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Estamos satisfeitos com o 
resultado de mais um leilão 
de gado leiteiro Coonai. 
Além da confraternização 
entre os cooperados, 
fornecedores, e outros 
representantes do setor, 
conseguimos realizar bons 
negócios, o que estimulou 
ainda mais os produtores. 
Gostaríamos de enfatizar 
também que a nova linha de 
crédito agrícola que o Banco 
do Brasil está oferecendo 
aos nossos produtores, 
como anunciamos na edição 
anterior, já está disponível. A 
Coonai está administrando 
este financiamento que tem 
condições bem favoráveis 
para os cooperados 
adquirirem insumos ou 
fazerem investimentos para 
melhorar a produtividade e a 
rentabilidade.
Nesta edição, além de 
falarmos dos resultados do 
leilão, vamos mostrar um 
pouco do trabalho da Corol 
(Cooperativa Agroindustrial 
de Rolândia – Paraná) que 
visitamos no final de maio. É 
um exemplo de trabalho 
integrado, desde a base da 
formação da cultura até a 
venda do produto final, em 
diversas áreas da 
agroindústria. Fomos muito 
bem recebidos pelo 
presidente Eliseu de Paula, 
que contou detalhes de seus 
projetos bem-sucedidos e 
que inclusive receberam 
prêmio do setor em 2006.

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Nos dias 29 e 30 de maio a 

diretoria e parte do conselho de 

administração da Coonai visita-

ram a Corol (Cooperativa Agro-

industrial de Rolândia – PR). A 

cooperativa é considerada modelo 

de cooperativismo no Brasil e no 

mundo. A principal razão do 

sucesso  são  os  Pro je tos  

Integrados, empreendimentos 

inéditos lançados em 1980 como 

alternativa, agrícola e econômica, 

para os cooperados que sofreram 

grandes perdas com a forte geada 

de 1975 que afetou a economia de 

dezenas de municípios do Paraná.

O Projeto Integrado é totalmen-

te diferenciado e oferece seguran-

ça, liquidez, agregação de valor e 

diversificação da propriedade. “O 

produtor participa efetivamente 

desde a concepção da idéia. Mais 

que isso: a cooperativa oferece 

assistência desde a escolha da 

área, aquisição das mudas, oferta 

de insumos, colheita e comerciali-

zação”, explica Eduardo Lopes de 

Freitas, presidente da Coonai. No 

início da colheita, o cooperado 

recebe um adiantamento para 

cobrir os custos de produção e de 

transporte. Depois da industriali-

zação e comercialização, o 

resultado é apurado e o partici-

pante recebe um novo repasse 

complementar, garantindo maior 

agregação de valor, sempre com o 

compromisso de entregar toda a 

sua produção à cooperativa. 

Outro diferencial, segundo 

Eduardo, é que cada projeto tem 

uma comissão de produtores, a 

qual participa de todo planejamen-

to, plantio, colheita, safra e comer-

cialização. Atualmente esses 

projetos envolvem as culturas de 

cana-de-açúcar (com produção de 

açúcar e álcool), fruticultura (com 

exportação de suco concentrado 

de laranja e o projeto de uva 

industrial), além do projeto de 

exportação de carne bovina (com 

entrada em operação do frigorífico) 

e o moinho de trigo. Para o presi-

dente da Corol, Eliseu de Paula, os 

Projetos Integrados são a essência 

do cooperativismo. “Esses projetos 

garantem oportunidade efetiva de 

participação do associado, promo-

vem a profissionalização em todo 

processo e ainda garantem segu-

rança e maior rentabilidade". 

O roteiro da visita incluiu: sede 

administrativa, processo de indus-

trialização da laranja, instalações e 

plantios do Centro de Difusão de 

Tecnologia, onde estava toda a 

estrutura onde havia sido realizado 

o Dia de Campo com cultivares de 

soja, algodão, híbridos de milho, 

mamona e girassol para a produ-

ção de biodiesel, e ainda o projeto 

de fruticultura com uva, laranja, 

abacaxi e maracujá; e ainda a usina 

de a  e l.

“A visita foi importante para 

conhecer os projetos desenvolvi-

dos pela Corol, alguns dos quais 

poderão ser adaptados em nossa 

cooperativa, criando novas oportu-

nidades para os cooperados, 

promovendo a diversificação da 

propriedade e a elevação da renda 

agrícola”, conclui Eduardo.
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Coonai visita projetos integrados

considerados modelo de cooperativismo 
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Melhores Produtores - Março de 2007
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A Coonai está comemorando 
os resultados do 7º Leilão de 
Gado Leiteiro de seus coopera-
dos, que aconteceu em 19 de 
maio em Patrocínio Paulista. 
Foram vendidos 100% dos 100 
animais colocados à disposição, 
distribuídos em 60 lotes, de 20 
cooperados. O preço médio do 
leilão foi R$ 2.600,00 quase 
20% superior ao do ano passa-
do. A seleção do gado foi feita 
por técnicos da Coonai, seguin-
do os padrões de qualidade de 
cada raça e com garantia de 
sanidade de todos os animais.

O grande destaque ficou para 
o lote 32: a vaca Camila, uma 
girolanda ¾, registrada, de 
propriedade de Dilcinei Maranha, 
de Itirapuã. Ele vendeu o animal 

para José por R$ 4.380,00 

Laércio Cavalheiro, de S
. Além de 

compra e venda de gado, 
parceiros da indústria veteriná-
ria, de alimentação animal, de 
maquinário e instituições de 
crédito agrícola estiveram 
presentes oferecendo boas 
oportunidades.

Pela manhã técnicos do 
Sebrae e da cooperativa 
entregaram a devolutiva do 1º 

ão 
José da Bela Vista

Diagnóstico Sebraetec dos 
cooperados Coonai. O docu-
mento mostra uma radiografia 
de cada propriedade, apontan-
do pontos fortes e fracos, ansei-
os e problemas. Em seguida foi 
servido um almoço para os 
participantes. “Conforme havía-
mos previsto, foi um dia de 
confraternização e bons negóci-
os, mesmo quem não comprou 
ou vendeu, aproveitou”, garante 
Olavo Pelloso de Carvalho, do 
Departamento de Assistência 
Técnica da Coonai

Os cooperados que não 
estiveram presentes no leilão e 
que desejam pegar a sua devo-
lutiva podem entrar em contato 
com o Departamento de 
Assistência Técnica pelo telefo-
ne 16 3664-9700.

Coonai vende 100% dos animais
em seu tradicional Leilão de Gado leiteiro

Camila
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