
Abril/2009  -  ano 05  -  nº 46

COONAI
COOPERATIVA NACIONAL 

AGRO INDUSTRIAL

COOPERADO
Revista do

Coonai associa-se à cooperativa central ItambéEditorial

Prezado cooperado,

Gostaria de agradecer a 
presença de todos os cooperados 
em nossa Assembléia Geral 
Ordinária, realizada em Franca no 
dia 31 de março. Em um clima de 
confraternização, todas as pautas 
do dia foram apreciadas e o 
balanço de 2008, aprovado por 
unanimidade. Também foi acla-
mada e muito bem recebida a 
notícia da aprovação da Coonai 
como integrante da Cooperativa 
Central dos Produtores Rurais, 
localizada na capital mineira, Belo 
Horizonte, e mais conhecida por 
seu nome fantasia: Itambé. 

Temos um negócio rentável e 
promissor. Nunca nos deixamos 
abater por dificuldades eventuais 
porque sabemos transformá-las 
em oportunidades. Temos bons 
parceiros e sempre estamos 
buscando novas alianças estraté-
gicas para desenvolver a nossa 
cooperativa. 

E este é o caso da associação 
da Coonai à Itambé. Esta parceria 
permitirá, com certeza, que 
muitos projetos sejam desenvolvi-
dos para fortalecer a pecuária 
leiteira em nossa região e para 
promover o crescimento do 
cooperativismo. Estamos conver-
sando muito e em breve teremos 
mais notícias sobre este assunto.

Para finalizar, quero esclare-
cer que os cooperados que não 
puderam comparecer à assem-
bléia podem ter acesso ao balan-
ço na sede da cooperativa, onde 
também podem sanar eventuais 
dúvidas e dar sugestões para o 
ano de 2009.  Deixo ainda o 
convite para o nosso tradicional 
leilão que acontecerá dia 16 de 
maio em Patrocínio Paulista. Será 
uma grande oportunidade de 
negócios. Participem!

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Em assembléia geral, a Co-
operativa Central dos Produtores 
Rurais, mais conhecida como I-
també, aprovou a entrada da Co-
onai como uma de suas associa-
das. A notícia foi dada na Assem-
bléia Geral da Coonai e aclama-
da por unanimidade entre os 
presentes.

Esta parceria abre muitas 
possibilidades para a Coonai já 
que a Itambé tem grande interes-
se em investir no interior do Esta-
do de São Paulo. “O primeiro pas-
so foi dado, que era a nossa en-
trada como cooperativa associa-
da. Agora, a Itambé, em associa-
ção com a Coonai tem vários 
projetos industriais e comerciais 
para o interior de São Paulo que 
vão fortalecer a pecuária leiteira e 
o cooperativismo na nossa re-
gião”, afirma Marcelo Avelar, 
vice-presidente da Coonai.

Fundada há 60 anos, a Itambé 
é a maior indústria do ramo com 
capital nacional. A organização 
conta com 27 cooperativas as-
sociadas, oito mil fornecedores e 
capta aproximadamente 100 mi-
lhões de litros de leite por mês. A 
gigantesca cooperativa com se-
de em Belo Horizonte (MG) dis-
põe de seis unidades para a fabri-

cação de produtos lácteos, sendo 
que a fábrica de Sete Lagoas é 
considerada a maior do país em 
recepção de leite e a de Uber-
lândia a mais moderna. Ambas 
estão localizadas em Minas. Há 
duas outras fábricas no estado. 

Desde que foi criada em 1948, 
a Itambé não pára de crescer. A 
história da empresa acelerou a e-
volução da pecuária do leite em 
Minas. A organização iniciou suas 
atividades numa espécie de 
iniciativa pioneira de privatização 
no País. Um grupo de coopera-
tivas de produtores rurais arren-
dou naquele ano a União Central 
de Leite, até então subordinada à 
Secretaria de Agricultura.

Segundo seu presidente, 
Jacques Gontijo, a empresa se 
viabiliza à medida que cresce sua 
participação nas gôndolas dos 
supermercados. "A empresa que 
fica do mesmo tamanho tende a 
se esvaziar", explica.

O portfólio de produtos conta 
com 120 itens aproximadamente, 
envolvendo as linhas de leite 
pasteurizado, leite em pó, leite 
UHT, leite condensado, leite com 
sabor, leite evaporado, creme de 
leite, doce de leite, manteiga, 
requeijão e iogurtes.
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Coonai seleciona gado para o seu 9º Leilão de Gado Leiteiro 

Melhores Produtores - Março de 2009

A Cooperativa Nacional Agro 
Industrial (Coonai) já está 
efetuando o cadastro dos 
cooperados interessados em 
comercializar seus animais no 
seu 9º Leilão de Gado Leiteiro 
que será realizado no dia 16 de 
maio, sábado, no Centro de 
Eventos da cooperativa em 
Patrocínio Paulista. 

A seleção do gado será feita 
por técnicos da Coonai, seguindo 
os padrões de qualidade de cada 
raça e com garantia de sanidade 
de todos os animais.

Além de gado puro, holan-
dês, os participantes poderão 
inscrever gado cruzado, girolan-
do, entre outros com aptidão lei-
teira. Serão vacas e novilhas 
recém-paridas ou com 60 dias 
pré-parto.

 Os interessados em vender 
seus animais deverão entrar em 
contato pelos telefones: (16) 
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3133-1421 e (16) 3133-1297, em 
Cristais Paulista ou procurar a 
unidade da COONAI mais pró-
xima até 30 de abril de 2009, para 
a vistoria dos animais.

 O evento terá como 
prioridade a compra e venda de 
gado, mas parceiros da indústria 
veterinária, de alimentação 
an imal ,  de maquinár io  e  
instituições de crédito agrícola 
também estarão presentes para 
oferecer boas oportunidades de 
negócios aos cooperados. 

“ S e r á  u m  d i a  d e  
con f ra te rn i zação  e  bons  
negócios, mesmo quem não está 
precisando comprar ou vender, 
deve comparecer porque vai 
aproveitar muito”, garante 
Rogér io  Gerbas i ,  técn ico 
responsável pela organização do 
leilão.

O s  l o t e s  s e r ã o  

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 LUIZ DE FREITAS Patrocínio Pta. 49 1 ANTONIO GALLO Taiuva 92

2 DANIEL TAVARES ROSA Ibiraci 69 2 CESAR LUIS PONTI PANOSSO Jaboticabal 92

3 CLESIO ANTONIO DOS REIS Itirapuã 72 3 ORLANDO DONATO Barretos 101

4 MARIA APARECIDA DA SILVA Patrocinio Pta. 72 4 ANTENOR RICARDO FALEIROS Capetinga 116

5 MARIA ISABEL DA SILVA Franca 72 5 DONIZETI DIAS PIRES Guará 121

6 CELSO LIMA DE CASTRO Conquista 73 6 ANNA DE JESUS MARQUES SIMÕES Sales Oliveira 126

7 JOSÉ CARLOS BARILLARI S.J.Bela Vista 73 7 JOAQUIM ROBERTO MACIEL COELHO Igarapava 126

8 RODRIGO CARAMORI BIANCO S.J.Bela Vista 73 8 WILSON ARANTES Patrocínio Pta. 150

9 VALDO SILVA DE CASTRO Sacramento 73 9 JOSÉ MAURICIO FIORI Brodowski 159

10 VANDREI JOSÉ LOPES MENESIO Cajobi 74 10 ARY FIGUEIREDO FALLEIROS Patrocínio Pta. 162

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,65 1 HORACIO DIAS ALVINO Restinga 3,66

2 SELMA CAIRES RIBEIRO S.J.Bela Vista 4,50 2 ANTONIO DONIZETE GUERREIRO Patrocínio Pta. 3,63

3 HERMINIO JUSTINO MENDES E OTS Cristais Pta. 4,46 3 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,62

4 OSWALDO FERREIRA LIMA Cristais Pta. 4,28 4 FUNDEPAG. FUND. DES. PESQ. AGROPEC Pindorama 3,60

5 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE E OTS Cravinhos 4,27 5 AUREA MARIA CARRIJO Ibiraci 3,59

6 AMELIO MARTINS DOS REIS JR. Altinópolis 4,23 6 NEUZA MACARRON PEREIRA E OTS. Altinópolis 3,58

7 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 4,17 7 OSWALDO FERREIRA LIMA Cristais Pta. 3,57

8 JAIRO DOS SANTOS COVAS S.J.Bela Vista 4,11 8 SEMBRA TECNICAS PROD. DE REPRODUÇÃO Barretos 3,56

9 LUIZ ALBERTO SIMIONI Batatais 4,09 9 LUIZ ALBERTO SIMIONI Batatais 3,55

10 LEANDRA VIEIRA BIGHETI Cravinhos 4,09 10 ANTONIO BATISTA MORAIS Patrocínio Pta. 3,55

Melhores em CBG (Contagem bacteriana global) Melhores em CCS (Contagem de Célula Somática)

Melhores em Gordura Melhores em Proteína

AGENDA:

9º Leilão de Gado Leiteiro da Coonai

Data: 16 de maio de 2009 (Sábado)

Horário: 9h (abertura do curral para 
visitação), 12h (almoço), 13h (entrada do 
primeiro lote na pista)

Local: Centro de Eventos da Coonai

Endereço: Rua Itirapuã, s/nº - Patrocínio 
Paulista –SP

comerc ia l i zados  em se is  
parcelas. Os cadastros dos 
compradores poderão ser feitos 
na hora ou então previamente na 
cooperativa.

Outras informações pelo 
telefone (16) 3664-9700 ou e-
mail i r.coona @coonai.coop.b

http://coona@coonai.coop.b
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