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Editorial

Prezado (a) cooperado (a),

Queria aproveitar este canal de 
comunicação para enfatizar a im-
portância dos serviços prestados 
por nossa fábrica de rações. Mais 
importante ainda do que a qualida-
de e os preços especiais é a assis-
tência que nossa equipe de profis-
sionais está habilitada a dar aos 
nossos produtores.

A concorrência nesta área é acir-
rada, por isso, o grande diferencial 
está no atendimento. Temos como 
objetivo principal proporcionar a 
melhor orientação, de maneira 
personalizada, e visando sempre o 
melhor custo/benefício para o 
nosso cooperado. 

Sabemos que a produtividade 
no negócio da pecuária leiteira é 
muito importante e priorizamos is-
so, analisando caso a caso, e pro-
curando sempre dar a melhor solu-
ção, com adequação das dietas, ti-
pos de volumosos e a outras alter-
nativas que podem fazer com que o 
produtor consiga melhorar seus 
resultados. Outro diferencial que 
temos é a entrega na propriedade. 
Entrem em contato com os nossos 
técnicos e utilizem os serviços e 
produtos oferecidos pela nossa 
fábrica de rações.

Finalizo este editorial fazendo 
menção ao dia do cooperativismo 
que foi comemorado no dia 3 de 
julho. O cooperativismo em seu sig-
nificado genérico é a união, a co-
operação de pessoas de um de-
terminado seguimento em busca de 
objetivos mútuos. E é esta missão 
que tentamos seguir no dia a dia de 
nossa cooperativa. Lutando para 
defender os interesses de nossos 
cooperados. Encontramos muitos 
obstáculos nesta caminhada, mas 
a nossa crença de que este é o 
sistema ideal de organização da 
sociedade e do trabalho nos faz 
superar todos e continuar sempre 
multiplicando os ideais coopera-
tivistas. 

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Fábrica de rações oferece produtos com preços
especiais e orientação técnica aos produtores

A Coonai disponibiliza, através de 
sua fábrica de rações localizada em Iti-
rapuã, inúmeros produtos e insumos 
para alimentação animal com preços e 
condições de pagamento especiais, 
além da qualidade já conhecida e 
garantida.

Dispõe atualmente de itens que 
atendem de forma completa toda a linha 
de produtos necessários para a ali-
mentação de bovinos leiteiros, bovinos 
de corte e animais de pista, assim como 
para eqüinos suínos e aves. Entre os 
principais insumos disponíveis estão: 
farelos de soja e de amendoim, milho 
grão ou moído, sal comum e produtos 
minerais das melhores empresas do 
mercado, tanto concentrados como 
para serem servidos direto no cocho.

 Além dessa grande variedade de 
produtos a fábrica também tem a 
vantagem de entrega direto na proprie-
dade, pois já possui uma boa logística 
de distribuição nas regiões de atuação. 
“Hoje possuímos representantes em 
todas as regiões de atuação da Coonai, 
disponíveis e capacitados a prestar os 
melhores serviços aos nossos coopera-
dos e clientes”, explica Rogério Gerba-
si, responsável pela Fábrica de Rações 
da Coonai.

Rogério esclarece ainda que a 
fábrica conta com um grupo de profissi-

onais especializados, aptos a dar 
suporte técnico, visitando os produto-
res interessados e auxiliando na 
escolha das melhores opções de 
concentrados a serem utilizadas em 
suas propriedades. “Nossos técnicos 
fazem um trabalho personalizado, 
visando melhorar a produtividade e o 
custo/benefício de nossos clientes, 
levando em conta vários fatores como: 
produção dos animais, período de 
lactação em que se encontram, assim 
como adequação da dieta ao tipo e 
qualidade do volumoso fornecida aos 
animais, além de outros detalhes 
técnicos, buscando assim o melhor 
resultado com o menor custo possível”, 
finaliza Rogério. 

Os produtores interessados em 
obter mais informações ou em adquirir 
algum produto devem entrar em 
contato os técnicos pelos seguintes 
telefones: 16.3146-1322 (fábrica de 
rações) // 16. 9183-0767(Edgar) // 
16.9214-6394 (Maisa) // 16. 9223-5785 
(Bruno) // 16. 9194-2826 (Rogério) // 
16. 9198-7131 (Fábrica de Rações)// 
16. 3145-1013 (Loja de Patrocínio 
Paulista) // 16. 3171-2850 (Loja de 
Pedregulho), ou na unidade da Coonai 
mais próxima.

A fábrica de rações Coonai fica na 
Chácara Cachoeira da Vida, s/nº, em 
Itirapuã (SP).

Fábrica de rações em Itirapuã (SP)
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Relatório sobre o novo Código Florestal é aprovado

Foi aprovado no dia 6 de julho, 
por 13 votos a favor e cinco contra, o 
texto principal do relatório sobre o 
novo Código Florestal Brasileiro, re-
ferente ao Projeto de Lei 1.876/99, 
que tem como relator o deputado 
Aldo Rebelo, integrante da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo 
(Frencoop). A aprovação aconteceu 
durante reunião da comissão espe-
cial que analisa a reforma da legisla-
ção ambiental, na Câmara dos De-
putados, em Brasília (DF). O vice-
presidente da Coonai, Marcelo Ave-
lar,  acompanhou a votação como 
diretor do Sescoop/SP e como lide-
rança cooperativista ao lado de vá-
rias outras liderança do setor de a-
gronegócios e de produtores rurais.

Após a votação, a comissão re-
jeitou todos os destaques apresen-
tados ao substitutivo e o documento 
seguirá para votação em Plenário, o 
que deve acontecer após o período 
eleitoral. “Quando tivermos a 
votação em Plenário precisaremos 
da grande mobilização dos produ-
tores para conseguirmos regularizar 
de maneira coerente e viável a vida 
de quem trabalha no campo. A mobi-
lização feita no congresso por parte 

dos ruralistas foi fundamental para con-
seguirmos os votos favoráveis à apro-
vação do relatório que possibilitará aos 
pequenos agricultores dar continuidade 
a suas atividades, produzindo e preser-
vando o meio ambiente”, explica Avelar.

Para Aldo Rebelo, o trabalho de 
construção do relatório foi fundamental 
para se chegar ao texto final e à apro-
vação. “Tivemos a preocupação de rea-
lizar diversas audiências e ouvir todos 
os segmentos. Nosso objetivo é regu-
larizar a vida dos produtores rurais e, si-
multaneamente, intensificar e ampliar a 
proteção às florestas do nosso País, ou 
seja, atuar em defesa do meio ambiente 
e da agricultura brasileira”, ressalta o 
relator.

Márcio Lopes de Freitas, presidente 
da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB), vê a aprovação como 
positiva, mas diz que ainda há um longo 
caminho a ser percorrido. "Isto indica 
um grande avanço para o Brasil nas 
questões ambientais. Nossa legislação 
é ultrapassada e realmente precisa ser 
revista. Estamos discutindo o problema 
da forma e com a importância neces-
sárias. Agora, o processo continua nas 
discussões em Plenário e depois no 
Senado Federal", diz.

As discussões foram acompanha-
das por cerca de 600 produtores ru-
rais e cooperativas, participantes do 
movimento "Preservar para produzir", 
uma iniciativa das frentes parlamen-
tares da Agricultura (FPA) e do 
Cooperativismo (Frencoop). 

Marcelo Avelar, vice-presidente da Coonai

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 GIOVANNO ALGARTE MORENO PEDREGULHO 1 1 HORACIO DIAS ALVINO RESTINGA 27

2 ELCIO JOSE SANTUCCI C. PAULISTA 1 2 COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE FRANCA 39

3 PAULO EDUARDO FRANCHI SILVEIRA P.PAULISTA 2 3 CARLOS ROBERTO JUSTINO S. J. B. VISTA 42

4 ANTENOR RICARDO FALEIROS CAPETINGA 2 4 VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS GUARÁ 52

5 VALMIR REIS SANTOS BATATAIS 2 5 VALENTIM BERLESE BRODOWSKI 54

6 JOSE DONIZETI GUERREIRO BRODOWSKI 3 6 ANTONIO ERCI ZANETTI S. J. B. VISTA 57

7 ALBERTO COUTINHO JUNIOR P.PAULISTA 3 7 NEWTON TEIXEIRA BARBOSA C. PAULISTA 62

8 VANDREI JOSE LOPES MENESIO CAJOBI 3 8 JOSE THALLES MEIRELLES ALTINOPOLIS 75

9 LEANDRA VIEIRA BIGHETTI CRAVINHOS 3 9 JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA S. A. da ALEGRIA 79

10 MAURO BADOCO P.PAULISTA 3 10 JOAO ZANETTI NETO S. J. B. VISTA 82

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 FABIO ALVES CINTRA BURITIZAL 5,45 1 LUIZ CARLOS MENGELI BATATAIS 3,96

2 CLOVIS SCAPIM BURITIZAL 5,42 2 MAURIEL ARLEY ABIB PEDREGULHO 3,94

3 JOAO ZANETTI NETO S. J. B. VISTA 5,41 3 OLIVARDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR BARRETOS 3,89

4 RODILEI ANTONIO FERREIRA OLIMPIA 5,35 4 RONALDO FRANCO ORLANDIA 3,88

5 OSWALDO FERREIRA LIMA C. PAULISTA 5,27 5 GUILHERME LUIS FIGDO.ANDRADE P.PAULISTA 3,78

6 CARLOS ROBERTO BANZATTO GUATAPARA 5,16 6 OLAVO ZAMPOL P.PAULISTA 3,78

7 FABIANA AP. FERREIRA GOULART P. PAULISTA 4,84 7 SAMANTHA LESSI MACHADO GUARACI 3,76

8 GASPAR MIGUEL ARCANJO BARCELOS GUARA 4,79 8 CARLOS LUIZ POPOLIM S. J..B. VISTA 3,73

9 ANTONIO PEREIRA PEDREGULHO 4,77 9 LOURENÇO GONÇ DE MEDEIROS C. PAULISTA 3,73

10 ADEMIR RIBEIRO CARLOS GUARA 4,75 10 ALBERTO COUTINHO JUNIOR BATATAIS 3,73

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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