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      Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
um, no parque de exposições Virgílio Galassi realizou-se a 
Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa dos Produtores 
Rurais do Prata de forma inédita, porém bem sucedida e 
enaltecida pelos associados.
Tendo em vista o decreto municipal 3621 de 20 de 
fevereiro de 2021, foram suspensos os trabalhos do edital 
no que se refere aos itens I e IV do Edital. Os motivos 
ensejadores da decisão se referem ao fato de que 
pelas normas de enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), seria impossivel a realização de 
quaisquer atos que envolvam reuniões ou que possam 
causar aglomeração. Os atos dos itens antes informados 
tiveram sua realização suspensa, o que será realizado 
em data posterior a ser ainda definida, o que ocorrerá 
com o abrandamento da gravidade de casos clínicos 
do novo coronavirus. A suspensão se fez necessária de 
modo a preservar a saúde de todos os envolvidos no ato, 
desde colaboradores da cooperativa até mesmo dos 
próprios cooperados. A medida se faz imperiosa também 
devido aos decretos governamentais que tratam do 
tema, supremacia do interesse público sobre o privado e 
atipicidade e imprevisibilidade da pandemia. Da suspensão 
foi dada ciência por escrito a cada um dos cooperados 
que compareceu para votar mediante formulário escrito. 
No mesmo documento foi facultado ainda ao cooperado 
decidir sobre a distribuição das sobras entre os associados 
votando “sim” ou “não”. Após apuração ficou decidido pela 
maioria pela distribuição das sobras, lançando na conta 
corrente dos associados no mês de fevereiro de 2021, que 
será pago no dia 20 de março de 2021.

 Às 17 horas, foi encerrada a votação apurando-se os nomes 
eleitos para 01 vaga para Diretor; 03 Vagas para o Conselho
Administrativo e 06 Vagas para o Conselho Fiscal.
Foram eleitos:

02 I Março de 2021

Conselho Fiscal
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   Com agravamento desta pandemia para 
maior segurança de todos, o escritório da 
Cooprata, obedecendo decreto, está fechado 
para atendimento externo. Atendimento 
somente no modelo delivery e por telefone. 
Para adiantamento do leite, valor da sobra, 
vales e demais solicitações é só ligar no 

escritório. 
Todos juntos no combate do Covid.
Atendimento: 
9 9862-0142 (whatsapp)
34 3431-8504 / 3431-8521 / 3431-8525

Escritório Cooprata Informa:
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   Parabéns Jennyfer, por este dia tão especial, 2 de março, em que 
você completou 12 anos. Que tenha muitos anos de vida, abençoados 
e felizes, e que estes dias futuros sejam todos de harmonia e paz. Feliz 
aniversário!
  Sua mãe Maria Cristina e seu padrasto Tassiano 
Oliveira Chaves Rodrigues, juntamente com seus avós 
José Oliveira e Marta te desejam muitas felicidades. 

   O amor por um filho é incomparável, insuperável e interminável! 
  Assim é o amor do papai Hugo Neto (Conselheiro Administrativo) e da 
mamãe Ana Paula pelo lindo Benicio, o maior tesouro da família.  Com um 
aninho e dois meses Benício se diverte mesmo é quando pode brincar na 
terra. Que o anjinho da guarda proteja cada passinho seu hoje e sempre. 

   Que alegria é reunir a família e os amigos 
para o dia da pamonha. Sob o olhar atento 
da matriarca da família, dona Alvina, Cida 
e a amiga Maria Jose preparam com 
todo carinho as pamonhas enquanto 
Edi, esposo da Cida, registra a foto. Esta 
é a época do ano de fazer as deliciosas 
pamonhas na fazenda.

  Na região das Três Barras a coordenadora Elisabeth da Silva Souza 
Mendes também alegrou a família com uma boa tachada de pamonhas. 
Com certeza ninguém ficou sem levar para casa essa delícia.

FAMÍlLIA COOPRATA
Jennyfer Ketlen Borges Silva

Benício

EMENDA
  Segue uma emenda em relação 
à matéria “Círculo de Bananeira” 
publicada na edição anterior do 
Informativo Cooprata. O curso 
realizado pelo Senar na fazenda 
Santa Isabel, região da Boa Vista, 
foi “Proteção de Nascente”.  O 
círculo de bananeira foi um 
método adotado na fazenda pelo 
Sr. Armando Felisbino como 
forma de proteger a nascente.  
 A água é um recurso 
indispensável para todos e ainda 
mais relevante para produtores 
rurais. Essa é uma das principais razões de a 
preservação das nascentes na propriedade 

rural ser tão relevante.
Parabéns a todos pela iniciativa do 
curso de recuperação de nascentes.



  Diante do cenário assustador de pandemia 
que continuamos enfrentando, a Cooprata 
tem obedecido os decretos municipais 
tomando todos os cuidados para minimizar o 
índice de covid. 
Além do compromisso com a sociedade 
Pratense, a Cooprata vem cumprido com 
suas obrigações para com a sociedade 
Cooperativista.  
Estamos em 2021 e uma pergunta que ecoa 
entre toda classe produtora é: quais as 
expectativas do mercado do leite para os 
próximos meses? Vimos que os custos de 
produção em 2021 seguiram em patamares 
preocupantes dada a grande valorização nas 
cotações do milho e soja, que tem se mostrado 
um grande desafio para o setor produtivo 
do leite e demais cadeias produtivas. Este 
quadro segue demandando muita cautela nas 
tomadas de decisões por parte da Cooprata e 
do produtor na fazenda. 
Mesmo lidando com retração da economia 
a Cooprata se superou e apresentou na 
prestação de contas de forma virtual, números 
extremamente satisfatórios para a sociedade 
cooperativista como exemplo o faturamento 
que saiu de 396 milhões em 2019 para 489 
milhões em 2020, em ano de pandemia onde 
milhares de empresas fecharam suas portas. 

  Que benefício este resultado traz 
para o associado? Vejamos alguns.
 A Cooprata colocou à disposição 
do associado uma sobra de mais de 
7,9 milhões sendo que, 5,7 milhões 
foram creditado no mês de março na 
conta corrente e 2,1 milhões foram 
incorporado no capital dos sócios. 
Lembrando ainda que houve a 
distribuição do Bônus Fidelidade que 
soma o valor de 2,3 milhões, além 
do desconto de 1% nas compras de 

insumos e produtos da Loja Agropecuaria que 
é dado aos associados.  
  A Cooprata teve melhor média do preço 
do leite pago em 2020. Média Brasil - 1,78; 
média Minas Gerais – 1,79; média Cooprata – 
1,83.  Quando incluímos o bônus de dezembro 
essa média vai para 1,85 e com o resultado 
das sobras o valor chega a 1,90, preço médio 
ponderado do litro de leite.  
Quem efetuou suas compras na feira Cooprata 
obteve uma ração bem abaixo do preço de 
mercado e recebeu pelo leite um valor acima da 
média, possibilitando mais lucro na atividade. 
Os números mostraram que o associado 
Cooprata está numa situação favorável, prova 
disto é o abatimento considerável dos débitos. 
As compras de terceiros no comercial da 
Cooprata representaram próximo a 50% do 
faturamento da Cooperativa. No polo industrial 
48% da venda de insumos foi efetuada para 
terceiros o que mostra a credibilidade na 
qualidade e preço dos insumos Cooprata. 
Isto é parte do que a Cooprata fez para seus 
associados. 
Por tudo isto, mais o trabalho bem feito do 
associado em sua propriedade, pode-se 
dizer que ser Associado da Cooprata é um 
Excelente Negócio. 

  “Há tempos venho construindo um sonho de 
fazer parte da direção da Cooprata. Coloquei 
meu nome à disposição como diretor porque 
acredito que no cooperativismo o associado 
ganha forças para desenvolver a atividade 
e aumentar seus lucros e sei que posso 
contribuir ainda mais para isto. Infelizmente 
pelo aumento de casos de covid-19, para 
evitar aglomerações, não foi possível realizar 
as reuniões nas comunidades. Mas, tomando 
todos os cuidados, visitei quase quatrocentas 
propriedades onde mostrei meus projetos 
e desafios. Foram noites sem dormir, mas a 
recompensa veio e no dia 22 de fevereiro fui 
eleito diretor da Cooprata. Meu sentimento 
é de gratidão a todos que me confiaram um 

voto, que acolho com muita responsabilidade, 
e comprometo-me a retribuir este apoio com 
muita dedicação e trabalho”.

PALAVRA DA 
DIRETORIA AGRADECIMENTO

  Agradecimento ao Conselheiro Administrativo 
Evaldo Camargos pelos seis meses em que 
atuou com máxima dedicação como diretor 
da Cooprata em favor da Cooperativa e seus 
associados. 

06 I Março de 2021
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Marques Silveira Franco
Diretor da Cooprata 
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Dia 01 - Gayb Beatriz Melo Oli-
veira
Jose Eduardo N. E Outros
Rogerio Santos Figueira
Luiz Francisco Zapella
Rodrigo Costa Carneiro
Pedro Antonio A. De Oliveira 
Ribeiro
Valdeciro Paulo Da Cruz
Dia 02 - Maria Candida De Je-
sus Silveira
Mozart Goulart De Lima
Zelia Esmeralda Gouveia De-
metrio
Jose Nunes Da Silva Neto
Luciano Valdivino Da Silva
Dia 03 - Joao Batista De Frei-
tas
Rodrigo Luiz Parreira
Augusto Alves Pereira
Jarbas De Freitas Peixoto
Lucia Julia De Gouveia Franco
Dia 04 - Carmo Figueira De 
Moura
Luciene Martins De Carvalho
Jose Carlos R. Junqueira
Dia 05 - Divino De F. Nunes
Gilmar Franco Junqueira
Antonio Ozair De Almeida
Jairo Luiz Vinhais
Dia 06 - Renato Poliseli
Bruno Junqueira De Andrade 
Janir Viana Silverio
Miriam Moraes
Dia 07 - Roberto A. Bazan Rec-
co
Mauri Ferreira Alves Brito
Deiriane Pereira Silva Vieira
Hebert Valerio
Dia 08 - Gilda M. De Oliveira
Martins Mendes De Morais
Joao Carlos Neto
Joao Alberto Teodoro Andrade 
Neto
Sebastiao Silva Almeida
Liliane Luiza Capel
Dia 09 - Darci De F. Ferreira
Eliserral Donizete Nunes

Wagner De Oliveira Andrade
Luiz Armando Junqueira Ju-
nior
Arlete Aparecida Silva
Alceu Henrique Bartnick
Dia 10 - Genesi Maria Vieira 
Costa
Aluizio Fagundes Da Cruz
Dia 11 - Vanderly Moreira Da Sil-
va
Joao Adauto Vilela De Oliveira
Pollyana Rezende Reis
Dia 12 - Nivio L. De Andrade
Jose Antonio Belela
Augusto Raimundo Rodrigues
Roberto Cunha De Oliveira
Joao Carlos Laforga Messas
Elvio Moreira Da Silva
Wilson Divino Vilela Oliveira
Dia 13 - Mauro Lucio Fagundes 
Vieira
Jose Carlos Mendes Da Cruz
Joao Antonio Franco Junquei-
ra
Leonardo Ferreira Morais
Leandro De Sousa
Dia 14 - Rosangela Macedo De 
Freitas
Divino Ferreira Alves
Wagner Da Cruz Guimaraes
Gustavo Nunes Medina Coeli
Dia 15 - Tulio Roberto Freitas 
Barbosa
Roberto Aparecido Recco
Leonice Aparecida Nunes Sil-
va
Elizabeth Franco De Queiroz
Andre Luiz De Freitas Vieira
Dia 16 - Walmir Donizete Ribei-
ro Vilela
Welher Oliveira Campos
Dia 17 - Neirton Pereira Resen-
de
Amador Antonio Vieira Arantes
Samir Mendes Amui
Ana Beatriz Oliveira Carvalho
Antonio Marcos Mazeto Neto
Dia 19 - Jose Silvio Da Silva

Jose Vanderlei Vinhais
Dia 20- Marcelo Vieira De Frei-
tas
Adelino José Pereira Neto
Dia 21 - Vanderlan Divino Do 
Nascimento
Nicanor Silva
Carlos Eduardo Da Silva Rodri-
gues
Dia 22 - Gersonei Silva Morais
Valdinei De Oliveira Lima
Romeu Cortes Dos Santos
Renato Ferreira De Freitas
Dia 23 - Lourdes De Morais 
Santos
Weder Pereira Da Silva
Suelen Medeiros De Paula
Marcos Achcar
Dia 24 - Alexandre Vilela Ber-
nardes
Gilvanio Carlos Silveira Silva
Luiz Humberto Carneiro
Maria Eunice Rodrigues Alves
Dia 25 - Volneir Moreira Da Sil-
va
Hugo Teodoro Dos Reis Neto
João Da Silva Borges
Maria Inez Buosi Hachich
Dia 26 - Haroldo Antonio Fer-
reira Nunes
Delmiro De Oliveira Santana
Dia 27 - Alexandre Mendes 
Amui
Adenilson Souza Junqueira
Lina Romai Martins Antoneli
Gilmar Carlos Da Silveira
Dia 28 - Janaina Rezende Reis
Vonivon Aparecido Lemes Al-
ves
Dia 29 - Heli Pascoal De Freitas
Joaquim Vilela De Rezende
Vainer Camilo Dos Santos
Dia 30 - Jose Macedo Bernar-
des
Dia 31 - Manuel Francisco Neto
Joaquim Silvero Borges
Andre Andrade Oliveira

ANIVERSARIANTES  - MARÇO 2021ANIVERSARIANTES  - MARÇO 2021
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MÉTODOS DE CONTROLE DE CARRAPATOS.
QUANDO E COMO TRATAR.

• Os banhos carrapaticidas devem ser feitos 
de acordo com a indicação da bula e em todo 
o corpo do animal, mesmo nas partes mais 
escondidas e no sentido contrário do pelo, de 
baixo para cima, próximo ao corpo do animal e 
contra o vento. O animal deve ser contido para 
um banho mais adequado;
• As pulverizações, de cinco a seis, devem ser 
feitas em intervalos de, no máximo, 21 dias, 
para quebrar o ciclo no animal e diminuir a 
infestação futura nas pastagens. Há outros 
produtos, como os injetáveis, mas não são 
indicados para vacas leiteiras;
• Evitar os horários de sol, dar preferência ao 
final da tarde, para não haver perda de produto.
• Após o tratamento, a infestação irá diminuir 
de forma considerável, porém muitos animais 
podem continuar infestados, principalmente 
aqueles que têm “sangue doce”, na verdade, 
sangue europeu. Esses animais devem ser 
separados para continuar o tratamento;
•  Fazer os testes de resistência a 
carrapaticidas. Como os carrapatos vivem em 
uma única área, o mesmo carrapaticida que 
serve ao vizinho pode não ser o mais adequado 
para o rebanho do outro. É preciso saber qual 
o melhor carrapaticida para aquela situação 
específica. Os testes podem ser feitos em 
empresas e/ou faculdades; a Embrapa Gado 
de Leite, em São Carlos, realiza os testes 
gratuitamente(orientação com departamento 
tecnico da Cooprata); 

• Usar os carrapaticidas nas épocas mais 
adequadas. A época mais adequada é aquela 
em que os fatores de temperatura e umidade 
forem desfavoráveis aos micuins. O clima 
seco e quente é o ideal para o controle porque 
as larvas não sobrevivem muito nessas 
condições. No Estado de São Paulo, essa 
condição é bastante variável de uma região 
para outra, então é preciso estar atento para 
esse fator que irá, com certeza, contribuir para 
a erradicação ou redução dos carrapatos nos 
animais e, consequentemente, nas pastagens.
Pesquisa científica 
  O Instituto de Zootecnia (IZ-APTA), 
desenvolveu uma fórmula de produto natural 
para o controle do carrapato em parceria 
com a HYG System. Em testes in vivo o uso do 
produto resulta na morte de diversas fases 
do carrapato em 48 horas. O teste in vitro 
mostrou 100% de mortalidade da fêmea, que 
nem chega a por ovos.

     Pesquisadores do IB e do Instituto 
Agronômico (IAC-APTA) estudam utilizar 
drones para fazer a aplicação do produto. 

As informações são da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

1111
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 O SEBRAE MINAS está com um projeto para 
promover o melhoramento genético de 
bovinos subsidiado pelo SEBRAETEC em 80%. 
Essa é uma oportunidade para você pecuarista, 
melhorar a qualidade do seu gado e aumentar 
a produtividade de leite ou do rebanho por 
hectare/ano por meio da Fertilização In Vitro.
Pelo Sebraetec o produtor paga por embrião 
implantado! (já inclusos todo o material 
genético, hormônios, sêmens, deslocamentos 
do veterinário para os protocolos e 
diagnósticos de gestação). 
 Cada pecuarista pode escolher as raças, grau 
de sangue e a genética (doadoras da fazenda 
ou externas e reprodutores de acordo com o 
catálogo disponibilizado pelo prestador de 
serviços). 
 Vamos dar um exemplo como funciona o 
SEBRAETEC FIV. 
 Se você quer contratar 20 transferências de 
embrião, você deverá ter 40 receptoras aptas, 
ou seja, para cada transferência de embrião a 
ser contratada, o produtor deverá apresentar 
no laudo 02 receptoras aptas.
 As receptoras devem estar necessariamente 
aptas (vazias e cíclicas) na apresentação do 
laudo.
 As mesmas devem ser separadas dos touros 
para que se confirme o número de receptoras 
aptas de acordo com a quantidade de embriões 
contratados.
 O produtor deve ter e constar no laudo as 
condições de infraestrutura, mão de obra, 
contenção dos animais, ponto de energia para 
avaliação e segurança para a realização dos 
trabalhos técnicos.
 No caso de serem utilizadas doadoras internas, 

o produtor também deverá se responsabilizar 
pela qualidade do rebanho. A qualidade do 
material genético aspirado da doadora interna 
impacta diretamente na produção do embrião 
(qualidade e produtividade).

*** IMPORTANTE !!!
O SEBRAE não se responsabiliza por 
resultados inferiores à 20% (vinte) da taxa de 
preenhez, se confirmadas más condições nas 
visitas e ao informado no laudo.
Se o produtor deseja fertilizar 15 vacas, ele 
deve ter 30 receptoras aptas na propriedade, 
sendo que na modalidade P (doadoras 
internas) o valor ficará na faixa 2. 

Abaixo um modelo do cálculo dos custos:
15 embriões a R$ 440,00 = R$ 6.600,00 de 
custo total
Sendo 80% desse valor subsidiado pelo 
Sebrae e 20% será pago pelo produtor.
Valor final para o produtor: R$ 1.320,00 
podendo ser dividido em até 5 x de R$ 264,00 
no boleto.
 Este projeto de SEBRAE atende somente os 
associados fornecedores de leite da Cooprata. 

Quer saber mais? 
Faça contato com departamento técnico pelo 
telefone (34) 3431-8560  
e fale com Valmir para tirar suas dúvida e 
garantir o seu atendimento.

  O armazenamento de grãos e rações 
pode ser definido como um ecossistema e 
mudanças qualitativas e quantitativas podem 
ocorrer devido às interações entre os fatores 
físicos, químicos e biológicos. Dessa forma, a 
importância da armazenagem deve-se ao fato 
de que, com o armazenamento adequado dos 
produtos, evitam-se perdas e preservam-se 
suas qualidades.
   Os tipos de armazenagens mais comuns 
para rações e matérias primas são: a granel 
em silos (metálicos, de alvenaria ou concreto) 
ou em armazéns convencionais (sacarias) 
e o aumento da temperatura e a umidade 
proveniente de chuvas frequentes criam 
condições ideais para a proliferação de fungos 
principalmente nos locais onde as rações são 
armazenadas.
   Algumas espécies de fungos podem produzir 
micotoxinas, substâncias nocivas que 
contaminam a ração, causando danos à saúde 
dos animais. Veja abaixo algumas dicas para 
ajudar a evitar esse problema.
Características necessárias do armazém 
para produtos ensacados: 
- Lugar seco e com boa ventilação;
- Separado do armazenamento de produtos 
tóxicos, combustíveis, desinfetantes e 
defensivos;
- A ração ensacada deve ficar sobre estrados, 
pelo menos 15 cm do chão;
- Sacos devem ficar distantes das paredes, 

formando um corredor por onde possa passar 
uma pessoa;
- Vale verificar o estado da cobertura do 
depósito, se não há goteiras ou calhas 
entupidas.
Silos metálicos também precisam de atenção 
às boas práticas de uso, conforme abaixo:
· Antes de reabastecer com nova remessa 
de ração, recomenda-se que o silo seja 
totalmente esvaziado e verificado: resíduos 
de ração nas paredes do silo, assim como 
manchas, são indicativos de entrada de 
umidade.
- Com a tampa superior do silo fechada, 
inspecione pela abertura de saída do silo se 
há entrada de luz por algum orifício, chapas 
tortas, ou buracos de parafusos faltantes.
- Não se esqueça de verificar também o 
perfeito fechamento da tampa superior do 
silo.
  A utilização de produtos antifúngicos pela 
indústria de alimentação animal visa aumentar 
a vida útil de ração e proteger a produção de 
animais, controlando microrganismos que 
prejudicam o desempenho e diminuem a 
qualidade das rações e matérias primas.

Boas práticas e cuidados na armazenagem 
garantem uma ração segura.

Fonte: MilkPoint

BOAS PRÁTICAS NA 
ARMAZENAGEM DE RAÇÕES
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 A situação causada pela pandemia de 
Covid-19 em nosso município comoveu a 
muitos associados Cooprata. O aumento de 
casos que necessitam de internação está 
cada vez mais preocupante, a rede de saúde 
está sobrecarregada e outro grave problema 
é o desabastecimento de oxigênio medicinal.        
Assim, no início de fevereiro, a Cooprata 
fez doação de dez cilindros abastecidos 
de oxigênio à Secretaria da Saúde de 
Prata e 3500 máscaras PFF2.  No dia  24 de 
fevereiro o Diretor Marques, Gerente geral 
Rogério e  Diogo (Setor de Compras) fizeram 
entrega dos cilindros e no dia 25 Presidente 
Rubens, Fabiano (Setor Imobilizado) e Diogo 

entregaram as máscaras.   A doação chegou 
num momento crucial que levou às lagrimas a 
secretária da saúde Thais Rezende Mendes e 
a superintendente da saúde Rosilene Campos 
Brasileiro. 
“Sentimos a responsabilidade de fazer nossa 
parte para o enfrentamento aos efeitos 
causados pelo covid-19”, afirma o presidente 
Rubens. Neste momento tão difícil é preciso 
que cada um faça sua parte. 
Cuide-se e cuide de quem está próximo de 
você.

 O Minuto Cooprata fez entrevista com o 
associado Ivan de Freitas Alves na chácara 
Bananal onde constatou a satisfação do 
associado com a capineira de Capiaçu.  Para 
tratar de suas vacas de leite, Ivan usava 
silagem de milho e polpa cítrica e não via 
resultado financeiro no final do mês. Segundo 
dados, o custo que mais onera o produtor é 
o gasto com alimentação do rebanho. Assim, 
Ivan tratou logo de reduzir os custos com 
alimentação e optou pelo uso do capiaçu. 
Porque capiaçu? “Como pequeno produtor, 
se eu não tivesse essa área de capiaçu eu 

não dava conta de produzir leite comprando 
insumos para tratar do gado”, relata o 
associado. Ivan começou com meio hectare e 
diz estar muito satisfeito com a escolha que 
fez. O capiaçu é uma alternativa para vacas de 
baixa e média lactação e tem dado excelente 
resultado a um custo muito baixo. O custo 
total do capiaçu é menos da metade do custo 
da silagem de milho. Para sobrar uma margem 
melhor no leite é preciso reduzir custos sem 
comprometer a atividade, explica o agrônomo 
da Cooprata, Valmir de Castro.

COOPRATA DOA CILINDROS DE OXIGÊNIO E 
MÁSCARAS À SECRETARIA DE SAÚDE MINUTO COOPRATA

Disponível para venda, no ponto de 
corte. 
Produtor – Wagner de Oliveira Andrade
Região da Mata (Bom Jardim/Cocal).

Contato:
Departamento técnico 3431-8560

 MUDAS DE BRS CAPIAÇU
Capim de alto rendimento
para produção de silagem.




