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Editorial

Prezado (a) cooperado (a),

Iniciamos em julho uma 
campanha para incentivar o consu-
mo de leite de saquinho, nosso prin-
cipal produto, e que também é co-
nhecido como “barriga mole”. Um 
dos slogans da campanha é: “Leite 
pasteurizado Coonai é mais 
nutritivo, é mais saúde!”.

O objetivo desta campanha 
também é incentivar os nossos re-
vendedores e dar a eles mais sub-
sídios para que possam trabalhar a 
venda do nosso leite. A ação está 
sendo focada somente nas prin-
cipais cidades onde temos pontos 
de venda no nordeste do estado de 
São Paulo. Desenvolvemos um fo-
lheto explicativo que demonstra to-
dos os benefícios do leite de sa-
quinho, enfatizando sempre o seu 
valor nutricional.

Outro ponto importante que 
estamos fazendo questão de es-
clarecer nesta campanha é mostrar 
ao consumidor que o leite pasteuri-
zado não precisa ser fervido em ca-
sa, pois a fervura provoca perdas 
nutricionais, mostrando que a pas-
teurização garante a qualidade má-
xima do leite. Sendo assim, desmis-
tificamos que consumir leite de sa-
quinho seria mais trabalhoso para 
as donas de casa. 

Já fazemos um trabalho for-
te com nossos produtores, princi-
palmente no que diz respeito à as-
sistência técnica, pois sabemos 
que eles são os principais elos da 
cadeia do setor lácteo. Mas, para 
fortalecer o produtor ainda mais 
temos também que pensar no con-
sumidor final, pois sem ele a cadeia 
não fecha e não se completa. Esta-
mos abertos a outras sugestões pa-
ra incrementar ainda mais esta nos-
sa ação. A participação dos coope-
rados é sempre fundamental para 
que os ideais cooperativistas se 
fortaleçam.

Saudações cooperativistas.

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Programa Mosaico Teatral traz peça Panos & 
Lendas a Franca em setembro 

As cooperativas Coonai, Uni-
med, Cocapec, Credicocapec, em par-
ceria com o Sescoop-SP (Serviço Naci-
onal de Aprendizagem do Cooperati-
vismo no Estado de São Paulo), trazem 
pela 5ª vez, o programa Mosaico Teatral 
para Franca. Para este ano, a peça es-
colhida foi o musical “Panos & Lendas”, 
da Cia. Pic Nic da Cooperativa Paulista 
de Teatro. Os promotores de cultura do 
cooperativismo, formados pelo progra-
ma, esperam repetir o mesmo sucesso 
das edições passadas, quando mais de 
1500 pessoas puderam ver os 
espetáculos.

De acordo com Maísa Scaion, 
coordenadora do Programa pela Coo-
nai, além de permitir o acesso a espetá-
culos de qualidade, o Mosaico Teatral 
põe em prática a responsabilidade so-
cial das cooperativas, com ingressos re-
vertidos a entidades assistenciais, e a-
inda a capacitação dos promotores de 
cultura. “Eles aprendem desde a produ-
ção do espetáculo, como a estrutura de 
palco, iluminação e som, até a forma de 
capta-ção de recursos e a produção 
executiva para viabilizar as produções 
culturais”, explica Maísa.

Além do espetáculo, o progra-
ma realiza workshops gratuitos que en-
sinam as técnicas teatrais utilizadas pe-
las companhias que se apresentam nas 
cidades onde o programa atua. Em 
Franca, a Cia Pic Nic promoverá no dia 
2 de setembro, às 14h no Teatro do SE-
SI, o workshop gratuito “Cantigas de ro-
da“. É destinado a artistas locais, pro-
fessores e interessados em geral na 
arte de fazer teatro.

O musical “Panos & Lendas” 
resgata as crendices, os costumes, ca-
ntos e as brincadeiras do folclore brasi-
leiro, de modo a valorizar as nossas ra-
ízes.  Uma grande variedade de panos 
é utilizada e manipulada pelos atores 
/cabides, que se transformam magica-
mente em cenários, pessoas e bichos. A 
música é um dos fortes elementos do 
espetáculo, cantada e executada pelos 
atores e músicos ao vivo (com violão, vi-
olino, flauta transversal, sanfona, entre 
outros), enriquecendo e tornando mais 
viva cada estória ali encenada.

O ingresso para a apresen-
tação é de R$5,00 por pessoa e pode 
ser adquirido antecipadamente nos 

postos de troca, ou na bilheteria do tea-
tro, no dia do espetáculo. Toda a quanti-
dade arrecadada será doada à Casa 
São Camilo de Lellis.

O Mosaico Teatral em Franca 
conta com o apoio institucional da Oce-
sp (Organização das Cooperativas do 
Estado de S.Paulo) e Apoio Cultural do 
SESI, do Jornal Comércio da Franca e 
da Rádio Difusora.

SERVIÇO: 

Espetáculo: Panos & Lendas
 Data e horário: 2/9 (quinta-feira), às 19h30
Local: Teatro da UNIFRAN (Av. Dr. Armando 

Salles Oliveira, 201 - Pq. Universitário)
 Ingresso: R$5,00 

Workshop “Cantigas de roda”
Data e horário: 2/9, às 14h

Local: Teatro do Sesi
Ingresso: gratuito

Postos de troca e informações:
COONAI - Rua João XXIII, 756 – Brodowski e 
rua Travessa José Coelho de Freitas, 1716 - 

Patrocínio Paulista
COCAPEC/ CREDICOCAPEC - Av. Wilson 

Sábio de Mello, 3100 - Franca
UNIMED – Rua General Carneiro, 1595  - 

Franca
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Coonai faz campanha de incentivo ao consumo de leite pasteurizado

A Coonai iniciou uma campa-
nha na região nordeste do Estado 
de São Paulo para incentivar o con-
sumo do leite pasteurizado, conhe-
cido popularmente como “barriga 
mole” ou de “saquinho”. De acordo 
com Eduardo Lopes de Freitas, pre-
sidente da Coonai, o leite pasteuri-
zado traz muitos benefícios para a 
saúde, principalmente por não ter 
conservantes.

“A campanha tem como obje-
tivo esclarecer os consumidores pa-
ra que ele fique bem informado so-
bre os benefícios do leite pasteuri-
zado puro e saudável que tanto bem 
traz à saúde”, explica Eduardo.

O grande diferencial do leite 
pasteurizado é seu 
alto valor nutricional. 
De todos os trata-
mentos térmicos e-
xistentes na industri-
alização do leite, a 
pasteurização é a 
que menos altera a 
sua composição na-
tural (vitaminas B1, 
B2, B6, B9, B12 e C, 
sais minerais e pro-
teínas), além de 

manter os lactobacilos vivos. É por isso 
que o leite pasteurizado é considerado 
o leite natural mais nutritivo depois do 
leite materno.

O leite pasteurizado, caso sofra 
adição de produtos químicos, esta é 
mais facilmente percebida. “O leite pas-
teurizado é vendido 'fresco' e tem va-
lidade de poucos dias. Qualquer adul-
teração em sua composição é facilmen-
te percebida porque o sabor e a colora-
ção mudam, mas a grande vantagem 
do leite pasteurizado está em consumir 
um produto com excelente valor nutrici-
onal”, analisa.

A Coonai está no mercado desde 
1941 e tem tradição no setor lácteo. Atu-

almente conta com 1.432 coopera-
dos, distribuídos em 57 municípios de 
São Paulo e Minas Gerais. A captação 
diária de leite da cooperativa fica em 
torno de 100 mil litros, que são desti-
nados à fabricação de leite pasteu-
rizado, leite pasteurizado tipo B, e lei-
te cru refrigerado (vendido para ou-
tras empresas do setor). A Coopera-
tiva ainda oferece assistência técnica 
e outros benefícios a seus coope-
rados como seguro de vida, convênio 
médico, fábrica de ração e lojas que 
vendem produtos para toda a cadeia 
do agronegócio, principalmente para 
a pecuária. 

Cooperado Município CBT Cooperado Município CCS

1 JOSE DONIZETI GUERREIRO Brodowski 6.000 1 ANTONIO GARCIA DA COSTA Guará 20.000

2 CLOVIS SCAPIN Buritizal 8.000 2 GIOVANNO ALGARTE MORENO Pedregulho 47.000

3 RICARDO SILVA FANTINATI E OUTROS Patrocínio Pta. 10.000 3 WASHINGTON ANTONIO MORENO Pedregulho 47.000

4 VALMIR REIS SANTOS Batatais 10.000 4 DONIZETI DIAS PIRES Guará 50.000

5 GIOVANNO ALGARTE MORENO Pedregulho 11.000 5 ADEY APOLINARIO Colômbia 58.000

6 MAURO BADOCO Patrocínio Pta. 11.000 6 ANNA DE JESUS MARQUES SIMOES Sacramento 60.000

7 WASHINGTON ANTONIO MORENO Pedregulho 11.000 7 ANTONIO ERCI ZANETTI S.J.Bela Vista 62.000

8 MARIA APARECIDA DA SILVA Patrocínio Pta. 15.000 8 EVALDO ISMAEL DE OLIVEIRA Cristais Pta. 65.000

9 AFFONSO JOSE FERREIRA FILHO Viradouro 16.000 9 ROGERIO DE SOUZA FIGUEIREDO Ituverava 75.000

10 MAURIEL ARLEY ABIB Pedregulho 16.000 10 ANTENOR RICARDO FALEIROS Capetinga 83.000

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSE SOARES DA SILVA Itirapuã 4,72 1 ANTONIO LAZARO SALGUEIRO E OUTRO Barretos 3,66

2 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Cravinhos 4,56 2 LUIZ CARLOS IAMAGUTI Ituverava 3,64

3 VALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS Guará 4,44 3 NEWTON TEIXEIRA BARBOSA Cristais Pta. 3,62

4 JAIME BENEDITO FERREIRA Patrocinio Pta. 4,43 4 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Cravinhos 3,61

5 FRANCISCO DE CARVALHO MEIRELLES Guará 4,42 5 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 3,60

6 JOSE CARLOS RAIZ Cristais Pta. 4,39 6 GESIMAR GARCIA DOS SANTOS Ituverava 3,58

7 IRINEU DE ANDRADE MONTEIRO Patrocínio Pta. 4,38 7 DONIZETI DIAS PIRES Guará 3,58

8 CATHARINA ANGELOTTI SICCHIERI Patrocínio Pta. 4,38 8 PAULO MARCOS BRAGANHOLO Patrocínio Pta. 3,56

9 OSWALDO DA CUNHA MACCHERONI Patrocínio Pta. 4,37 9 CARMO LUIZ POPOLIM Guará 3,50

10 CARLOS AUGUSTO BARCELOS Patrocínio Pta. 4,37 10 LEANDRA VIEIRA BIGHETTI Cravinhos 3,49

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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