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A Coonai participou da Feira 

Agropecuária de Pedregulho que 

aconteceu de 15 a 19 de agosto.  

O estande foi bastante visitado e 

os trabalho e produtos da coope-

rativa puderam ser divulgados e 

apresentados a todos os visitan-

tes. Na abertura oficial da Feira, o 

presidente Eduardo Lopes de 

Freitas e o vice-presidente 

Marcelo Barbosa Avelar recebe-

ram, juntamente com o prefeito de 

Pedregulho, Dirceu Pólo, o coor-

denador da Coordenadoria de 

Desenvolvimento dos Agrone-

gócios (Codeagro), José Cas-

siano Gomes dos Reis Júnior, e o 

c o o r d e n a d o r  e s t a d u a l  d a  

Coordenadoria de Assistência 

Técn i ca  I n teg ra l  (CAT I )  ,  

Coonai participa da XXIV Feira Agropecuária em Pedregulho

Francisco Eduardo Bernal.

Em uma conversa informal os 

coordenadores falaram das pers-

pectivas do agronegócio e tam-

bém quiseram conhecer detalhes 

dos projetos da Coonai. “Esta visi-

ta foi muito importante porque a 

CATI e a CODEAGRO são parcei-

ras da Coonai em vários projetos e 

sempre é bom estreitar estes rela-

cionamentos e mostrar de perto o 

Apesar da falta de chuva, a alta 
no preço do leite estimulou os 
produtores, elevando ligeiramente 
a produção leiteira nos Estados de 
Minas Gerais e São Paulo no mês 
de agosto. Nada que dê margem 
para redução dos preços ao 
produtor, mas a seca ainda está 
muito forte e precisamos ficar 
atentos, pois, em alguns estados, o 
preço do Leite Longa Vida teve uma 
pequena queda. Isso significa que 
o consumidor não absorveu a alta e 
o setor industrial teve de rever para 
baixo os preços praticados, por 
enquanto, sem afetar o preço pago 
ao produtor. Mas a história da 
pecuária leiteira já nos permite 
prever que com o início das chuvas, 
a tendência é que esta queda se 
reflita em toda a cadeia produtiva.

A pecuária leiteira é uma ativida-
de medida pelos detalhes. O 
lucro ou o prejuízo às vezes 
decorre de iniciativas simples, 
mas eficientes. Por isso não 
podemos ficar só dependendo do 
preço do mercado, temos de 
procurar alternativas em nossas 
propriedades para garantir o 
menor custo possível e assim 
evitar prejuízos, mesmo quando 
o preço estiver em baixa. Uma 
das formas de reduzir gastos é o 
correto manejo ambiental.

Muitos produtores deixaram 
de investir em adubo e fertilizante 
para o solo depois que implemen-
taram o controle dos dejetos. Os 
insumos são importantes compo-
nentes das despesas com os 
volumosos e a economia gerada 

na propriedade pode ser reinvesti-
da no bem-estar dos animais ou 
em ampliação do rebanho, e na 
pior das hipóteses para ajudar na 
manutenção dos gastos fixos em 
épocas de "vacas magras".

Por isto, nesta edição publica-
mos um artigo sobre o manejo de 
esterco, escrito por alunos do 
curso de Veterinária do Centro 
Universitário Moura Lacerda, que 
é parceiro da Coonai em alguns 
projetos. Nossos técnicos tam-
bém estão à disposição para 
orientar os cooperados neste 
processo de manejo ambiental. 
Boa leitura a todos.

Eduardo Lopes de Freitas
presidente

trabalho de nossa cooperativa”, afir-

ma Marcelo Barbosa Avelar.

Também no mês de agosto, dia 

24, a Coonai participou do dia do 

agricultor em Cristais Paulista. Na 

ocasião foi feita a divulgação insti-

tucional da cooperativa, demons-

tração de produtos com a marca 

Coonai, e o Departamento de 

Assistência Técnica e o de 

Insumos estiveram presentes 

para dar orientações aos produto-

res e também levgaram empresas 

parceiras para comercializar insu-

mos em condições mais favoráve-

is aos cooperados.

Em setembro, estão progra-

madas participações em novas 

feiras, exposições e torneios leitei-

ros da região.
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O esterco produzido pelos bovinos 
apresenta características benéficas 
ao solo e também pode ser utilizado 
como dejeto produtor de gás. Se 
manejado corretamente, pode tornar-
se um subproduto de grande valor, 
mas se o manejo for inadequado, 
pode tornar-se um problema. O ester-
co amontoado em piquetes de bezer-
ros, de vacas amojando, em locais de 
passagem de animais e veículos 
torna-se atoleiro na época das chu-
vas. O grande agravante deste acú-
mulo são os agentes causadores de 
doenças que estão no esterco e 
podem afetar o gado, elevando gas-
tos decorrentes da compra de medi-
camentose  e provocando até a morte 
de animais. Um exemplo de doença 
causada por estes agentes é a masti-
te ambiental.

A transmissão de doenças pelas 
moscas que vivem no esterco tam-
bém causa incômodo aos animais e 
às pessoas. Além disso, os dejetos 
causam desequilíbrio ecológico quan-
do permanecem acumulados na 
propriedade ou arrastados pelas 
águas das chuvas em mananciais, 
contaminando-os com componentes 

Esterco precisa ser bem manejado para gerar renda ao produtor

indesejáveis e reduzindo o nível de 
oxigênio disponível.

Os produtores que estão investin-
do no aumento de produtividade por 
área não podem esquecer que para 
um animal apresentar boa produção 
e saúde também é necessário o 
manejo do ambiente. Propriedades 
com pequena área para produção 
do leite necessitam de intensificação 
da produção com maior agregação 
de animais e, portanto, maior acú-
mulo de dejetos. Por isso, o produtor 
deve organizar suas instalações de 
modo que proporcione a maximiza-
ção do manejo do esterco e o confor-
to dos animais.

O esterco bem manejado pode 
virar renda com a produção do bio-
gás (fonte de energia e sustentabili-
dade da propriedade); pode ainda 
ser aplicado diretamente em áreas 
de pasto ou cultivo, substituindo 
parte do adubo químico; além de 
poder ser destinado a vermicom-
postagem para produção de húmus 
e posterior comercialização para 
viveiros de mudas e jardinagem.

Como manejar - O esterco pode 
ser utilizado na forma líquida ou 

sólida. A forma líquida deve ser esco-
lhida quando o estábulo é lavado 
diariamente e as fezes, urina e água 
se misturam e são drenadas para 
uma chorumeira. O conteúdo é remo-
vido e distribuído ao seu destino com 
uma carreta-tanque. Os custos deste 
método são maiores devido à neces-
sidade de construção da chorumeira 
em alvenaria e à aquisição da carreta. 
Quando a escolha é pela forma sólida, 
o esterco deve ser colocado em uma 
esterqueira que pode ter suas pare-
des de alvenaria, onde deve ficar por 
60 dias para que ocorra a maturação. 
Neste processo, muitos agentes cau-
sadores de doença são eliminados. A 
vantagem da esterqueira para sólidos 
é que não é necessário o uso de equi-
pamentos, apenas a mão-de-obra 
para remoção do esterco da ester-
queira e distribuição. Cabe ao produ-
tor verificar o método mais adequado 
a sua propriedade, lembrando que o 
manejo do esterco faz parte do con-
trole de doenças no rebanho.

Texto elaborado pelos alunos da disci-
plina Extensão Rural do Curso de Medicina 
Veterinária da Instituição Moura Lacerda – 
Ribeirão Preto – SP.

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS
1 Felicio Jose Syrio Neto Sacramento 8 1 Ricardo Maciel Mamar Aramina 52
2 Jose Carlos Raiz e Outros Cristais Pta 8 2 Tizira Batista Bizinoto Conquista 58
3 Antonio de Andrade Freitas e Outro Patrocínio Pta 12 3 Catharina Angelotti Sicchieri Patrocínio Pta 105
4 Orlando Donato Barretos 12 4 Wilma Regina Moreira da Silva Guidolin Patrocínio Pta 105
5 Eli Cintra de Almeida Patrocínio Pta 13 5 Benjamin Cury Neto e Outro São J.B. Vista 126
6 Jose Celso Moscardini Cristais Pta 13 6 Marcelo Barbosa Avelar Cristais Pta. 151
7 Victor Rosa de Lima Itirapuã 14 7 Paulo Violim Brodowski 153
8 Nilton Roberto Scadiuzzi e Outro Araminas 20 8 Jose Sulficiel da Cruz Monte A. Paulista 155
9 Antonio Rodrigues da Cunha Jr Sacramento 20 9 Laerte Moraes Barcelos Patrocínio Pta 159

10 Mozar Mariano de Souza Cristais Pta 23 10 Juvenal Lopes de Freitas Itirapuã 163

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína
1 Sebastião Campos Mourão Batatais 5,15 1 Luiz Carlos dos Santos Igarapava 3,47
2 Fernando de Azevedo Rezende e Outra Cravinhos 4,33 2 Cecilia Villela de A. T. de Barros Luís Antonio 3,45
3 Clayton Lacerda de Carvalho Jaguarinha 4,22 3 Daniel Tavares Rosa Ibiraci 3,44
4 Luiz Carlos Roma Batatais 4,14 4 Luis Carlos Dos Santos Igarapava 3,44
5 Jose Dirceu Cardoso Telles Ituverava 4,15 5 Paulo Barbosa Vilhena Ibiraci 3,41
6 Walter Anawate Franca 4,08 6 José Carlos Barillari S.J. Bela Vista 3,36
7 Josephina Consoni Olivito São Simão 4,06 7 Olarino Marcuci Nuporanga 3,38
8 Jesus Messias Piloto Sales Oliveira 4,06 8 Evaldo Ismael de Oliveira Cristais Pta 3,36
9 Eduardo Garcia Leal Batatais 40,6 9 Dilciney Maranha Patrocínio Pta 3,32

10 Adriano Ribeiro da Silva Sacramento 40,04 10 Humberto Ferreira Borges Cristais Pta 3,32

Melhores Produtores - Julho de 2007

Melhores em CBG (Contagem Bacteriana Global) Melhores em CCS (Contagem de Célula Somática)

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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