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Amanco, Coonai e Banco do Brasil lançam
Plano de Aquisição de Equipamentos para Irrigação.

Um coquetel realizado no dia 30 de 
janeiro, às 20h, no Buffet Spazio de 
Franca, marcou o lançamento oficial do 
Plano de Aquisição de Equipamentos 
para Irrigação. Na ocasião, represen-
tantes da Amanco, Banco do Brasil e 
Cooperativa Nacional Agroindustrial 
(Coonai), de Brodowski (SP), assina-
ram um documento firmando a  
parceria, inédita no setor, que dará 
possibilidade aos cooperados de 
adquirir equipamentos de irrigação com 
preços e prazos de pagamentos 
diferenciados.

O convênio já firmado entre a 
Amanco e o Banco do Brasil garante 
prazo de 36 meses com taxas que 
podem variar de 3% a 8,75%  a.a., com 
recurso financeiro liberado pelo Banco. 
A princípio serão disponibilizados R$ 
500 mil, mas de acordo com Marcos 
Bicudo, presidente da Amanco Brasil, 
caso a procura supere este valor, é 
possível ampliar a verba. Para o 
produtor ter o financiamento aprovado 
é necessário ter o plano técnico, que 
será elaborado pela equipe da Coonai. 

Trata-se do primeiro acordo efetivado 
nesse formato no País, no qual uma 
empresa privada faz a intermediação 
entre o produtor, a instituição financeira 
e uma cooperativa. “Estamos traba-
lhando nesses projetos há alguns 
meses com muito otimismo e certos de 
que estamos prestando uma contri-
buição importante para a sociedade, já 
que facilitamos os processos e incenti-
vamos os investimentos no setor agro-
pecuário, tão importante para a 
economia brasileira”, diz Marcos 
Bicudo. 

“Os equipamentos para irrigação 
oferecidos são de última geração 
tecnológica, garantindo os melhores 

resultados em distribuição de água e 
economia em consumo de energia, o 
que contribui para ganhos significativos 
nos  cus tos  operac iona is  dos  
produtores e se alinha perfeitamente 
com os objetivos de ecoeficiência do 
Grupo Amanco”, afirma Bicudo.                
Os equipamentos poderão atender à 
irrigação de diferentes culturas, como 
café, laranja, mas Marcelo Avelar, 
superintendente da Coonai, acredita 
que a maior procura deverá ser para a 
irrigação de pastagem, já que o leite é o 
principal produto comercializado pela 
cooperativa. “Apesar de toda a chuva 
que tem caído na nossa região 
(Nordeste do Estado de SP e Sul de 
Minas Gerais) no início deste ano, não 
podemos esquecer que agora é o 
momento certo dos produtores se 
prepararem para a seca e investirem 
em irrigação”, afirma Marcelo.

O superintendente alerta que o perío-
do de chuvas termina no final de março, 
mas até o final de maio, nas regiões de 
Franca e Ribeirão Preto, a lumino-
sidade e a temperatura continuam 
ideais para o crescimento do pasto, que 
somente sofre nesta época do ano com 
a falta de água. “Se o produtor tiver 
irrigação e fizer um sistema de pasto 
rotacionado, vai conseguir estender o 
período de aproveitamento do capim, 
economizando em ração (silagem), o 
que aumenta o custo de produção. 

Com irrigação, somente nos meses 
de junho e julho é que o pasto fica ruim 
porque a luminosidade e a temperatura 
não são adequadas, mas a partir de 
agosto já dá para voltar o gado para o 
pastejo. Com sistema de pasto rota-
cionado irrigado, é possível criar acima 
de 10 cabeças de gado por hectare”, 
esclarece Avelar.

Estamos em ano de eleições em 
nossa cooperativa. É o momento de 
fazermos uma reflexão, um balanço 
das ações e dos números nos         
últimos anos. Para isso, durante     
o mês de fevereiro estão sendo 
realizadas reuniões com os 
cooperados para apresentar             
os resultados obtidos pela Coonai 
durante o mandato da atual diretoria. 
Estas assembléias não têm como 
objetivo apenas fazer uma 
prestação de contas, mas também 
ouvir as opiniões de todos para que 
a próxima diretoria possa atender 
ainda mais as expectativas dos 
produtores.                                    
As chuvas que caíram em nossa 
região no mês de janeiro trouxeram 
alguns prejuízos em toda a cadeia 
produtiva do leite. O acesso a     
várias propriedades ficou difícil, 
atrasando ou mesmo 
impossibilitando a coleta. Os 
veículos precisaram de muito mais 
manutenção porque os buracos nas 
estradas provocaram vários 
estragos na frota. Sem contar o 
estresse das vacas, que, sem local 
para descansar, acabando dimi-
nuindo a produtividade. Apesar   
disso, conseguimos manter o nosso 
preço ao produtor.                     
Parece até ironia falarmos de 
irrigação em meio a uma época    
de tanta chuva, mas a matéria de 
capa desta edição traz um novo 
programa que conquistamos para 
facilitar aos produtores a aquisição 
de equipamentos de irrigação. Pois 
“quando as águas de março 
fecharem o verão”, não podemos 
esquecer que a estiagem é 
inevitável e que para reduzirmos      
os custos de produção na seca, é 
muito importante pensarmos em 
irrigar dos pastos. E a hora para 
investir nisso é agora. Nossa equipe 
técnica está ä disposição dos 
produtores que quiserem mais 
detalhes deste plano.

Eduardo Lopes de Freitas
presidente
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Revista do COOPERADO

Representantes do Sebrae de Sergipe visitam Coonai 
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Cooperado Município Proteína

1 Eduardo Garcia Leal Batatais 3,45

2 Luis Carlos dos Santos Igarapava 3,42

3 Paulo Pereira Seragini Guaraci 3,42

4 José Sergio de Andrade Patrocínio Pta 3,42

5 Leandra Vieira Bighetti Cravinhos 3,40

6 Elizabeth Rod. Rosa Fontão Patrocínio Pta 3,39

7 Daniel Tavares Rosa Ibiraci 3,39

8 Luiz Carlos Roma Batatais 3,38

9 Fernando de Azevedo Rezende Cravinhos 3,37

10 Afonso Augusto P. Guimarães Buritizal 3,37

Melhor em Proteína

Cooperado Município Gordura

1 Fernando de Azevedo Rezende Cravinhos 4,37

2 Amilton Valério da Cruz Ituverava 4,22

3 Josephina Consoni Olivito São Simão 4,12

4 Clayton Lacerda de Carvalho Sacramento 4,10

5 Flávio de Azevedo Rezende Cravinhos 4,09

6 José da Rosa Vercese Bonfin Paulista 3,99

7 Sérgio Bruxelas de Freitas Cristais Pta 3,98

8 José Humberto da Costa Uberaba 3,98

9 Luiz Carlos Roma Batatais 3,96

10 Oswaldo da C.Macceroni Patrocinio Pta 3,93

Melhor em Gordura

Cooperado Município CCS

1 Ricardo Maciel Mamar Aramina 60

2 Leandra Vieira Bighetti Cravinhos 63

3 Marcelo Barbosa Avelar Cristais Pta 69

4 Anivaldo Alves Leite Patrocínio Pta 93

5 Luiz Fernando Honório Patrocínio Pta 122

6 Tizira Batista Bizinoto Conquista 123

7 Adelino Benedito Ferreira Patrocínio Pta 127

8 Jaime Benedito Ferreira Patrocínio Pta 127

9 Donizete Dias Pires Guara 132

10 Joaquim Ferreira Coelho Pedregulho 137

Melhor em CCS (Contagem de Célula Somática)

Cooperado Município CBG

1 Maria Isabel da Silva Franca 6

2 Ricardo Maciel Mamar Aramina 6

3 Aurelio Rosa Lopes Patrocínio Pta 10

4 Eli Cinta de Almeida Patrocínio Pta 11

5 Olavo Zampol Patrocínio Pta 12

6 José Franco Basilio Igarapava 14

7 Luis de Freitas Patrocínio Pta 15

8 Ely Martim Vieira Brentini Pedregulho 16

9 Antônio Mauro Ferreira Rosa S.José B. Vista 19

10 Ivo Moscardini Jeriquara 19

Melhor em CBG (Contagem Bacteriana Global)

Um grupo de representantes do 
Sebrae de Sergipe visitou em 
janeiro a Coonai. O objetivo da 
visita foi conhecer o trabalho de 
assistência técnica que a 
cooperativa vem fazendo junto 
aos produtores. O trabalho ficou 
conhecido em todo o Brasil 
depois que o Projeto de 
Viabilidade da Pecuária Leiteira, 

implantado na região pela 
Embrapa ,  Sec re ta r ia  da  
Agricultura, SAI e Coonai foi 
tema de matéria do Programa 
Globo Rural, em novembro de 
2006. Os visitantes ficaram 
surpresos com os resultados 
das ações do Departamento de 
Assistência Técnica e também 
com a satisfação de alguns 

produtores que conseguiram 
melhorar sua produtividade 
graças à orientação dada pela 
coopera t iva .  Quem t iver  
interesse em conhecer ou 
participar do projeto é só ligar no 
Departamento de Assistência 
Técnica da Coonai pelo telefone 
(16 )3133-1297 ou  (16) 3133-
1421.

Encerrado o recadastramento dos cooperados

A equipe de técnicos encerrou 
no dia 29 de janeiro a coleta de 
dados junto aos cooperados 
Coonai, que teve início em 
outubro de 2006. Com as 
i n f o r m a ç õ e s  o b t i d a s ,  a  
cooperativa visa elaborar um 
Diagnóstico de Propriedades, 

levantamento completo das 
propriedades para avaliar as 
e s t r u t u r a s  d i s p o n í v e i s ,  
permitindo a visualização 
detalhada do quadro de 
cooperados, contendo pontos 
fortes e fracos do setor. Esta 
ação faz parte do Projeto de 

Viabilidade da Pecuária Leiteira, 
lançado em outubro, e que 
pretende aumentar a renda 
bruta dos cooperados em 25%, 
com acréscimo de 30% do 
volume de leite vendido e de 
25% da produção de leite por 
propriedade até o final de 2009.
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