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Prezado (a) cooperado (a),

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Gostaria de agradecer a pre-
sença de todos os cooperados em 
nossa Assembléia Geral Ordinária, 
realizada em Franca no dia 26 de 
março. Em um clima de confra-
ternização, todas as pautas do dia 
foram apreciadas e o balanço de 
2009, aprovado por unanimidade.

A prestação de contas foi bas-
tante detalhada e os presentes, em 
maior número que no ano passa-
do, puderam verificar os destaques 
da atuação da cooperativa em 
2009, com ênfase para a filiação à 
Itambé. Também foi eleito o Con-
selho Fiscal da Cooperativa que 
estará representado este ano pe-
los cooperados José Luis Ignácio 
Thomazella, Giovanno Algarte 
Moreno e Elcio José Santucci.

No dia 30 de março fui, repre-
sentando a Coonai, juntamente 
com o vice-presidente Marcelo 
Avelar e o diretor José Carlos Ber-
lese, à Assembléia Geral Ordinária 
da Itambé em sua sede em Belo 
Horizonte. Foi a primeira Assem-
bléia em que a Coonai participou 
desde sua filiação em abril de 20-
09. Na ocasião, muito foi discutido 
sobre o crescimento da Itambé em 
2010 e a sua intenção de fusão 
com outras quatro cooperativas, vi-
sando ao fortalecimento do coope-
rativismo de leite brasileiro. Por-
tanto, temos um cenário positivo 
pela frente. Para nós foi muito 
gratificante fazer parte da-quele 
encontro e conferir de perto a real 
dimensão do tamanho da Itambé e 
de sua importância no setor.

Para finalizar, aviso aos coope-
rados que não puderam compa-
recer à assembléia que podem ter 
acesso ao balanço na sede da 
cooperativa, onde também podem 
esclarecer eventuais dúvidas e dar 
sugestões.

Saudações cooperativistas.

Projeto de Viabilidade Econômica da Pecuária 
Leiteira entra em nova fase

Em março foram retomadas as 
atividades de atendimento rela-
tivas ao Projeto de Viabilidade Eco-
nômica da Pecuária Leiteira do Co-
operados em parceria com o Se-
brae-SP. De acordo com Rogério 
Gerbasi, técnico da Coonai, esta 
nova etapa do trabalho vem acom-
panhada de novos ajustes de rota 
que, certamente, virão a contribuir 
sobremaneira no desempenho pro-
dutivo do leite em cada uma das 
propriedades assistidas.

Uma das mudanças está dire-
tamente relacionada à carga horá-
ria de atendimento a cada produtor. 
A partir desta nova fase, este aten-
dimento obedecerá a uma divisão 
criteriosamente dimensionada ao 
porte e respectivas necessidades 
de cada propriedade. “Desta forma 
evitaremos, entre outras coisas, o 
desperdício de tempo naquelas 
propriedades onde a permanência 
do técnico pode ser mais breve, 

com o efetivo ganho de eficiência 
naquelas onde a complexidade do 
atendimento é maior”, afirma 
Rogério.

Para um melhor entendimento 
sobre todas as etapas do Projeto, 
bem como de que forma e perio-
dicidade as ações ocorrerão, esta-
remos sempre informando a res-
peito de cada passo do trabalho a 
ser desenvolvido. “Esperamos, co-
mo já de costume, continuar con-
tando com a colaboração dos pro-
dutores não somente no sentido da 
disponibilidade de agenda para os 
atendimentos programados com 
os técnicos, mas também no corre-
to e criterioso repasse das informa-
ções solicitadas, que serão de ex-
trema importância para o monito-
ramento e ajustes necessários à 
melhoria do processo produtivo de 
cada propr iedade”,  conclu i  
Rogério.

Coonai seleciona gado para o seu 10º Leilão de 
Gado Leiteiro Coonai 

A Coonai já está efetuando o 
cadastro dos cooperados inte-
ressados em comercializar gado 
no seu 10º Leilão de Gado Leiteiro 
que será realizado no dia 15 de 
maio, no Centro de Eventos da 
cooperat iva em Patrocínio 
Paulista. A seleção do gado será 
feita por técnicos da Coonai, 
seguindo os padrões de quali-
dade de cada raça e com garantia 
de sanidade de todos os animais. 
Além de gado puro, holandês, os 
participantes poderão inscrever 
gado cruzado, girolando, entre 
outros com aptidão leiteira. Os in-
teressados em vender seus ani-
mais deverão entrar em contato 
pelos telefones: (16) 3133-1421 e 
(16) 3133-1297, em Cristais Pau-
lista ou procurar a unidade da CO-
ONAI mais próxima até dia 12 de 
maio de 2010, para a vistoria dos 
animais.

AGENDA:

10º Leilão de Gado Leiteiro da 
Coonai
Data:  15 de maio de 2010 
(Sábado)
Horário: 9h (abertura a visitação), 
13h (entrada do primeiro lote na 
pista)
Local: Centro de Eventos da 
Coonai
Endereço: Rua Itirapuã, s/nº - 
Patrocínio Paulista –SP
Informações: (16) 3664-9700
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Melhores Produtores - Março de 2010

Produtores rurais podem recuperar valor pago ao FUNRURAL

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) concluiu por unanimi-
dade que é inconstitucional a con-
tribuição ao Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funru-
ral) incidente sobre a 
receita bruta proveniente 
da comercialização de 
produtos rurais. Esta 
decisão foi tomada a partir 
do caso proferido no Re-
curso Especial nº 363.852 
interposto pelo frigorífico 
Mataboi S/A de Araguari 
(MG), que contestava a 
obrigatoriedade do re-
colhimento da contribuição 
do Funrural descontada 
dos seus fornecedores. 

O desconto dos pro-
dutos julgado inconstitucional é de 
2,1% sobre a receita bruta da comer-
cialização de produtos agropecuá-
rios. Ao ser declarada a inconsti-

tucionalidade de uma lei, qualquer ato 
que for praticado com base nela é 
nulo de pleno direito. O que implica, 
legalmente, não pode haver mais 

cobrança da contribuição para o Fri-
gorífico recorrente.

Segundo o advogado sócio do 

escritório Hernandez e Ferreira Ad-
vogados Associados, Jamol Ander-
son Ferreira de Mello, essa decisão 
produz efeitos apenas para o frigorí-

fico recorrente, mas a posição 
firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal representa importante 
precedente para que todos os 
obrigados ao recolhimento da 
contribuição ao Funrural, tanto 
produtores rurais pessoas físi-
cas, como empresas, coope-
rativas e demais adquirentes de 
produtos rurais, busquem na jus-
tiça o reconhecimento de iguais 
direitos. “Não apenas para se ve-
rem desobrigados dos recolhi-
mentos da lei, como possam plei-
tear a restituição dos valores 
indevidamente recolhidos a esse 
título em período que pode 

abranger até os últimos dez anos”, 
afirma. 

Decisão tomada pelo STF declara inconstitucionalidade a Lei que obrigava a contribuição ao FUNRURAL

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 PAULO EDUARO FRANCHI SILVEIRA Patrocínio Pta. 3 1 ATAIDE INACIO DA SILVA Barretos 44

2 CLOVIS SCAPIM Buritizal 3 2 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 53

3 ORLANDO DONATO Barretos 4 3 JOÃO CLAUDIO FULCO Ribeirão Pto. 57

4 VALENTIM BERLESE E OUTROS Brodowski 5 4 JOSE CARLOS RIBEIRO MEIRELLES São Simão 58

5 WALDYR MUNIZ OLIVA Patrocínio Pta. 5 5 JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA Sto. Antonio A. 67

6 SEBASTIÃO PEREIRA VIEIRA Itirapuã 5 6 JOSE FERNANDO DE LAZZARI Brodowski 74

7 ARY FIGUEIREDO FALLEIROS Patrocínio Pta. 5 7 JOÃO ZANETTI NETO S.J.Bela Vista 75

8 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE E OUTRA Cravinhos 6 8 ANTONIO FACIROLI CARAMORI E OU S.J.Bela Vista 82

9 SELMA CAIRES RIBEIRO S.J.Bela Vista 7 9 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE E OUTRA Cravinhos 90

10 MARIA APARECIDA DA SILVA Patrocínio Pta. 7 10 WALTER ANTONIO ALMEIDA Barretos 99

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 4,72 1 MANSUR JORGE SAID Pedregulho 3,81

2 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,63 2 RICARDO MACIEL MAMAR Aramina 3,72

3 AGOSTINHO CESAR DE GOUVEIA Claraval 4,50 3 CARLOS CARBONI NETO Colombia 3,66

4 BENEDITO ANTONELI Batatais 4,42 4 JAIME BENEDITO FERREIRA Patrocínio Pta. 3,66

5 ANTONIO GARCIA DA COSTA Guará 4,40 5 VANDREI JOSE LOPES MENESIO Cajobi 3,66

6 SEIGO SUZUKI Colombia 4,40 6 BENEDITO ANTONELI Batatais 3,62

7 LUIS CARLOS DOS SANTOS Patrocínio Pta. 4,39 7 MAURO BADOCO Patrocínio Pta. 3,62

8 MURILO MARCHII DE FREITAS COLICHIO Guará 4,37 8 MARIA GUIMARÃES MATTOS Patrocínio Pta. 3,62

9 ANIVALDO ALVES LEITE Patrocínio Pta. 4,33 9 JOSEPHINA CONSONI OLIVITO São Simão 3,60

10 NIVALDO GALDIANO FLORES Ituverava 4,28 10 RUBENS ANTONIO CALIXTO Patrocínio Pta. 3,59

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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