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Coonai realiza 9º Leilão de Gado Leiteiro em 
Patrocínio Paulista

Editorial

Prezado cooperado,

Este mês teve início com o 
Dia do Trabalho. Este que atual-
mente é um bem que muito temos 
a zelar, pois está escasso no mun-
do, e dele vem o nosso sustento. 
No caso de quem lida com a 
pecuária leiteira, mais do que o 
sustento o nosso trabalho nos dá 
contentamento. Mesmo com as 
dificuldades financeiras que sur-
gem e as operacionais que são 
inerentes a esta atividade, tra-
balhar com leite é prazeroso. Por 
isso a cada dia trabalhamos em 
nossa cooperativa para aprimorar 
os processos que permitem o 
desenvolvimento de nossos 
cooperados. Teremos muitas 
novidades ainda neste semestre.

Maio também é um mês 
especial para a Coonai. Além de 
ser o mês da campanha de vaci-
nação contra a febre aftosa é a 
época do nosso tradicional leilão 
de gado leiteiro. Nossos técnicos 
e profissionais trabalharam em 
abril na seleção dos lotes e 
garantem que será uma excelente 
oportunidade para negociar, 
aliando a qualidade dos animais 
às boas condições de pagamento. 
Gostaríamos de convidar todos os 
cooperados a comparecerem 
neste evento que, além de 
oferecer bons negócios, será uma 
grande confraternização.

Não poderia deixar de 
lembrar que este também é o mês 
das mães. Estas pessoas que nos 
deram a vida e nos dão o apoio 
que precisamos para enfrentar os 
desafios que nos são colocados 
ao longo dela. Nosso abraço 
especial a cada um destas 
mulheres, também especiais, em 
nome de todos os nossos 
cooperados. 

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

A Coonai realiza no dia 16 de 
maio, sábado, no Centro de Even-
tos da cooperativa em Patrocínio 
Paulista, o seu 9º Leilão de Gado 
Leiteiro. Ao todo serão ofertados 
100 animais, distribuídos em 80 
lotes, de aproximadamente 20 co-
operados. A seleção do gado foi 
feita por técnicos da Coonai, se-
guindo os padrões de qualidade 
de cada raça e com garantia de 
sanidade de todos os animais.

Além de gado puro, holandês, 
os participantes poderão ver na 
pista gado cruzado, girolando, 
entre outros com aptidão leiteira. A 
partir das 9 horas, os animais já 
estarão liberados para vistoria nos 
currais para que os interessados 
possam avaliá-los detalhada-
mente. A entrada do primeiro lote 
na pista está marcada para as 
13h. O pagamento poderá ser feito 
em seis parcelas.

Além de compra e venda de 
gado, parceiros da indústria vete-
rinária, de alimentação animal, de 
maquinário e instituições de crédi-
to agrícola estarão presentes para 

oferecer boas oportunidades de 
negócios aos cooperados. “Será 
um dia de confraternização e bons 
negócios, mesmo quem não está 
precisando comprar ou vender, 
deve comparecer porque vai 
aproveitar muito”, garante Marcelo 
Barbosa Avelar, vice-presidente da 
Coonai.

Para outras informações ou 
para fazer cadastro antecipado de 
compradores, os interessados 
podem ligar para 16 3664-9700. 
Os cadastros serão feitos também 
no local do leilão, mas quem 
antecipar ganha mais tempo para 
analisar os animais e confrater-
nizar com os outros participantes.

AGENDA:
9º Leilão de Gado Leiteiro da Coonai
Data: 16 de maio de 2009 (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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Prorrogado prazo para quem deseja fazer migração de plano de saúde

Melhores Produtores - Abril de 2009

Preocupada em oferecer a 
todos os cooperados e a seus 
f a m i l i a r e s  o  m e l h o r  e m  
assistência médica e, ao mesmo 
t e m p o ,  r e c o n h e c e n d o  a  
necessidade de aperfeiçoar o 
plano de saúde da Coonai, a 
diretoria negociou junto a 
Unimed uma condição especial 
de contrato de assistência 
médica já de acordo com a Lei 
9656/98 (plano de saúde 
regulamentado).

No ano de 1999, após longo 
debate  ent re  o  governo,  
operadoras de planos de saúde, 
associações de defesa do 
consumidor e a sociedade como 
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um todo, foi aprovada a lei 
9656/98, que estabeleceu o 
plano de saúde regulamentado 
para contratos que fossem 
comercializados a partir desta 
data. Estes contratos passaram a 
contar com coberturas médico-
hospitalares mais amplas do que 
aquelas que existiam nos planos 
comercializados até então.

Agora, a Coonai está 
o f e r e c e n d o  a  t o d o s  o s  
associados a possibilidade de 
migrar o seu atual convênio para 
este novo plano. Com a 
m i g r a ç ã o ,  d i v e r s o s  
procedimentos médicos passam 
a  cons ta r  nos  con t ra tos  

regulamentados, o que evita que 
o usuário tenha despesas 
imprevistas, além de gerar 
desconforto e insegurança, caso 
se depare com um procedimento 
médico não-coberto pelo seu 
atual plano. 

E m  n e g o c i a ç ã o  c o m  
Unimed-Franca, foi acordado 
que os cooperados que optarem 
pela migração até 15 de junho 
para o plano regulamentado não 
cumprirão carências. Para opção 
ou mais informações, procurar 
uma unidade de atendimento da 
Coonai ou ligar para (16)-3145-
1015/-9197-7509 e falar com 
Vânia – setor de convênios. 

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 JOAQUIM MASSON Brodowski 94 1 DONIZETI DIAS PIRES Guará 103

2 LAERCIO VIOLIM Brodowski 99 2 ANTENOR RICARDO FALEIROS Capetinga 118

3 JOSÉ CARLOS RAIZ E OUTS Cristais Pta. 104 3 ANTONIO GALLO Taiuva 127

4 JOSÉ CARLOS BARILLARI S.J.Bela Vista 105 4 CESAR LUIS PONTI PANOSSO Jaboticabal 127

5 EURIPEDES PEDRO DE FARIA Cristais Pta. 109 5 ANNA DE JESUS MARQUES SIMÕES Sales Oliveira 132

6 LUCILENY V. C. TAVARES E OUTS Ribeirão Preto 109 6 IVAN RAFAEL URBAN GOMES S.J.Bela Vista 140

7 EUCLIDES RODRIGUES NETO S.J.Bela Vista 110 7 ORLANDO DONATO Barretos 141

8 RICARDO MACIEL MAMAR Aramina 110 8 JOAQUIM MASSON Brodowski 152

9 ANTONIO GALLO Taiuva 111 9 DANIEL TAVARES ROSA Ibiraci 155

10 CESAR LUIS PONTI PANOSSO Jaboticabal 111 10 CARMO LUIZ POPOLIM Guará 159

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,59 1 CELIO AUGUSTO BARCELOS Cristais Pta. 3,80

2 ANTONIO ESPELHO DINIZ Restinga 4,56 2 ANTONIO ESPELHO DINIZ Restinga 3,68

3 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE E OTS Cravinhos 4,34 3 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,67

4 AMELIO MARTINS DOS REIS JR. Altinópolis 4,32 4 SEMBRA TECNICAS PROD. DE REPRODUÇÃO Barretos 3,65

5 SEMBRA TECNICAS PROD. DE REPRODUÇÃO Barretos 4,22 5 LUIZ ALBERTO SIMIONI Batatais 3,65

6 LUIZ ALBERTO SIMIONI Batatais 4,19 6 MARIA RAQUEL MOCO ROSA E OUTRO Cajobi 3,64

7 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 4,17 7 NEUZA MACARRON PEREIRA E OUTS Altinópolis 3,63

8 JOSE DA ROSA VERCESI Ribeirão Preto 4,15 8 VERA M.A.P. DAL PICCOLO E OUTS Batatais 3,62

9 AGOSTINHO CESAR DE GOUVEIA Claraval 4,15 9 JOSÉ THALLES MEIRELLES Altinópolis 3,60

10 MARIA APARECIDA DA SILVA Patrocínio Pta. 4,14 10 MARIA LUCIA JURCA Patrocínio Pta. 3,60

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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