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O Sebrae- SP e a Coonai 

promoveram no dia 12 de julho, das 

10h às 12h, na Casa do Criador, no 

recinto da Festa do Leite de 

Batatais, uma reunião com veteri-

nários interessados em participar 

do  Pro je to  de  Viab i l i dade  

Econômica da Atividade Leiteira. A 

primeira fase do Projeto teve início 

em 2006 com a realização do 

Diagnóstico de Propriedades, um 

levantamento completo das 

Começa segunda fase do Projeto 
de Viabilidade Econômica da Atividade Leiteira

propriedades para avaliar as 

estruturas disponíveis, permitindo 

a visualização detalhada do quadro 

de cooperados, além de proporcio-

nar relatório completo, contendo 

pontos fortes e fracos do setor.

Nesta nova fase, veterinários 

selecionados pelo Sebrae e Coonai 

farão alguns treinamentos nas 

fazendas sobre prevenção de 

doenças nos animais e sobre 

reprodução, incluindo exames de 

Vivemos um momento 
especial na atividade leiteira. 
Após longo período de arrocho 
e desmotivação, temos uma 
recuperação dos preços do 
leite. Isso é bom, mas é preciso 
enfatizar que é apenas uma 
correção das perdas 
acumuladas nos anos 
anteriores. Ocorre que o 
consumo cresceu mais que a 
oferta e que os produtores 
organizados não conseguem 
aumentar o volume produzido 
além da capacidade natural de 
seus animais e que qualquer 
aumento significativo da 
produção só poderá ocorrer 
após o início da temporada de 
chuvas no centro-sul do país, 
ou seja, após meados de 
setembro. Nesta época, os 
animais criados de maneira 
extensiva, no Brasil, poderão 
incrementar o volume captado. 

A longo prazo, podemos 
esperar uma boa fase da 
pecuária leiteira, haja vista que 
o incremento de plantéis leva 
no mínimo dois anos para 

começar a realizar aumento 
de produção.

Não podemos deixar que 
a empolgação deste bom 
momento nos deixe agir pela 
emoção e não pela razão. É 
momento “colocar a casa em 
ordem”, se possível reservar 
algum resultado para épocas 
menos favoráveis, planejar a 
atividade e não deixar com 
que os custos aumentem, o 
que é comum quando a 
margem melhora.

Da mesma forma, na 
nossa cooperativa estamos 
implantando medidas 
corretivas, visando enxugar 
custos fixos, nos preparando 
para poder sustentar 
condições melhores para 
nossos cooperados quando e 
se for necessário. Criando 
bases sólidas para sustentar 
nosso crescimento daqui para 
frente.

A COONAI fez no mês de 
julho uma reestruturação 
administrativa com cortes 
drásticos em todas as 

despesas, inclusive com a 
diminuição de colaboradores 
em seus quadros. Foram 
medidas difíceis de serem 
executadas porque todos os 
colaboradores que deixaram a 
empresa são pessoas 
competentes, que nos 
serviram, e dedicaram parte de 
suas vidas ao sucesso da 
COONAI. Esperamos que eles 
prossigam sua jornada com 
realizações positivas e que 
carreguem consigo a 
experiência positiva que 
tiveram em nossa cooperativa.

Para efetivar estas 
mudanças, fizemos uma pausa 
nesta publicação no mês de 
julho, mas a partir de agosto a 
revista do cooperado volta a 
ser mensal. A administração da 
cooperativa fará sua parte para 
que o cooperado possa ter o 
maior quinhão possível na 
cadeia do leite.
Saudações cooperativistas.

Eduardo Lopes de Freitas
presidente

brucelose e tuberculose nos 

animais. “Com a realização dos 

exames, consultoria e capacita-

ções oferecidas pelo Projeto, a 

Coonai pretende buscar qualidade 

na matéria-prima dos seus coope-

rados e oferecer segurança aos 

consumidores de seus produtos”, 

explica Marcelo Barbosa Avelar, 

vice-presidente da cooperativa. 

Informações: fone (16) 9965-6556 

ou e-mail coonai@coonai.coop.br.
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O francano Francisco de 
Paula Caetano, mais conhecido 
como Chicão, craque no arre-
messo de peso e disco, recebeu 
em abril o patrocínio da Coonai. 
O atleta afirma que, com este 
incentivo, está podendo fazer 
um treinamento mais específico 
e intenso e assim obter melho-
res resultados nas competições. 
Este ano, Chicão conquistou 8º 
lugar em arremesso de peso e 
11º em arremesso de disco no 
Campeonato Paulista. No 
Troféu Brasil, disputado em 
junho, conseguiu a 6ª colocação 
no peso e 12ª no disco e nos 
Jogos Regionais, realizados em 
julho em Barretos, ficou em 1º no 
peso e foi vice-campeão no 
disco.

Chicão afirma que se não 
fosse o incentivo da Coonai ele 
não teria conseguido nem 

Coonai incentiva o esporte regional

classificar para estes campeo-
natos e que agora está mais 
confiante e acha que pode 
melhorar a cada dia e até 
sonhar com uma participação 
no Pan ou Olimpíadas um dia. 
A rotina do atleta é puxada. 
Uma vez por mês ele faz 
treinamento específico em São 
Paulo e de segunda a sábado, 
em Franca, treina de manhã, 
fazendo musculação, e à tarde, 
v a i  p a r a  a  p i s t a  n o  
Poliesportivo para treinar os 
arremessos.

O próximo desafio será em 
novembro, nos Jogos Abertos 
em Praia Grande, litoral de São 
Paulo. “O esporte melhora a 
qualidade de vida das pessoas 
e por isso a Coonai faz questão 
de apoiar atletas locais que 
valorizam a nossa região. 
Precisamos participar ativa-

mente da comunidade na qual 
estamos inseridos para crescer-
mos juntos. Se cada um fizer a 
sua parte vamos construir um 
mundo melhor para as próximas 
gerações ”, explica Marcelo 
Barbosa Avelar, vice-presidente 
da Coonai.

Cooperado Municipio CCS
1 Leandra Vieira Bighetti Cravinhos 58
2 Mercia de Lurdes B. Lopes Olimpia 84
3 Catharina Angelotti Sicchieri Patrocinio Pta 101
4 Clayton Lacerda de Carvalho Sacramento 107
5 Douglas Ricardo Sandrini e outros Embauba 108
6 Marcelo Barbosa Avelar Cristais Pta. 109
7 Laerte de Morais Barcelos Patrocinio Pta 117
8 Julia de Oliveira Barbosa Ituverava 118
9 Orlando Donato Barretos 120

10 Waldyr Muniz Oliva Patrocinio Pta 138

Melhores em CBG (Contagem de Célula Somática)
Cooperado Municipio CBG

1 Ely Martim Vieira Brentini Pedregulho 7
2 Jose Carlos Raiz e Outros Cristais Pta 8
3 Antonio Erci Zanetti São J.B.Vista 8
4 Dilciney Maranha Patrocinio Pta 12
5 Flavio de Azevedo Rezende e outra Cravinhos 13
6 Jose Ezio Moscardini Espolio Itirapuã 14
7 Laercio Lacerda de Carvalho Sacramento 16
8 Nilton Roberto Scadiuzzi e Outro Araminas 17
9 Antonio Rodrigues da Cunha Jr Sacramento 18

10 Douglas Ricardo Sandini e outros Embauba 19

Melhores em CBG (Contagem bacteriana global)

Cooperado Municipio Gordura
1 Edvaldo Theodoro da Silveira Guaraci 4,52
2 Antonio Maretto Sobrinho Batatais 4,49
3 Leandra Vieira Bighetti Cravinhos 4,46
4 Angelo Berlese Brodowski 4,41
5 Jesus Messias Piloto Sales de Oliveira 4,39
6 Maria Izabel da Silva Franca 4,38
7 Humberto Ferreira Borges Cristais Pta 4,37
8 Marcinia Caseli Muzetti Colombia 4,31
9 Jose Dirceu Cardoso Telles Ituverava 4,28

10 Josephina Consoni Olivito São Simão 4,11

Melhores em Gordura

Cooperado Municipio Proteina
1 José Carlos Barillari S.J. Bela Vista 3,47
2 Cecilia Villela de A. T. de Barros Luis Antonio 3,45
3 Idelfonso Carrijo Ibiraci 3,44
4 Luis Carlos Dos Santos Igarapava 3,44
5 Ramiro David Cajuru 3,42
6 Geraldo Cracco Batatais 3,42
7 Carlos Jesus Ramos Brodowski 3,42
8 Maria Aparecida de Souza Capetinga 3,41
9 Jesus Messias Piloto Sales de Oliveira 3,41

10 Luiz Guarnieri Cristais Pta 3,41

Melhores em Proteina

Melhores Produtores -Julho de 2007
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