segmentos de negócios 
para o município.
  
  Segundo o prefeito o potencial do município de 
Perdizes é extraordinário e uma das prioridades de 
sua gestão é atrair grandes investimentos nos setores 
da indústria, comércio e agronegócio. Após avaliarem 
algumas empresas do ramo cooperativo a que mais 
chamou a atenção foi a Cooprata pela qualidade de 
seus produtos e a honestidade na gestão dos negócios.

  Para Coronel Hamilton, secretário da indústria e 
comércio, a Cooprata é de suma importância para 
o desenvolvimento do agronegócio no município do 
Prata através do trabalho sério, do comprometido 
e suporte que a Cooperativa dá aos produtores da 
região. “Onde o agro é forte o município se desenvolve 
muito mais”, afirma o secretário.  “Queremos é ter uma 
Cooprata em Perdizes”, completa sr. Antônio entre 
risos. A direção da Cooprata ouviu atentamente as 
propostas apresentadas e se comprometeu em avaliar 
tudo com máxima atenção.  

02 I Maio e Junho de 2021

FEIRA  DE
GADO
FEIRA  DE

a21 26 de  JUNHO

Dia 21 – feira de touro - Presencial no Parque de Exposições
De 22 a 26 – Feira de Gado de Leite - Virtual
Interessados na compra ou venda de gado, entrem em contato
com departamento técnico ou com os Conselheiros Henrique 
e Adimilson. Contatos:

Henrique – 99967-9823  Adimilson – 99637-8743 
Departamento técnico – 99978-4020
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Maria Dolores T. F. Tannus - Urbana - Coord.
Tiago Oliveira Silva - Cabeceira do Cocal - Coord.
Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria. 
É ter coragem de enfrentar com sabedoria os 
momentos de tristeza e transformar os problemas 
em aprendizado. Felicidade tem nome: Deus, 
família e amigos verdadeiros. Felicidades! 
Feliz Aniversário! 

Rubens do Carmo Andrade - Presidente 
Marques Silveira Franco - Diretor 
Bruno Rezende Andrade - Conselheiro Administrativo
   Somente a experiência do encontro pessoal com Deus a cada dia é capaz de fazer com que 
nossa vida seja transformada. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida tudo 
mais vem por acréscimo. 
Feliz Aniversário! Parabéns! 

FAMÍLIA COOPRATA COMITÊ EDUCATIVO 2021 
     O Comitê Educativo é uma ferramenta de 
comunicação importante para a cooperativa e 
para o cooperado. Estimula a troca de ideias 
e de informação e aproxima os cooperados 
dos dirigentes da Cooperativa, aumentando 
assim o grau de conhecimento das ações 
promovidas pela instituição.
As reuniões do Comitê são mensais por vídeo 
conferencia com participação de todos os 
coordenadores onde são tratados assuntos 
diversos e questões administrativas da 
Cooperativa com o objetivo de estabelecer 

um processo de comunicação e integração 
entre os associados e cooperativa. 
As ações realizadas pelo Comitê Educativo 
resultam em cooperados mais conscientes 
dos resultados.
O Comitê tem importante colaboração na 
divulgação de produtos, serviços e outros, 
além da conscientização do quadro social 
para a importância e os diferenciais do 
cooperativismo. 



     Qual a importância do período de transição 
para vacas de leite?
  Esse é um período que a vaca está se 
preparando para a futura performance 
produtiva e reprodutiva, e é onde ocorre 
diversas mudanças fisiológicas, metabólicas, 
hormonais, anatômicas e nutricionais, o que 
gera um estresse significativo para os animais. 
Dessa maneira, é necessário ter alguns 
cuidados especiais para que consigamos 
obter o máximo do potencial dos animais. 
Dentre os diferentes cuidados que devemos 
ter, o fornecimento de uma dieta aniônica 
adequada com o correto balanceamento de 
minerais e vitaminas por pelo menos 21 dias é 
essencial.

   E qual a função da dieta aniônica fornecida 
no pré-parto?
  Um dos desafios mais significativos que 
impede as vacas de atingirem todo o seu 
potencial é a hipocalcemia que, na sua forma 
subclínica, afeta em torno de 50% das vacas, 
acarretando danos à produção e reprodução, 
além de 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 uma modulação no metabolismo 
de cálcio, aumentando a disponibilidade do 
mineral após o parto e, assim, diminuindo a 
ocorrência de hipocalcemia. Hoje existem 

diversas rações aniônicas no mercado, porém 
essas nem sempre conseguem atingir o nível 
aniônico que buscamos, sendo necessário 
checarmos se a dieta que estamos oferecendo 
é eficiente.

     E qual a melhor maneira de checarmos se a 
dieta está adequada?
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. No pré-parto, o ideal é que o pH 
de urina fique o mais próximo de 6,0.

     O que você tem a falar sobre a ração 
Cooprata Pré-parto 24%? 
  A ração possui formulação exclusiva, sendo 
uma das melhores encontradas no mercado 
hoje. É formulada com Animate, um suplemento 
mineral aniônico palatável, possibilitando 
alcançarmos o pH de urina adequado com 
manutenção do consumo de MS no pré-parto. 
Além disso, possui balanceamento adequado 
de minerais e vitaminas de alta qualidade, 
atendendo todas as exigências do animal 
nessa fase. Dessa maneira, temos uma ração 
que irá auxiliar na redução da hipocalcemia 
e retenção de placenta, além de auxiliar 
na melhoria da saúde na fase de transição, 
aumentando a fertilidade e produção de leite 
por toda lactação.

Vanessa Carvalho
Zootecnista

Gerente Técnica de Bovinos na Phibro da América do Sul

BATE PAPO TÉCNICO
PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA VACAS DE LEITE

070707

www.sicoobcoopacredi.com.brEI VOCÊ AMIGO PRODUTOR,
O SICOOB COOPACREDI 
CHEGOU EM PRATA!

No Sicoob Coopacredi, você pequeno, médio ou grande produtor 
rural, encontra as melhores condições para melhorar sua 
produção. Linhas de crédito para investimento, custeio 
industrialização e comercialização com aquele atendimento próximo
e especial. 

@coopacredi

Rua: Don Eduardo, nº 715, sala 07 - CentroEndereço:

Fale com a gente hoje mesmo!!! 

(34) 99706-4274 - 991060576 Contato: 
Central de Atendimento: Atendimento 24h 4000-1111 - Capitais e regiões metropolitanas 0800 642 0000 - Demais Localidades

Ouvidoria 0800 725 0996 - Atendimento de seg. a sex. de 8h às 20h. Deficiente auditivos ou de fala 0800 940 0458 - Atendimento de seg. a sex. das 8h às 20h.
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      Em meio ao cenário de pandemia, 
a 15ª edição Cooprata Triângulo Leite 
aconteceu pelo segundo ano consecutivo de 
forma virtual entre os dias 18 a 21 de maio. Com 
associados e clientes já adaptados ao novo 
formato da feira, as vendas aconteceram na 
mais perfeita ordem. 
    O sucesso do Triângulo Leite 2021  é a prova da 
credibilidade que os associados e clientes tem 
na gestão da Cooprata. Mais uma vez a equipe 
Cooprata trabalhou muito bem e conseguiu 
entregar um resultado digno de comemoração 
e reconhecimento.
  O modelo de negociação e os preços de 
insumos apresentados no Triângulo leite 
coloca a Cooprata em destaque na região e em 
todo estado de Minas e porque não, em todo 

Brasil.
   O trabalho realizado pelo gestor do setor de 
Nutrição Animal Luciano Teodoro Rezende 
juntamente com sua equipe e administração 
da Cooprata, proporcionou aos associados 
e clientes que confiaram na competência e 
profissionalismo da gestão a oportunidade 
de planejar com segurança sua atividade 
adquirindo insumos pelo menor preço com 
contrato fixo de maio a outubro, seja no leite 
ou corte. Para se obter bons resultados com 
a pecuária é essencial planejamento e as 
melhores tomadas decisões quando se trata 
da alimentação do rebanho. 
   Sentir-se seguro para tomar as decisões é o 
que todos desejam e esta segurança a Cooprata 
passa para seus associados e clientes. 
   Em 2020 quem comprou na feira Triângulo 
Leite pagou na ração 24% PREMIUM, com preço 
fixo de maio a dezembro, R$1.247,27 a tonelada. 
Mas quem não travou pagou na mesma ração 
R$1.950,50 a tonelada, um aumento de quase 
57% nos custos da alimentação animal. A 
oportunidade de ter fixado os preços na feira 
em um ano de tanta variação foi extremamente 
positiva para os associados que fecharam 
contrato.
         Bons exemplos vêm dos associados 
produtores de leite que contabilizaram seus 
custos do ano de 2020, Carlos Eduardo Cunha 

Salum, Lelis Divino da Silva e Erinaldo Campos 
da Silva, que relataram que a feira faz toda 
diferença em seus custos e suas propriedades.
     “A feira é uma maneira da gente garantir o preço 
por um período bom onde tenho condições de 
fazer meu planejamento do que vão ser meus 
custos aqui na fazenda em termos de insumos. 
Em 2020 eu tive um superavit de rendimento 
que me possibilitou investir mais na fazenda. 
A cooperativa é a minha empresa e eu tenho 
que ser fiel a ela. Eu tenho uma cooperativa 
que me traz recursos e confiabilidade na ração 
que eu estou comprando além da certeza que 
meu produto tá garantido ”, Carlos Eduardo - 
fazenda Esperança. 
          “Eu participo da feira todos os anos e travar 
o preço da ração trouxe um ganho significativo 
para nós porque o mercado de grãos não para 
de subir, fazendo  subir também o preço da 
ração.  Com o preço da ração travado aumentou 
nosso ganho e nos permitiu fazer melhorias 
na fazenda. Enquanto eu for produtor de leite 
eu vou ser cooperado fiel da Cooprata” Lelis - 
fazenda Conquista.
    “Foi muito grande a diferença do preço da 
ração para nós que compramos na feira. Em 
2020 contabilizamos uma diferença de próximo 
a R$100 mil reais por ter travado o preço da 
ração na feira otimizando nossa produção. Eu 
recomendo a Cooprata sim, porque hoje é muito 

difícil confiar em produtos com a qualidade 
como a Cooprata tem. Na Cooprata a gente 
pode comprar sem dúvida” Erinaldo - fazenda 
Bela Cruz.   
    Em 2020 confinadores que compraram na 
feira pagaram na ração de confinamento 18% AE 
R$1.011,30 a ton. Já aqueles que não travaram 
as compras chegaram a pagar na mesma ração 
R$1.572,50 a ton., um aumento de quase 56%. 
Por isto a feira é tão importante para organizar 
e planejar seus negócios com ganho certo. É 
o que os associados Roberto Costa e Carlito 
Lemes de Tupaciguara relatam.
       “Aconselho o amigo pecuarista a travar 
negócio na feira que ele vai ter sucesso nos 
negócios. Comprei ração em 2020 e minhas 
contas fecharam com uma margem positiva 
muito boa. Do primeiro ao último caminhão de 
ração que a Cooprata me entregou a qualidade 
é uma só e ela sempre honrou com os contratos 
e com os compromissos comigo na feira”, 
Roberto Costa - fazenda Confusão.
        “Tenho muita confiança porque nestes oito 
anos que compro na feira da Cooprata nunca 
deixaram faltar ração para meu confinamento. 
A maneira mais fácil da gente ter certeza do 
que vai fazer é travar o preço da ração.” Carlito 
Lemes da fazenda Conquista.   

COOPRATA TRIÂNGULO LEITE
Nasceu da Coragem, se fortaleceu na Fé e se consolidou no Trabalho.
Os melhores preços e as melhores oportunidades de negócios do Brasil

Carlos Eduardo, sua mãe Sra. Nilza Salum e filhoLeles Divino e FamíliaRoberto CostaCarlito Lemes

Erinaldo Campos (ao centro) e filhos
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O tratamento da mastite é a principal 
causa de resíduos de antibióticos no leite. 
No entanto, além da via intramamária, 
o uso de antibióticos por via oral (dieta), 
intramuscular e intra-uterina pode resultar 
em resíduos de antibióticos no leite. Após 
a aplicação, os antibióticos são absorvidos 
para corrente sanguínea, e posteriormente, 
podem ser liberados no leite, de acordo com 
a característica de cada droga. Dessa forma, 
o tratamento intramamário de um quarto 
com mastite pode causar a contaminação 
com resíduos nos demais quartos. Sendo 
assim, recomenda-se descartar todo o leite 
da vaca durante o tratamento e período de 
carência, mesmo quando é feito o tratamento 
intramamário em apenas um dos quartos.
As principais situações que podem causar 
risco de o aparecimento de resíduos de 
antibióticos no leite são:

a) Não respeitar o período de carência do 
antibiótico;
b) Uso do antibiótico sem recomendação de 
bula (dosagem, duração, uso de tratamento 
de vaca seca durante a lactação);
c) Descartar o leite apenas do quarto tratado;
d) Antecipação de partos (período seco menor 
do que a carência do tratamento de vaca 
seca);
e) Ordenhar acidentalmente vacas secas ou 
em tratamento;
As principais recomendações para reduzir o 
risco de presença de resíduos no leite são:
a) Implantar programa de controle de mastite 
para utilizar tratamentos com antibióticos de 
forma racional;
b) Identificar as vacas em tratamento e 
ordenhar separadamente estes animais;
c) Respeitar estritamente o período de 
carência dos medicamentos;
d) Evitar o uso de antibióticos em doses ou 
esquemas de tratamento não recomendados 
na bula (a não ser sob prescrição do médico-
veterinário);
e) Treinar ordenhadores sobre o correto uso 
de antibióticos e necessidade de respeitar o 
período de carência. 

Matéria: Rural Pecuária/Ouro Fino

- A amostra de leite para análise pode ser 
colocada em frascos tipo potes de vidro ou 
garrafa pet esterilizados/fervidos; 
- Nunca colocar amostra em fraco de 
remédios; 
- Deixar a amostra na portaria do laticínio da 
Cooprata (BR Campina Verde) das 7h às 21h;
- Enviar junto com a amostra o nome do(s) 
produto(s) aplicado(s) no animal; 

Atenção!!! Existem 2 tipos de teste no 
laboratório para detectar resíduo de 
antibiótico no leite, caso o laboratório não 
receba o nome do medicamento o laboratório 
fará os 2 testes; 
- Valor de cada teste R$75,00
 
- Dúvidas entre em contato 99974-7184

FIQUE ALERTA!

COOPRATA INFORMA PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE:

NA DÚVIDA DE RESÍDUO DE ANTIBIÓTICO, 
NÃO COLOQUE O LEITE NO TANQUE.

SITUAÇÕES QUE CAUSAM RISCOS
DE RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS NO LEITE.



Dia 01 -
Eny Andrade Cunha
Elisangela Franco Queiroz
Donizete Ferreira De Souza
Romel Anizio Jorge
Joaquim Vicente De Moura Junior
Helio Batista de Souza
Adriano Franco Vilela
Maria Madalena Rezende Andrade
Dia 02 - 
Alexandre Cesar Carvalho Dias
Antonio das Gracas Oliveira Junior
Roseli Bolivar Rodrigues
Luis Carlos de Menezes Costa
Jhosefer de Moura Vieira
Augusto Miguel Neto
Jose Roberto Vieira
Jose Carlos de Menezes Costa
Claudio Teodoro Rezende
Dia 03 - 
Marcio Claudio Fernandes
Noemia Assuncao da Silva
Dia 04  - 
Bruno Rezende Andrade
Valtuir Rodrigues
Silvio de Freitas Bontempo
Rubens Guedes Goncalves
Silvio Vieira Alves
Rinaldo de Sousa
Geraldinho Bispo Santos
Dia 05 - 
Vanessa Fagundes Biloria
Jeova Euripedes Camargos Silva
Vanilda da Silva Souza Mendes
Edmilson Fernandes Da Silva
Valdir Bento Dutra
Ivan de Freitas Alves
Adao dos Reis Teodoro
Dia 06 - 
Jose Pedro Marques Dirceu
Jeronimo Gomes Ferreira
Maria de Lourdes Lopes
Joarez Clemente da Silveira
Marcelo Luiz Dinardi
Joel Alves Pantaleao
Jaime Rodrigues De Oliveira
Dia 07  - 
Roselea Vilela Alves
Marcio Oliveira Duarte
Dia 08 - 
Alexandre Oliveira Nunes
Carlos Alberto Soave
Gilson Teixeira de Morais
Efigenio Campos Silva
Roberto Goncalves de Freitas
Rubens do Carmo Andrade
Joao Geraldo Alves Paixao
Odilon Henrique da Silva
Jaime Ananias da Silva
Rene Rodrigues Almeida
Dia 09 - 

Carlos Divino Silveira Franco
Divina do Carmo Lopes
Jose de Gouveia Vilela Filho
Ademir Vilela Pires
Dia 10 - 
Marcelo Feliciano de Souza
Gazul Vilela Reis
Dia 11 - 
Joao Batista Teixeira Pimenta
Armando Schitini de Campos
Celio Jose Franco Carvalho
Dasio Gomes Alves
Robinson Maximiano Vio
Dia 12  - 
Vainon Francisco da Silva
Dorivaldo Vilela dos Santos
Rosele Fernando Alves Vilela
Marcia Cristina Cunha Guimaraes
Leticia Abadia Silva Lemes Mateus
Jose Antonio Ruvieri
Dia 13  - 
Joao Dalvo de Oliveira
Marcos Roberto Andrade Cunha
Almerindo Medrado
Julmar de Oliveira Lacerda
Neralci Elias Borges
Dia 14  - 
Maria Luiza Rezende Andrade
Ismeire Abadia dos Santos
Karimme Rodrigues de C. Castanheira
Tiago Alencar Ribeiro
Enesilda Souza Ferraz
Danilo Santos Moreira
Jose Divino Franco
Frederico Vieira da Costa
Dia 15 - 
Miguel de Luca Filho E Outros
Gelder Donizete Moura Vieira
Jose Olizarb Ferreira
Antonio Euripedes Machado
Dia 16 - 
Marques Silveira Franco
Olino Batista de Andrade Junior
Carlos Alberto da Silva
Dia 17  -
Junio Nunes de Oliveira
Jose Omar Pereira
Helena Aparecida Terra S. Oliveira
Aniron Pereira da Costa
Francisco Euclides do Vale
Dia 18  - 
Ana Rosa Vilela Teodoro
Rodrigo Andrade Franco
Rita De Cassia Vieira Costa
Elias Santos Vilela Bernardes
Rogerio Macedo Santos
Dia 19 - 
Elson Antonio Borges
Neli Faria Oliveira
Juvenal Ferreira Neto
Ivo Pedro Andrade Machado

Ana Isa Cunha Bonatti
Henio Riposati de Oliveira
Dia 20 - 
Leticia Fernanda de Lima Silva
Luiz Carlos Silveira Franco
Suenon Gomes Teixeira
Luis Batista dos Santos
Decio Vilela de Souza
Ubaldo Euripedes Guerra
Maria Jose Alves Felix Pacheco
Dia 21  - 
Ader Franco de Oliveira
Yara Guimaraes
Sinesio Vilela Silveira
Dia 22  - 
Ilda Almeida Costa
Valmir De Castro Dias
Dia 23 - 
Jose Roberto Nunes Mamede Vieira
Emilio David Celini
Margarida De Caritas C. da Silva
Joao Adalberto de Souza
Jeovane Vicente Gervasio
Henrique Garcia Borges
Paulo Ventura da Silva
Anastacio Gomes Lamounier
Dia 24 - 
Jesse Pereira Nascimento
Dia 25 - 
Marcio Aparecido Nery
Walysson Vitor de Souza
Joao Batista Martins
Dia 26 - 
Maria Analice Silva Bernardes
Marciane Aparecida Franco
Dulcineia das Gracas S. Lourenço
Marco Aurelio Padua Silva
Joaquim Pereira de Moura
Ricardo De Souza Engel
Dia 27  - 
Andes Soares Ferreira Segundo
Waldir Ribeiro Vilela Junior
Helson Ferreira Silva
Odesio Antonio de Freitas Santos
Dia 28  - 
Elizeu Meira
Renata Vilela Junqueira
Marcia Augusta Ferreira Carvalho
Dia 29 - 
Jose Hamilton Galvao
Dia 30 - 
Fabio Paim De Jesus
Aberaldo Franco Nunes
Sebastiao Nunes Freitas Filho
Dia 31 - 
Fabio Henrique Agostinho 
Breno Vieira Vilela
Aparicio Alves Batista

ANIVERSARIANTES  - MAIO 2021ANIVERSARIANTES  - MAIO 2021

14 I Maio e Junho de 2021 15




