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Cooperjovem proporciona vivência
para famílias de alunos em Franca

Editorial

Prezado (a) cooperado (a),

ais um ano chega ao fim. 
Entramos em 2009 num Mclima de incertezas, mas 

vencemos mais uma crise mundial 
e continuamos firmes em nossos 
propósitos cooperativistas. Mesmo 
com todas as dificuldades que fa-
zem parte do cotidiano da nossa ati-
vidade avaliamos que este foi um 
bom ano para a nossa cooperativa.

A grande novidade foi a nossa 
associação à Itambé. Muitas ade-
quações e negociações foram fei-
tas para podermos acertar os deta-
lhes desta parceira que com 
certeza renderá muitos frutos a 
todos e, principalmente, que vai 
fortalecer a pecuária leiteira em 
nossa região. Esta primeira etapa já 
foi finalizada e para 2010 acre-
ditamos que boas novas virão e que 
os projetos de hoje, em 2010 se 
transformarão em realidade.

Esperar uma estabilidade do 
mercado de leite e em toda a cadeia 
do agronegócio é utopia. São mui-
tas as variáveis que os fazem osci-
lar ao longo do ano. Por isso nosso 
foco vai continuar sempre na quali-
dade e na prestação de serviços. 
Vamos nos empenhar no trabalho 
de assistência técnica ao produtor e 
na sua aproximação com a coope-
rativa, que é nosso principal 
objetivo.

Com trabalho, determinação e 
acima de tudo com fé não existe cri-
se ou instabilidade que possa nos 
a-balar. E este é um bom momento 
para falarmos de fé. A cada ano, o 
Natal nos proporciona uma grande 
oportunidade de renovarmos nossa 
fé e a nossa esperança para iniciar-
mos mais um ano com otimismo, 
perseverança e boas energias.

Desejo a todos que o Natal se-
ja a nossa fonte de inspiração para 
a concretização dos nossos sonhos 
e planos para 2010. Espero ainda 
que estejamos mais uma vez juntos 
em 2010 com muita saúde, muitas 
conquistas e muita cooperação.

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Coonai é uma das cooperativas gestoras do Programa que visa maior 
divulgação do cooperativismo e também uma aproximação com a comunidade

o dia 27 de novembro foi re-
alizada a terceira edição do Nevento Família na Escola na 

Emeb Profa. Sueli Contini Marques, 
em Franca/SP. Neste ano, o evento 
fez parte do Projeto Educacional 
Cooperativo (PEC) desenvolvido na 
escola, a partir do curso de forma-
ção “Educar na cooperação para a 
cooperação e o cooperativismo” do 
Programa Cooperjovem. 

O evento teve como tema “A-
prender e cooperar é preciso” e con-
tou com a participação da secretária 
de educação de Franca, Leila Calei-
ro Haddad, a gerente de divisão de 
ensino, Rose Saad, a representante 
do Sescoop/SP Marina Capusso, a 
instrutora pedagógica Elisete Ra-
sera e as gestoras das cooperativas 
Coonai, Maisa Scaion, Unimed 
Franca, Viviane Garcia Almeida, e a 
gestora da Cocapec e Credicoca-
pec, Bruna Malta. Além dos profes-
sores da escola e equipe gestora.

A diretora da escola, Fernanda 
Peres Moreno, já observa os resul-
tados do Cooperjovem na escola. 
“Decidimos trabalhar o tema do nos-
so do Projeto Educacional Coopera-
tivo (PEC) com os pais, pois já per-
cebemos em nosso cotidiano algu-
mas atitu-
des que 
revelam o 
espírito da 
coopera-
ção entre 
os alunos, 
com um 
senso ma-
ior de co-
letividade” 
revela.
Como o  
r e t o r n o  
dos pais 
foi extre-
mamente 
positivo, a 
diretora já 
estuda re-

alizar outra edição, em março de 
2010, com o mesmo tema. “No 
evento do dia 27  buscamos apre-
sentar os conceitos relacionados à 
cooperação. Em uma próxima ati-
vidade vamos aprofundar um pouco 
mais”, salienta Fernanda. 

A diretora afirma que a escola 
utiliza danças circulares e jogos 
cooperativos em seu cotidiano. “Es-
sas técnicas ajudam a sensibilizar 
toda a comunidade escolar sobre as 
possibilidades de ações coletivas e 
o papel de cada um nos processos 
de mudança. O Cooperjovem está 
contribuindo com nosso objetivo de 
promover uma educação integral”, 
avalia a diretora.

Os 700 educandos e 400 fami-
liares que participaram do evento 
assistiram à apresentação do hino 
da escola, produzido e cantado pe-
los próprios educandos, viram uma 
apresentação de circo e participa-
ram de atividades dentro da sala de 
aula, como danças e confecções de 
brinquedos, preparadas pelos pro-
fessores, a equipe gestora da esco-
la e os próprios educandos.

No dia 15 de dezembro, o pro-
grama Cooperjovem realiza sua 
mostra de resultados de 2009.
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Melhores Produtores - Novembro de 2009

Cooperado Munícipio CBG Cooperado Munícipio CCS

1 WORNEY GUASTI Cristais Pta. 116 1 JULIA DE OLIVEIRA BARBOSA Ituverava 106

2 TEREZA DE FATIMA ALVES Colombia 118 2 BENEDITO ONILDO SANGALLI Cajobi 112

3 OSCAR RIBEIRO MALTA Cristais Pta. 128 3 LUIZ DO COUTO ROSA Cassia 113

4 BENEDITO ONILDO SANGALLI Cajobi 129 4 TEREZA DE FATIMA ALVES Colombia 135

5 KENYTI OKANO Ituverava 133 5 WILSON ARANTES Patrocinio Pta. 140

6 ANTONIO RODRIG CUNHA JR Sacramento 137 6 AFONSO AUGUSTO PINTO GUIMARAES E OUT. Buritizal 143

7 MOACIR PERONI E OUTRO Jeriquara 140 7 AMADOR PERES MANSANO Guara 162

8 ROGERIO DE SOUZA FIGUEIREDO Ituverava 148 8 PAULO FRANCO MARTINS Igarapava 167

9 IRAN RHEDA Cristais Pta. 150 9 NELSON PINTO Aramina 168

10 MARILDA PROD COR BORGES Jardinópolis 155 10 DONIZETI DIAS PIRES Guará 169

Cooperado Munícipio Gordura Cooperado Munícipio Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,50 1 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,71

2 MANSUR JORGE SAID Pedregulho 4,34 2 JOSE HOMILTON RIBEIRO DOS SANTOS JR. Guará 3,67

3 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 4,09 3 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 3,59

4 FUNDEPAG-FUND.DES.PESQ.AGROPEC Colina 4,07 4 SEMBRA TECNICAS PROD DE REPROD LTDA Barretos 3,55

5 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE E OUTRA Cravinhos 4,06 5 AFFONSO JOSE FERREIRA FILHO Viradouro 3,50

6 WALDYR MUNIZ OLIVA Patrocínio Pta. 4,03 6 ANTONIA APARECIDA PEREIRA MENDES Guaraci 3,50

7 CLESIO ANTONIO DOS REIS Itirapuã 4,02 7 ANTONIO DE ANDRADE FREITAS  E O Patrocínio Pta. 3,50

8 MARIA ISABEL DA SILVA Franca 4,02 8 ANTONIO MARETTO SOBRINHO Batatais 3,50

9 JESUINO ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA Buritizal 3,97 9 ASSIS PEREIRA DA SILVA E OUTROS Batatais 3,50

10 CARLOS AUGUSTO BARCELLOS Patrocínio Pta. 3,95 10 DURVAL SALVADOR CAMARA Viradouro 3,50

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína

Itambé é estrela de comercial de TV que retrata
todos os elos da cadeia do agronegócio

esde 1º de dezem-
bro a Itambé estrela Do comercial da cam-

panha Bradesco Presença. O objeti-
vo da série é mostrar todas as eta-
pas envolvidas nas cadeias produ-

tivas do agronegócio até a entrega do 
produto ao consumidor final.

Para apresentar a cadeia do lei-
te será exibido um roteiro que mostra 
desde a ordenha na fazenda, pas-
sando pela recepção da matéria-

Coonai participa de Seminário de Comunicação da Itambé

 jornalista responsável 
pela área de comunica-Ação da Coonai, Ana 

Cândida Tofeti, participou em Belo 
Horizonte do Seminário Itambé de 
Comunicação. Diretora da Outras 
Palavras Comunicação Empresa-
rial, ela foi uma das palestrantes 
do evento que reuniu todas as co-
operativas vinculadas à Coopera-
tiva Central dos Produtores Rurais 
de Minas Gerais - CCPR/ Itambé.

 Ana falou sobre sua experiên-
cia nas áreas de comunicação in-
terna e assessoria de imprensa da 

prima na fábrica, neste caso a Itambé 
CCPR em Pará de Minas, até a 
utilização do leite no preparo de um 
bolo de aniversário. O comercial terá 
inserções até o fim do mês na Rede 
Globo, Record e Band.

Coonai, cooperativa 
vinculada à Itambé 
com sede em Bro-
dowski. Participaram 
do evento o presi-
dente da CCPR/ 
I també, Jacques 
Gontijo Álvares e jor-
nalistas como Nel-
son Rentero, editor 
da Revista Balde 
Branco, e Marcelo 
Pereira de Carvalho, 
Diretor Executivo da 
Agripoint/Milkpoint.

Foto: Beto Ganem
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