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Editorial

Prezado (a) cooperado (a),

Estamos a poucos dias das 
eleições para escolher os candida-
tos, tanto do Poder Legislativo co-
mo do Executivo, que irão dirigir o 
Brasil nos próximos quatro anos. É 
necessária muita reflexão nesta 
hora para estarmos conscientes ao 
exercer o direito do voto, que é a 
mais representativa ação de demo-
cracia, na qual todos têm o mesmo 
valor independente de classe so-
cial, econômica, de raça ou religião.

Não podemos brincar, nem nos 
omitir neste momento. A omissão 
não nos livra da responsabilidade. 
Não votarmos significa deixarmos 
que o outro escolha por nós. Pre-
cisamos procurar conhecer a vida 
pública e pessoal dos candidatos 
que pretendemos votar e assim 
fazermos escolha acertada, pelo 
menos com nossa consciência.

Os escândalos envolvendo 
políticos desonestos nos últimos 
anos não podem ser motivos para 
desanimarmos, para perdermos a 
esperança. Devemos escolher 
pessoas que estejam bem inten-
cionadas e, mais do que isso, que 
estejam comprometidas com os 
ideais cooperativistas e os interes-
ses dos produtores.

A Organização das Coopera-
tivas Brasileiras (OCB) em conso-
nância com a instituição estadual - 
OCESP, fez uma análise profunda 
de nomes que durante os últimos 
quatro anos trabalharam efetiva-
mente  para o sistema cooperativo 
do Brasil. Estes não simplesmente 
se intitularam membros da frente 
parlamentar do cooperativismo, 
mas sim trabalharam pelo sistema 
quando foram solicitados. Se for de 
seu interesse entre em contato co-
nosco para que possamos divulgar 
os nomes destes candidatos.

 Saudações cooperativistas.

 
Eduardo Lopes de Frei tas,  
presidente

Produtor deve racionalizar as despesas para 
enfrentar período de margens estreitas

Os produtores de leite estão se de-
parando com um cenário crítico nos últi-
mos meses: seu produto sofreu uma 
desvalorização e os seus custos de pro-
dução subiram.  É uma época que exige 
muita determinação e rigor nos proces-
sos do dia a dia. De acordo com Rogério 
Gerbasi, responsável técnico pela fábri-
ca de rações da Coonai, grande parte 
dos custos totais é composta dos custos 
fixos da propriedade e a diminuição de 
volume produzido nessas épocas de di-
ficuldade provoca uma segunda re-
dução de receita (a primeira pela baixa 
no preço do leite e, na tentativa de corte 
de gastos, caso a produção caia, ocorre 
a segunda perda). Para o técnico, a saí-
da mais viável para enfrentar este ce-
nário é a racionalização das despesas, 
mas sem comprometer o balanceamen-
to da ração para evitar mais perdas.  
“Outro ponto importante é a otimização 
do potencial produtivo dos animais e o 
descarte de animais pouco produtivos, 
para que isso traga aumento de produ-
ção e contribua com a diluição dos cus-
tos fixos da atividade”, afirma Rogério. 

A área de Assistência Técnica 
Coonai está à disposição para orientar e 
ajudar a melhorar a produtividade dos 
cooperados. Informações: 16 3664-
9700 - e-mail . 
Ou em nossas unidades.

Margens estreitas - No primeiro 
semestre análises de mercado 
mostram que os preços dos insumos 
uti l izados com al imentação na 
produção de leite subiram bastante, 

coonai@coonai.coop.br

isso tendo como catalisador principal 
um ano em que o período das secas 
iniciou-se mais cedo forçando a ida dos 
animais para o cocho durante um 
período maior que o rotineiro. Alguns 
fatores externos como a seca 
acentuada na Rússia, que mexeu com 
o mercado externo, principalmente pelo 
cancelamento de muitos contratos de 
exportação e a oportunidade de venda 
de milho e soja por países como Brasil e 
Estados Unidos, gerou especulação 
com os preços no mercado brasileiro. 
Outro fator que movimenta os preços 
dos insumos são alguns segmentos. 
como o do Boi Gordo, que vem 
apresentando uma remuneração 
interessante, estimulando os con-
finamentos.

A tabela abaixo mostra que o preço 
do leite teve redução de -9,52% no 
primeiro semestre. Já os insumos, no 
mesmo período, chegaram a variações 
de até 64% no caso do milho, o que 
representou até 27% de aumento no 
preço final de venda de rações prontas.

Rogério explica que outro fator a-
gravante é que devido a essa 
especulação, os insumos que seriam 
imediatos substitutos como sorgo, pol-
pa cítrica, caroço algodão, entre outros, 
também tiveram elevação em seus pre-
ços. “O momento é complicado, mas 
precisamos ter determinação e eficiên-
cia para enfrentá-lo porque tenho cer-
teza de que ele é passageiro e não vai 
comprometer no resultado futuro da 
atividade leiteira que é muito pro-
missor”, conclui Rogério. 

R$ 0,63 RELAÇÃO DE TROCA R$ 0,57 RELAÇÃO DE TROCA

INSUMO R$/ton
Litros leite p/              

1 Ton produto
R$/ton

Litros leite p/              

1 Ton produto
Variação ( % )

FARELO DE SOJA R$ 660,00 1048 R$ 680,00 1193 14%

FAR. DE AMENDOIM R$ 600,00 952 R$ 685,00 1202 26%

MILHO R$ 260,00 413 R$ 385,00 675 64%

FARELO DE TRIGO R$ 300,00 476 R$ 425,00 746 57%

RAÇÃO COMERCIAL R$ 597,00 948 R$ 685,00 1202 27%
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Melhores Produtores - Agosto de 2010

A Coonai lan-
çou neste mês 
de setembro 
mais um mate-
rial promoci-
onal com a o in-
tuito de orientar 
os consumido-
res sobre como 
conserva r  o  
leite pasteuri-
zado e, mais 
uma vez, enfati-
zando os bene-
fícios que ele 
promove à saú-
de. O material 
vai servir de 
apoio à equipe 

de vendas com o objetivo de fidelizar 
os clientes e ampliar a divulgação da 
marca Coonai.

Os slogans impressos nos mate-
riais são: A qualidade é nosso principal 
Valor. Leite Coonai, o verdadeiro leite 
puro e também: Leite pasteurizado 
Coonai, é mais nutritivo, é mais saúde!

O conteúdo do folder traz dicas 
para os consumidores, explica resumi-
damente o que é o processo de 

Cooperado Município CBT Cooperado Município CCS

1 VALMIR REIS SANTOS Batatais 6.078 1 ANTONIO GARCIA DA COSTA Guará 28.160

2 JOSE DONIZETI GUERREIRO Brodowski 7.000 2 OSVANIR SERIBELI Guará 28.390

3 CLOVIS SCAPIM Buritizal 7.746 3 ADEY APOLINARIO Colômbia 46.087

4 PAULO EDUARDO FRANCHI SILVEIRA Patrocínio Pta. 7.937 4 JOSE THALES MEIRELES Altinopolis 50.000

5 JOAO CLAUDIO FULCO Ribeirão Preto 8.485 5 ANNA DE JESUS MARQUES SIMOES Sacramento 56.675

6 JESSUS MESSIAS PILOTO Sales de Oliveira 9.798 6 LUIS FERNANDO MONTAGNINI DE QUEIROZ S.J Bela Vista 57.236

7 MAURO BADOCO Patrocínio Pta. 10.488 7 JESSUS MESSIAS PILOTTO Sales de Oliveira 64.722

8 ANTONIO GARCIA DA COSTA Guará 10.583 8 ALEXANDRE MIRAS PERES Franca 71.903

9 BENJAMIN CURY NETO E OUTROS S.J Bela Vista 10.817 9 JESUINO ANTONIO GARCIA DA SILVERA Buritizal 72.870

10 FUND. DE APO. A PESQ. EXTENSAO- FUNEP Jaboticabal 10.817 10 BENJAMIN CURY NETO E OUTROS S.J Bela Vista 74.216

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Cravinhos 4,72 1 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 3,60

2 ANTONIO MARETTO SOBRINHO Batatais 4,54 2 CYRO FERREIRA PENA JUNIOR E OUTRA Barretos 3,59

3 JOSE LUIS JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,52 3 CECILIA VILLELA DE ANDRADE T. DE BARROS Luis Antonio 3,57

4 VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS Guará 4,44 4 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,56

5 FRANCISCO DE CARVALHO MEIRELLES Guará 4,44 5 WINICIUS NICOLAU DE SOUZA Pedregulho 3,54

6 MAURO SALVADOR CAMARA Viradouro 4,41 6 PAULO DE TARSO PREVIDI BENEDINI Batatais 3,52

7 MARIA ISABEL DA SILVA Franca 4,38 7 DIRCEU PIRES DA SILVA Pitangueiras 3,52

8 CLESIO ANTONIO DOS REIS Patrocínio Pta. 4,38 8 LUIZ SEBASTIAO FERREIEA Pedregulho 3,50

9 DONIZETI DIAS PIRES Guará 4,34 9 FRANCISCO MARQUES PALMA RIBEIRO FILHO Altinópolis 3,50

10 JOSE CARLOS RAIZ Cristais Pta. 4,32 10 FUNDACAO ABILIO ALVES MARQUES Bebedouro 3,49

Melhores em CBT (Contagem Bacteriana Total) Melhores em CCS (Contagem de Célula Somática)

Melhores em Gordura Melhores em Proteína

Coonai lança novo material promocional para dar suporte à equipe de 
vendas

A Socoop Corretora de Seguros 
oferece várias opções de seguros pa-ra 
os cooperados da Coonai. De acordo 
com o gerente Fábio Garcia, os pro-
dutos e serviços oferecidos são o que o 
mercado traz de mais inovador, com a 
vantagem do atendimento persona-
lizado e que atende as demandas indi-
viduais da cada cooperado. “Temos 
vários tipos de seguros para oferecer 
como acidente, acidente pessoal, de 
residência, de automóveis, de vida, 
entre outros. Procuramos dar um aten-
dimento personalizado e de acordo 
com as necessidades dos nossos 
clientes”, explica Fábio.

Com uma equipe especializada, a 
corretora de seguros está oferecendo 

Socoop oferece várias opções de seguros para 
os cooperados 

condições especiais nos mais diversos 
ramos de seguros. “Os cooperados que 
precisarem renovar seu seguro ou in-
cluir novas apólices podem nos procu-
rar e ter a certeza de que vão ser bem a-
tendidos, comprando segurança”, 
afirma Fábio.

A Socoop atende em Ribeirão Pre-
to na rua João Fiúsa, 1901 – 9ª andar – 
sl 910, ou ainda pelos outros telefones: 
(16) 3628-0992, 3628-0249, 3626-
9857 e 9223-5722,  e  e-mai l

. Os escritóri-
os de unidades de negócios da Coonai 
são também canais de atendimento e 
direcionamento à Socoop, que atende 
seguros em geral e trabalha com as 
melhores seguradoras do Brasil. 

:  
socoop@socoop.com.br

pasteurização e homogeneização, 
conta um pouco da história da Coonai, 
da preocupação com qualidade e ainda 
orienta em relação ao manuseio e 
conservação do produto. “Temos 

certeza que este material será de 
grande valia para os consumidores e 
servirá de estímulo para a equipe de 
vendas também”, avalia Marcelo 
Avelar, vice-presidente da cooperativa.
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