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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Após altos e baixos do
preço do leite durante
o auge da pandemia de
Covid-19 no Brasil entre
março e maio deste ano, a
tendência de alta teve uma
trajetória ascendente em
agosto. A oferta reduzida
no campo em junho e o
aumento da competição
entre as indústrias, devido
à necessidade de se refazer
estoques
de
derivados
lácteos,
sustentou
o
movimento de valorização do
leite. Apesar da alta, o custo
de produção puxado pela
alta nos preços dos insumos
utilizados na alimentação dos
animais, está pesando muito no bolso do produtor. O alto
custo de produção faz com que nós produtores sigamos
cautelosos.
É necessário que o preço do leite permaneça em
patamar de recuperação e torcemos para isto, mas o
mercado segue incerto e a tendência de preços pode
mudar, o que já vimos acontecer por vezes, pois o setor é
influenciado por diversos fatores. Isto não é pessimismo,
é realidade.
Não há clareza sobre o comportamento dos preços
nos próximos meses.
O cenário do leite dependerá dos desdobramentos da
pandemia de coronavírus e de seus impactos no consumo.
Além disso, empresários e produtores seguem de olho na
variação cambial, já que o valor do dólar tende a dificultar
ou facilitar a importação. No momento estamos em alerta e
tememos a importação de leite pelos laticínios, o que traria
um impacto negativo num momento em que os custos de
produção estão muito alto, pressionado pelo dólar.
Sigamos nossa atividade com pés no chão, saibamos
aproveitar o momento aquecido do mercado, mas, sejamos
prudentes sempre.
Rubens do Carmo Andrade

O verde e amarelo começou a tomar conta
das propriedades de produção leiteira país
afora, em comemoração do 7 de Setembro,
Dia da Independência do Brasil. Produtores de
leite estão hasteando a Bandeira Nacional nas
propriedades rurais, como forma de valorizar
o patriotismo, a família e a religiosidade.
A ação é resultado da articulação de grupos
como o Construindo Leite Brasil, Inconfidência
Leiteira e a Aliança e Ação, que reúnem
milhares de produtores(as) de leite nas mídias
sociais e aplicativos de mensagens. A ideia é
mostrar que os empresários produtores de
leite se preocupam em garantir um alimento
saudável à população e também com os
valores e princípios da pátria, da família e da
religião.
A cadeia leiteira tem procurado reforçar o
diálogo com o governo, principalmente por
meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), para apresentar seus
pleitos, a fim de que sejam adotadas políticas
públicas que impulsionem o setor.
Com cerca de 1,2 milhão de propriedades e
mais de 5 milhões de pessoas envolvidas na
atividade, a cadeia entende que o hasteamento
da bandeia também servirá para a chamar a
atenção da sociedade, especialmente da área
urbana, para a importância socioeconômica
da produção de leite. O setor quer que os
brasileiros saibam que o pecuarista leiteiro

se preocupa em produzir leite saudável e de
qualidade para ajudar a alimentar o país.
Recentemente, empresários produtores de
leite entregaram ao presidente Bolsonaro
a pauta da base produtora do setor leiteiro,
como incentivos fiscais, previsibilidade de
preço e de pagamento pelo leite entregue
aos laticínios e representação da base
produtora leiteira na Câmara Setorial do Leite
e Derivados e no Comitê Técnico Consultivo
do Leite, ambos coordenados pelo Mapa.
Joel Dalcin um dos coordenadores do
Movimento Construindo Leite Brasil, resume
a importância da reunião com Bolsonaro: “Foi
um momento único em que produtores de
leite ficaram cara a cara com o presidente”.
Que os produtores tenham a bandeira
hasteada nas propriedades, como um símbolo
de respeito, fortalecendo o compromisso
do produtor de leite com a pátria, a família e
a religiosidade. “Somos guerreiros que não
fogem da guerra. Trabalhamos de sol a sol para
fornecer um dos mais ricos alimentos e isso
nos enche de orgulho”, conclui o coordenador.
Produtor mostre seu patriotismo, nos envie a
foto da bandeira do Brasil em sua propriedade.
A melhor foto receberá um premio do setor
“Cooprata Nutrição Animal”.
As fotos devem ser enviadas até 18 de
Setembro para o numero 34 - 99974-7182.
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LATICÍNIO COOPRATA INFORMA:
ANÁLISE PARTICULAR DE
ANTIBIÓTICO NO LEITE
A bênção de celebrar mais um ano de
vida já é motivo de sentir gratidão por
todos os momentos da vida. tQue os
sonhos se tornem realidade e que a
felicidade vire rotina na vida de vocês.

Parabéns, feliz aniversário aos
coordenadores.

Zilá Aparecida Alves Camargos
Comunidade Cachoeirão

Ismar Oliveira Lima
Comunidade Monjolinho

Maria Aparecida da Silva Ferreira
Comunidade Bom Jardim

Que grata surpresa teve o associado Victor Terra com o nascimento destas duas
bezerrinhas gêmeas. Já é a segunda vez este ano que nascem gêmeos na propriedade da
família Terra. Especialistas dizem que não há nenhum manejo conhecido que possa ser
feito em bovinos para aumentar as chances de gêmeos nascerem, ou seja, a sorte com
certeza está rondando por aquelas áreas.
Parabens!
O associado Geraldo Lucas Filho, carinhosamente conhecido como Lalado /Santa
Bárbara, nos trouxe essa belíssima fruta colhida em sua propriedade, a graviola. Lalado,
parabéns e obrigado por contribuir com Informativo Cooprata.
QUE TAL CONHECERMOS UM POUCO MAIS DESTA FRUTA
SABOROSA E RICA DE NUTRIENTES.
A GRAVIOLA- Planta de clima tropical, proveniente da região amazônica. Possui casca
verde com espinhos protuberantes por fora, e uma polpa clara e macia por dentro. Muito
se fala sobre os benefícios da graviola para a saúde, principalmente na prevenção do
câncer. É na polpa que estão concentrados os principais nutrientes da graviola. A partir
da polpa é possível fazer sucos, batidas, sorvetes e outras sobremesas deliciosas, já que
a fruta possui um sabor doce e levemente ácido.
Nela podem ser encontradas *vitaminas do complexo B, importantes na manutenção
do metabolismo e nervos; *saponinas, que agem no controle do colesterol e no ganho de massa muscular;
*flavonoides, já muito conhecidos por suas ações anti-inflamatórias, antivirais, antimicrobianas e antioxidantes;
e *sais minerais como o cálcio, magnésio e potássio, que auxiliam no controle da pressão arterial, na saúde dos
ossos e no controle da contração muscular, sendo muito bom para evitar câimbras.
ADVERTÊNCIAS: - O consumo de graviola não é recomendado para hipotensos(pressão baixa), já que ela pode
causar quedas de pressão, nem para pessoas com insuficiência renal (devido à quantidade considerável de
potássio presente). Diabéticos devem consumi-la com moderação já que a fruta é rica em açúcares naturais.
CHÁ DE GRAVIOLA - Coloque 10gramas de folhas de graviola secas em 1 litro de água fervente. Após 10 minutos,
coe e consuma após as refeições. Cuidado para não exagerar na dose!
SUCO DE GRAVIOLA - Descasque, coloque a polpa no liquidificador e cubra de água. Não é preciso bater por muito
tempo, pois o fruto é bem macio. Peneire e remova as sementes.Açúcar à gosto.
Adicionar limão pode deixar o suco mais refrescante. E se você preferir, também é possível bater a polpa com
leite.
Fonte: Ecycle

SENHORES(AS) ASSOCIADOS(AS); 2)- Análise sem o nome do antibiótico Ao enviarem amostras particulares
de leite para análise de detecção de
Antibiótico, é preciso informar o nome do
medicamento utilizado.
Caso não seja informado o nome do
medicamento ou princípio ativo, o
laboratório realizará diversos tipos de
testes para detectar o resíduo de antibiótico
do leite, contudo isto acarretará um custo
maior para o produtor.
1)- Análise com o nome do antibiótico R$ 65,00

R$130,00
* Esta medida solicitada atende requisitos
do MAPA
A prevenção e controle de resíduos de
antibióticos no leite é um dos grandes
desafios para a cadeia produtiva.
O uso de medicamentos é essencial
para a saúde do animal, porém, é preciso
tomar os cuidados devidos e tirar todas as
duvidas com um médico veterinário.
Informações com Aline 34 3431-8534

AMIGOS(AS) COOPERADOS(AS
Venho através deste,
informar que encerro meu
serviço prestado como diretor
da nossa Cooprata, com
sentimento de gratidão por
todos estes anos de trabalho,
buscando sempre o melhor
para nós produtores.
Por acreditar que vou
continuar a contribuir muito
com a classe rural e para a
sociedade, aceitei um novo
desafio em minha vida, sei que
não será fácil, mas vou lutar
pra fazer tudo o que estiver a
meu alcance, como sempre fiz
na Cooprata.
Obrigado família Cooprata,
conselhos
administrativo

e fiscal, gestores, comitê
educativo,
a
todos
os
colaboradores,
meus
companheiros gerente geral
Rogério e Presidente Rubens
(Baduí).
Foram dias de muito
trabalho, muitas alegrias,
aprendizado, discórdias, mas
sempre buscando as melhores
decisões para família Cooprata,
encerro com sensação de
dever cumprido.
Abraços do amigo de sempre;
Leandro Assunção Junqueira
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GRATIFICANTE A PÓS-FEIRA DE GADO LEITEIRO
REALIZADA PELA COOPRATA

Foram dez dias de feira de gado
leiteiro. A excelência dos animais,
novilhas, novilhotas, vacas e touros
leiteiros negociados com as melhores
oportunidades de negócios, com as
menores taxas e o menor custo, continua
repercutindo
positivamente
entre
compradores e vendedores.
A primeira feira virtual realizada pela
Cooprata que aconteceu no início de
06 I Setembro 2020

julho com duração de dez dias negociou
214 animais e um movimento financeiro
próximo a um milhão e duzentos mil reais.
Parabéns aos organizadores Marques e
Henrique (conselheiros Administrativos
da Cooprata) pela seleção dos animais e
também aos compradores e vendedores
que acreditaram na competência e
seriedade da Cooprata.
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VOCÊ CONHECE OS BENEFÍCIOS DA
DIETA ANIÔNICA PARA PRODUÇÃO E SAÚDE DAS VACAS LEITEIRAS?
A Cooprata, pensando em atender todos requerimentos nutricionais e ainda proporcionar uma deita acidogênica adequada, criou
a ração Cooprata Pré-Parto 24%. A ração possui formulação exclusiva, com suplemento mineral aniônico altamente palatável, que
proporciona o perfeito balanceamento cátion-aniônico negativo da dieta, possibilitando alcançarmos o pH de urina adequado,
mantendo o consumo de MS no pré-parto. Dessa maneira, ocorrerá a otimização do metabolismo do cálcio, reduzindo assim os riscos
de hipocalcemia e seus impactos negativos nas vacas leiteiras, além de auxiliar na melhoria da saúde na fase de transição, o que
permite aumentar a fertilidade das vacas leiteiras e incrementar a produção de leite em toda a lactação.

Um dos desafios mais significativos que
impede as vacas de atender as expectativas
de alta produção de leite com saúde, além
de ter um bom desempenho reprodutivo, é
a hipocalcemia (baixas concentrações de
cálcio no sangue), também conhecida como
febre do leite. Como a necessidade de cálcio
para a produção do leite é alta logo após o
parto, e o período de transição da fase seca
08 I Setembro 2020

para a fase de produção de leite é curto, a
vaca pode não conseguir atingir essa alta e
rápida alteração no fluxo de cálcio, podendo
desenvolver a síndrome da vaca caída, como
era conhecida antigamente.
A hipocalcemia na forma subclínica afeta
em torno de 50% das vacas, acarretando
vários danos à produção e reprodução,

além de ser uma porta de entrada para
outras doenças, como a metrite, e também
diminuição da imunidade, aumentando a taxa
de retenção de placenta, por exemplo.
Quando uma dieta aniônica é oferecida por
pelo menos 21 dias antes do parto, ocorre a
estimulação da secreção de um hormônio
chamado paratireoide (PTH) que aumenta a
liberação de cálcio dos ossos, aumentando
a disponibilidade de cálcio para animal logo
após o parto.
Para checar se estamos fornecendo uma
dieta aniônica eficiente e de qualidade, a
maneira mais utilizada e confiável de se fazer
essa verificação, é através da verificação
do pH de urina do animal no pré-parto.
Isso é possível, pois ao fornecermos uma
dieta aniônica alteramos o pH do sangue e,
consequentemente, também alteramos o pH
de urina. Sendo assim, podemos dizer que a
vaca não irá “mentir”, se realmente a sua dieta
está sendo realizada de maneira adequada,
teremos diminuição do pH de urina.
O pH de urina da vaca normalmente encontrase próximo de 8, já quando fornecemos uma
dieta aniônica, esses valores de pH deverão
ser menores, não sendo necessário valores
abaixo de 5,5. Existem dados na literatura
mostrando que a correlação do pH de urina
com hipocalcemia é alta, definindo que
quanto menor o pH de urina maiores serão
os benefícios para o desempenho de vacas
pós-parto, com maior ingestão, maior cálcio
sanguíneo e maior produção de leite de vacas
em comparação com vacas alimentadas com
dietas não acidificadas. Muitas vezes, a adoção
de uma dieta aniônica sofre resistência
devido à reconhecida baixa palatabilidade
que os sais aniônicos possuem, podendo
causar baixo consumo ou grande variação na
ingestão de MS do pré-parto. Para evitar isso,
devemos escolher rações de boa qualidade,
que fazem uso de tecnologia comprovadas

e reconhecidas e, assim, possam amenizar
esse efeito deletério.
Outro ponto importante observado quando
utilizamos uma dieta aniônica de menor
eficiência, é que ocorrem grandes variações
de pH na urina entre os animais. Algumas
vacas terão valores de pH na urina próximos a
8, mas, por outro lado, algumas vacas podem
ter valores próximos a 6,0. Dessa maneira,
podemos até ter uma boa média, no entanto,
poucas vacas estão sendo beneficiadas.
Sendo assim, para atender às elevadas
demandas de cálcio no início da lactação, a
oferta de uma dieta aniônica de qualidade que
apresente boa palatabilidade é fundamental
e, dessa maneira, irá proporcionar maiores
benefícios para o desempenho de vacas pósparto.

A Cooprata desenvolveu juntamente
com a Phibro e Tortuga a ração aniônica,
de qualidade indiscutível, resultando em
animais mais saudáveis e mais produtivos.
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ANIVERSARIANTES - SETEMBRO DE 2020
Dia 01
Maria Jose Junqueira
Alaor Antônio Rodrigues Vilela
Eleuza Vieira Alves
Valdemir Antonio Moralles
Bruno Franco Ferreira
Guido Vilela Junqueira Neto
Ailton Luiz Furtado
Armando Gomes de Miranda
Guilherme Rodrigues Silva
Dia 02
Zilá Aparecida Alves Camargos
Isonilda Ferreira de Araujo Mateus
Marcos Antonio Rodrigues Macedo
Donizete Fagundes da Costa
Dia 03
Ronaldo Gouveia Tannus
Adalberto Andrade Camargos
Almantina Maria de Queiroz
Catiane Vilela de Oliveira
Dia 04
Márcia P. Espíndola
Raquel Ferreira Mateus Paixão
Ulysses de Freitas Junior
Debrail Nunes de Oliveira Neto
Rogerio Mendes Guimarães
Eliane Vilela
João Paulo Souza Zanata
Dia 05
Marcos de Freitas Domeni
Juarez Andrade Rezende
Pedro Paulo Fernandes
Artur Nunes Oliveira
Isabella Silva Costa
Leonardo Lopes
Dia 06
Wellington Nunes da Silva
Anderson Alves Bento
Roberto Martins Miranda
Ismar Oliveira Lima
Jose Maria Antonelli
Pedro Paulo Andrade Guimarães
Dia 07
Aldair Vilela Andrade
Ana Regina Vieira dos Anjos
Adriano Leonel Borges
Leonardo Gomes de Souza
José Carlos Rosa Gonçalves
Cleber Silva Lemes
Alessandra Aparecida da Silva Bise
Dia 08
Maria Tereza Rezende Andrade Vilela
Leonardo Mauricio Resende
Sebastião Vilela de Souza
José Joaquim Lopes
Rita Aparecida Vieira Otoni
João Luiz Oliveira Finotti Junior
Dia 09
Volmir Luiz de Oliveira
Seldimar Jose de Souza
Carlos da Silva Oliveira
Jair Vilela Silva Filho
Dia 10
Ricardo Pereira Tomaz
Arnaldo Lopes Alves
Fernando Vilela Mendes
Gilvanir Mendes Silva
Rodrigo Aparecido da Silva
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João Reginaldo de Oliveira Silva
Dia 11
Célia Vieira Alves
Gilson Donizete Luz
Laís Batistuta Silva
José Alves da Silveira
Muller Novais Ferreira
Diva Aparecida Santos Oliveira
Agnaldo Vieira Dias
Dia 12
João Lázaro de Oliveira Filho
Clesio Rodrigues Palumino
Carlos Henrique de Paula Pires
Evaldo Alves da Silveira
Ligia Marques Terra
Gustavo Policarpo Sousa
Dia 13
Juarez Guimarães de Oliveira
Amanda Carvalho Vilela
Sílvio do Carmo Costa
Roberto Ferreira Borges
Jose Roberto Franco Queiroz
Dia 14
Gilmar Lemes
Cesar Carvalho Mendes
Sirlei dos Santos Furtado
Marta Aparecida Felix Diniz Nunes
João Paulo de Souza Pimenta
Humberto Nogueira Terra
Dia 15
Wagner Barcelos de Freitas
Fransual Ananias da Silva
Luiz Augusto Borges
Ricardo Caly Junqueira
Marden Divino Silvério Pereira
Cairo Rezende Franco
Renato Pimenta Reis
Divino Silveira Tomaz
Dia 16
Jo Rodrigues de Oliveira
Clebiane Costa Lima
Dalvo Souza Pereira Santos
Simone de Freitas Pedrosa
Dia 17
Fernanda Franco Junqueira
Floriano Macri Filho
Antonio Pereira Silva
Enival Domingues de Moura
Ismael Silveira da Silva
Luiz Eduardo Brant de Carvalho Filho
Helaine Barbosa da Silva
Odelmo Cardoso Pereira
Dia 18
Lucas da Silva Maia
Celio Santos Oliveira
Adão Campos Ferreira
Marcelo Antônio Rodrigues da Cunha
Rafael Ferreira Silvério
Sebastião Barreto
Dia 19
Lucrécio Parreira Vasconcelos
Vera Maria Freitas Teodoro
Maria Cristina Alves Souza
João Batista Souza Ferreira
Marlene Oliveira Gonçalves
Dia 20
Luciano Leonel Borges
Marcelo Novais Franco

Benedito Jose Vieira Reis
Helio da Silva
Adeir de Freitas
Marcio Ricardo Teixeira Guimarães
Dia 21
Alessandra Andrade Rezende
Adriana Tomaz Silveira
Ivone Rezende Franco
Regina Alves Lopes de Oliveira
Alexandre Franco Vilela
Renato Melo Rezende
Wendel Mendes Oliveira
Ismair Jose dos Santos
Vilson Oliveira Silveira
Dia 22
José Divino Vieira Vilela
Dinelio Queiroz Melo
Dia 23
Lucia Helena Belizario Souza
Luiz Emar Correa
Manoel Resende Junqueira
André Divino Gonçalves Ferreira
Osório Gonçalves Faria
Afonso G. da Silveira
Jerônimo Adão da Silva
Dia 24
Joel Rodrigues da Cunha
Maria Paula Naves Resende
Mariuzan Francisco de Deus
Maria Helena Rodrigues de Souza
Taciano Nascimento Bernardes
Willian Oliveira Campos
Cesar Wiliam Fabiano
Lucas Vieira Vasconcelos
Dia 25
Carlos Elias Junqueira
Renato Ferreira Franco
Daniel Cunha Guimarães
Dia 26
Claudio Gonçalves da Silva
Dia 27
Valdir De Freitas Nascimento
Frederico Rezende Franco
Manoel Damião da Costa
Sebastião de Souza e Silva
Luiz Carlos Ferreira Silva
Gustavo Munhoz Miranda
Dia 28
Jismair Gouveia de Moura
Vera Lucia Pereira Souza
Sebastião Gouveia de Oliveira
Ismael José Vieira
Otavio Antonio dos Santos Filho
Jose Roberto Belizário da Silva
Antoneli Batista Almeida
Dia 29
Lilian Orlanda Capel
Mauro Junio Marques Resende
Gilda Balduino Oliveira Mendes
Leidiane Maria Cunha Figueira Freitas
Omar Candido Ferreira
Renato Silveira
Dia 30Eli Gomes Fonseca
Vinicius Gomes de Morais
Silvia Emilia Rodrigues da Costa
Julio Cesar Dias Campos

O SUCESSO DA ATIVIDADE
LEITEIRA ESTÁ NO GERENCIAMENTO

Partindo da idéia de que produzir leite é
administrar custos, o produtor deve ter em
mente que o gerenciamento profissional
da propriedade, com base nos controles
dos principais aspectos da atividade,
é essencial para a racionalização das
operações e redução dos custos. Feitos
com o devido cuidado nas anotações, os
controles constituem-se em ferramentas
indispensáveis, que devem ser usadas para
o produtor detectar problemas, apontar as
virtudes e tomar decisões de manejo, em
propriedades leiteiras de qualquer porte.
Ele deve estar ciente de que todas as
variáveis que afetam o processo produtivo
do leite são importantes e terão impacto
nos custos.
Por essa razão, é importante que tenha
na “ponta do lápis” todos os seus custos,
pelo menos para três objetivos principais:
*compará-las com os custos de outras
propriedades, de modo a avaliar se está
fazendo a coisa certa; *comparar seu
custo com o preço recebido pelo leite;
* e, finalmente, corrigir falhas, ajustar o
manejo e alterar as metas de produção.
Confiar na memória para tomar decisões
sobre o manejo do rebanho significa correr
um grande risco de amargar prejuízos.
Dados precisos e confiáveis sobre
produtividade, reprodução, sanidade e
custos na propriedade dão ao produtor
a oportunidade de evitar equívocos,
desperdícios e, conseqüentemente, ver o
lucro crescer. As ferramentas principais
para manter a propriedade sob controle
são boa vontade, dedicação e informação.
A baixa adesão aos sistemas de controle
deve-se, entre outros fatores, à falta de
conhecimento dos produtores rurais sobre
sua importância para o bom gerenciamento
da propriedade. Com o auxílio do técnico

especializado, o produtor pode escolher
a forma de fazer o controle de maneira
bem simples e eficiente e, à medida que
for dominando a escrituração, pode ir
adotando um sistema mais complexo e
completo.
O produtor não pode jamais se esquecer
de que cada aspecto da atividade tem
um peso no custo do leite e na eficiência
do processo de produção. Por exemplo,
o simples fato de não oferecer sombra
(conforto térmico) aos animais, fato
comum em boa parte das propriedades
leiteiras, vai refletir-se em menor consumo
de alimento, o que, por sua vez, implicará
menor produção de leite, problemas de
reprodução devido ao estresse, maior
intervalo entre partos e assim por diante.
A soma de tudo isso certamente resulta
em menor produtividade e rentabilidade.
Todas as atividades na propriedade rural
devem ter como objetivo a exploração
econômica com eficiência, que se
caracteriza por um rebanho estável,
composto pelo maior número possível de
vacas em lactação por hectare, utilizando
toda a área destinada à produção leiteira.
Para o produtor alcançar tal competência
é necessário que, além de esforçar-se
no controle dos pontos fundamentais da
atividade, tenha também empenho na
aplicação dos demais fatores, como a
comercialização eficiente dos animais e
do leite, o uso racional da mão-de-obra e
racionalização e economia no emprego de
insumos, máquinas e energia.
E somente se pode chegar a essa
qualidade por meio do gerenciamento
adequado da propriedade leiteira, com
base em estimativas realistas de custos e
da atividade como um todo.
Fonte: SEBRAE
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DIA C

“SOLIDARIEDADE, EXPRESSÃO DE
AMOR EM FORMA DE AÇÃO”

O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa
do Sistema Ocemg que, com o apoio e a
participação efetiva das cooperativas de
Minas Gerais, tem o objetivo de promover
e estimular a integração das ações
voluntárias de todas as cooperativas, em
um grande movimento de solidariedade.
“Solidariedade, Expressão de Amor em
Forma de ação”, foi o tema da Cooprata
para o Dia C neste ano e teve como objetivo
principal mitigar os impactos da pandemia
do novo coronavírus na vida das pessoas.
Assim, no dia 27 de agosto, o presidente
Rubens do Carmo e colaboradores, foram
até o bairro “Chácaras Boas Novas” onde
distribuíram máscaras, leite e panfletos
educativos.
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Esta
ação
teve
como
objetivo
conscientizar as pessoas sobre os perigos
da contaminação pelo coronavírus e a
importância de evitar aglomeração, usar
máscaras e higienização das mãos como
forma de evitar o contágio e minimizar o
número de casos.
Foi gratificante ver a alegria das crianças
ao receber o leite que é considerado o mais
nobre dos alimentos e a satisfação dos
adultos ao receberem máscaras novas.
Para a Cooprata o Dia C é sinônimo de
Solidariedade.
Juntos, cooperamos por um mundo mais
justo, sustentável e solidário.

SUAS VACAS BEBEM ÁGUA A VONTADE E
DE QUALIDADE?

TEM CERTEZA DISTO?

É comum o produtor se preocupar
com a alimentação das vacas leiteiras,
já que o aumento da produção depende
diretamente da quantidade de nutrientes
absorvidos, mas agua, principal fonte de
nutriente, muitas vezes não é olhada com
o devido cuidado seja na quantidade, na
qualidade, no acesso ou distância. Por ser
responsável por 87% da composição do
leite que a vaca produz, o fornecimento
de água limpa e segura é essencial
para maximizar seu desempenho.
Sinais comuns de baixa ingestão e baixa
qualidade da água em vacas em lactação
incluem: contagem elevada de células
somáticas; falha na concepção, morte
embrionária precoce/abortos; redução
do consumo de matéria seca, e aumento
de incidência de distúrbios metabólicos;
problemas de qualidade de leite.
As vacas leiteiras passam de 4 a 5 horas
por dia ingerindo alimentos e apenas
20 a 30 minutos por dia bebendo água e
facilitar o acesso à água é um fator crítico
para atender às suas necessidades de
hidratação. Se considerarmos como
exemplo uma fazenda contendo 60 vacas
ordenhadas, 25 novilhas e 15 bezerras e
um consumo médio de 100 litros de água
por animal, o volume total para consumo
dos animais nessa fazenda seria de 10.000
litros de água por dia.
Quando um animal bebe pouca água
ele consequentemente come menos, daí, a

produção cai e num estágio mais avançado
os animais mudam a composição do leite,
podendo ter vários problemas. Entre
eles, destacamos a presença de CLORETO
NO LEITE e também SILA (SÍNDROME DO
LEITE ANORMAL), que é quando o leite não
passa no exame do ALIZAROL e este é um
problema que vemos acontecer todos os
anos na época da seca.
Na estação seca os animais precisam
consumir mais água, pois, os alimentos
estão com menor teor de umidade quando
comparado com o pasto verde.
- Cuidados importantes:
- Os bebedouros devem estar próximos
dos animais, (aguada longe o animal fica
com preguiça de ir beber).
- Tenha um bebedouro que comporte seus
animais;
- Use uma boia de vazão total para ele
reencher rápido;
- Use uma mangueira ou cano de maior
bitola, pois assim a água flui mais rápido;
- Cuide para não ter barro no acesso ao
bebedouro;
- Se os animais beberem em represa, ela
tem que ter água corrente para que os
animais não bebão água com resíduos de
fezes de outros animais;
- Lave os bebedouros 2 x por semana
- Se a fonte for duvidosa use cloro na água.
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