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Cooperado da Coonai é o primeiro da região a 
comprar trator financiado pelo Pronaf Mais Alimento

Editorial

Prezado cooperado,

Em uma época na qual o 
crédito está escasso e que os fi-
nanciamentos estão difíceis de 
sair, ficamos muito satisfeitos 
com a conquista de nosso coope-
rado. Graças ao esforço do con-
vênio DRS (Desenvolvimento 
Regional Sustentável) mantido 
pelo Banco do Brasil com a Co-
onai e da concessionária Oimasa 
de Franca. 

Esperamos que o nosso co-
operado João Paulo Felício faça 
bom uso deste equipamento e 
que ele possa se pagar com a sua 
produtividade. A linha de crédito 
está disponível para todos os 
produtores da Coonai que 
desejarem adquirir insumos ou 
fazer investimentos na pecuária 
leiteira ou outra atividade afim. 
Procurem nosso consultor e 
utilizem este serviço que está a 
sua disposição.

Mais uma vez enfatizamos 
que precisamos ganhar na pro-
dutividade e otimizar as nossas 
áreas disponíveis, aproveitando-
as da melhor maneira possível. A 
cooperativa está à disposição de 
todos os cooperados para dar a 
assistência técnica necessária 
para que todos consigam produ-
zir cada vez mais na mesma área 
e com um número reduzido de 
animais. Prova disso é o projeto 
em parceria com o Sebrae-SP 
cujos resultados da devolutiva 
podem ser analisados por todos 
neste informativo.

Como não tivemos edição 
em janeiro devido ao recesso de 
final de ano, fica o nosso desejo 
de um excelente e produtivo 
2009.

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Cliente Socoop recomenda seguros

O seguro morreu de velho. O 
tradicional ditado popular é re-
gra para o cooperado Iran Rhe-
da, de 76 anos, cliente da Soco-
op Corretoras de Seguros há 15 
anos. Ele tem vários tipos de 
seguro: acidente, acidente pes-
soal, residência da fazenda, de 
vida, entre outros. Iran garante 
que todas as vezes que preci-
sou foi muito bem atendido e 
beneficiado rapidamente, sem 
burocracias. “Sou fã de seguro. 
Sempre que precisei tive o re-
torno esperado e rapidamente.

A Socoop é uma corretora 
muito séria e o fato de ter uma 
estrutura local favorece muito. 
O atendimento é persona-
lizado”, explica o cooperado.

Os cooperados que precisa-
rem renovar seu seguro ou in-
cluir novas apólices também 
podem procurar a Socoop no 
endereço: Rua Amparo 221 – 
Ribeirão Preto (SP), ou ainda 
pelos outros telefones: (16) 
3628-0992, 3628-0249 e 3628-
0 5 4 9 ,  e  e - m a i l s :  
socoop@socoop.com.br ou 
ione@socoop.com.br. Os escri-
tórios de unidades de negócios 
da Coonai são também os ca-
nais de atendimento e direcio-
namento à Socoop, que atende 
seguros em geral (vida, veícu-
los, rurais, agrícolas etc.) e tra-
balha com as melhores se-
guradoras do Brasil. 

O produtor rural João Paulo 
Felício, cooperado da Coonai de 
Patrocínio Paulista, recebeu dia 
30 de janeiro, às 9h30min, na se-
de da concessionária Oimasa em 
Franca, o primeiro trator da região 
financiado por meio do Pronaf Ma-
is Alimento. Toda a intermediação 
do financiamento foi feita pelo con-
vênio DRS (Desenvolvimento Re-
gional Sustentável) mantido pelo 
Banco do Brasil com a Coonai.

O trator, modelo 250 agríco-
la 50 cv 4 x 4 da Massey Fergu-
son, que custou R$ 48.359,64, se-
rá utilizado pelo produtor na área 
de sua propriedade destinada à 
horticultura orgânica. A linha de 
crédito está disponível para todos 
os produtores da Coonai que de-
sejarem adquirir insumos ou fazer 
investimentos na pecuária leiteira 
ou outra atividade afim. “Agrade-
cemos o empenho do Banco do 
Brasil e da Oimasa que não pou-
param esforços para liberar este 

financiamento que vai proporcio-
nar muitos benefícios ao nosso co-
operado”, afirma Marcelo Barbosa 
Avelar, vice-presidente da Coonai.

A linha de crédito Mais Ali-
mentos, criada no Plano Safra da 
Agricultura Familiar 2008/09, per-
mite aos produtores o financia-
mento entre R$ 7 mil e R$ 100 mil 
para investir na infra-estrutura pro-
dutiva da agricultura familiar, como 
compra de máquinas e equipa-
mentos, correção de solo, irriga-
ção, plasticultura, armazenagem, 
formação de pomares, sistemas 
agroflorestais e melhoria genética. 
Na safra 2008/09, o Pronaf Mais 
Alimentos terá R$ 6 bilhões dos R$ 
13 bilhões do Pla-no Safra. O 
prazo para pagamento é de até 
dez anos, com carência de três 
anos e juros de 2% ao ano.

Outras informações sobre o 
financiamento podem ser obtidas 
com Danilo pelo telefone (16) 
9127-2882.



Cooperado Munícipio CBG Cooperado Município CCS

1 TIZIRA BAT. BISINOTO E FILHO Conquista 19 1 LEANDRA VIEIRA BIGHETI Cravinhos 32

2 MAURO ANGELO E OUTROS Igarapava 24 2 ORLANDO DONATO Barretos 36

3 VANDREI JOSÉ LOPES MENESIO Cajobi 25 3 TIZIRA BAT. BISINOTO E FILHO Conquista 58

4 JOSÉ CARLOS BARILLARI S.J.Bela Vista 27 4 CESAR LUIS PONTI PANOSSO Jaboticabal 60

5 MARIA APARECIDA DA SILVA Patrocínio Pta. 30 5 LUIZ DE FREITAS Patrocínio Pta. 76

6 VALDO SILVA DE CASTRO Sacramento 33 6 LAURINDO CERELI E OUTRAS Colômbia 91

7 JOSEPHINA CONSONI OLIVITO São Simão 34 7 NORMA APARECIDA CAVALARI Guará 97

8 KENYTI OKANO Ituverava 35 8 JOSÉ MARTINS DE AZEVEDOO SOUZA NETO Guatapará 100

9 JOSÉ B. CINTRA DE FREITAS E OU Patrocínio Pta. 43 9 ADOLFO AUGUSTO DE FARIA Sacramento 106

10 FUND. EDUCATIVA DE ITUVERAVA Ituverava 44 10 WILSON ARANTES Patrocínio Pta. 109

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,76 1 JOSÉ PEIXOTO NEVES Guaraci 3,80

2 HERMINIO JUSTINO MENDES E OUT. Cristais Pta. 4,46 2 SEBASTIÃO DE ALMEIDA PIRAJA FILHO Sacramento 3,80

3 OSWALDO GONÇALVES Cristais Pta. 4,45 3 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,71

4 LUIS CARLOS DOS SANTOS Igarapava 4,37 4 AILTO COMANETTI Igarapava 3,70

5 LEANDRA VIEIRA BIGHETTI Cravinhos 4,36 5 ASSAD ANTONIO DAHER Colina 3,70

6 SERVIO ALVES CINTRA Jeriquara 4,23 6 AYRES TEODORO DE SOUZA Capetinga 3,70

7 CARLOS AUGUSTO BARCELLOS Patrocínio Pta. 4,20 7 CELIA MANSANO PERES MOSCARDINI Itirapuã 3,70

8 JAIRO DOS SANTOS COVAS S.J.Bela Vista 4,18 8 CLESIO ANTONIO DOS REIS Itirapuã 3,70

9 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 4,11 9 JOSÉ LEVI Guaraci 3,70

10 ANTONIO GALLO Taiuva 4,10 10 RENATO DE OLIVEIRA Guaraci 3,70

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína
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Dados Devolutivas Projeto Sebrae/Coonai Entidade Executora – Instituto 

Melhores Produtores - Janeiro de 2009

O Projeto em parceria 
entre o Sebrae-SP e a Coonai está 
atendendo os produtores em visi-
tas mensais nas propriedades 
buscando melhorar os índices fi-
nanceiros e produtivos dos produ-
tores que se comprometeram em 
participar. Para tanto, o Sebrae-
SP contratou a empresa IBS (Ins-
tituto BioSistêmico) para executar 
estes atendimentos e, desde o iní-
cio do Projeto de Viabilidade Eco-
nômica da Atividade Leiteira dos 
Cooperados da Coonai, os consul-
tores do IBS, solicitaram aos pro-
dutores anotações de caráter eco-
nômico/financeiro e também 
algumas relacionadas à produção, 
ao operacional da atividade 
leiteira.  Conforme prometido na 
última edição, seguem alguns 
números, já tabulados, do período 
de janeiro a outubro de 2008:
?Os cooperados apuraram 

rece i t as  no  va l o r  de  R$  

7.997.425,70 sendo que 80% des-
te montante correspondem à ven-
da de leite, confirmando ser esta a 
principal fonte de renda da 
propriedade leiteira;
?As despesas totalizaram R$ 

5.706.397,70 e os dois principais 
componentes são: alimentos 
concentrados (38,66%) e mão-de-
obra (19,5%). Outros itens que 
pesam no custo da atividade são 
os combustíveis, suplemento 
mine-ral, medicamentos e vacinas 
e a compra de volumosos, este 
último evidenciando falta de 
planejamento nutricional em 
relação ao período da seca. Os 
alimentos concentrados são o 
grande vilão do custo de produção 
do leite, em qualquer dos grupos 
analisados e merecem toda a 
atenção por parte do produ-tor e 
do técnico que o assiste;
?Em média, foram ordenha-

das, diariamente, 4.135 vacas, 

produzindo um total de 37.843 
litros diários, com média de 9,35 
litros/vaca/dia, uma excelente 
média se comparada aos índices 
obtidos no Brasil;
?P r o d u t i v i d a d e  p o r  

hectare/ano – 3.190 l i t ros 
(projeção), bem acima dos 1.500 
litros apurados pelo Sebrae SP, 
em pesquisa no estado de São 
Paulo, em 2003;
? As despesas com mão-de-

obra totalizaram, no período, R$ 
1.110.585,00, entre empregados 
fixos (registrados) e os temporá-
rios, evidenciando a importância 
da cadeia do leite. Supondo  salá-
rio médio de R$ 700,00, são cerca 
de 1.585 empregos diretos gera-
dos pelos cooperados da Coonai 
que participam do projeto;
?Os números acima  se 

referem somente aos cerca de 300 
cooperados que fazem parte do 
projeto. 
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