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Prezado (a) cooperado (a),

Desde o dia 1º de fevereiro termi-
nou o processo de transição do siste-
ma de captação de leite da Coonai 
que teve início em 1º de agosto. A 
partir de agora a Itambé assume to-
talmente este processo. Gradati-
vamente os caminhões vão mudar 
as logomarcas. A data de pagamento 
a partir de março voltará para o dia 
15 e a previsão é de  alta nos preços 
nos próximos meses. Nos próximos 
dias todos os cooperados terão a-
cesso ao programa de pagamento 
por qualidade a ser implantado, o 
qual destina grande valorização a 
qualidade do leite e o volume remu-
nera litro a litro e não por faixas.

Sei que muitos cooperados estão 
ansiosos por notícias também sobre 
a nova fábrica da Itambé em Bro-
dowski. Por ser um projeto de grande 
porte, exige muita dedicação e neste 
momento está em fase de  sonda-
gem de terreno.

É bom deixar claro que todos os 
outros serviços da cooperativa 
continuam inalterados e que apesar 
da gestão na captação de leite estar 
sob comando da Itambé, todos 
receberão a conta leite no nome da 
Coonai, pois continuam a ser nossos 
cooperados. Dentro da filosofia 
cooperativista a Coonai é  coope-
rativa singular e a Itambé, coope-
rativa de 2º grau, mas ambas man-
têm total independência em suas 
gestões e serviços. 

As dúvidas em relação a este pro-
cesso podem ser levadas aos téc-
nicos de campo ou ainda podem ser 
encaminhadas à cooperativa atra-
vés de uma de suas unidades ou 
mesmo na sede em Brodowski e 
também através de nosso site.

Na área de assistência técnica 
nosso empenho em melhorar a pro-
dutividade dos nossos cooperados 
continuará firme neste ano porque 
temos a certeza que só assim conse-
guiremos fortalecer dia a dia a pecu-
ária leiteira, os produtores e a coope-
rativa. Saudações cooperativistas.

Eduardo Lopes de Fre i tas ,  
presidente

Coonai mobiliza 200 produtores para Audiência 
Pública sobre o Código Florestal Brasileiro 

Cerca de 200 
produtores da Co-
onai, reunidos por 
meio de mobiliza-
ção da cooperati-
va, participaram no 
dia 3 de fevereiro 
em Ribeirão Preto 
de audiência pú-
blica para debater 
o Código Florestal 
Brasileiro. Estas 
reuniões já aconte-
ceram em outros 
24 municípios do 
País e têm por ob-
jetivo maior avaliar 
e ampliar o debate 
sobre causas e 
conseqüências da alteração dessa 
le-gislação ambiental e colher subsí-
dios e sugestões para a elaboração 
de um novo código ambiental.

O encontro de Ribeirão Preto 
contou com quase 3 mil participantes 
entre ambientalistas, ruralistas e au-
toridades. Vale destacar que estive-
ram presentes no encontro os inte-
grantes da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados criada para 
discutir o assunto: deputados Moacir 
Micheletto, presidente da comissão, 
Aldo Rebelo, relator, e o deputado 
Duarte Nogueira, representante da 
nossa região. O presidente da Oce-
sp, Edivaldo Del Grande e o presi-
dente da Organização das Coopera-
tivas do Brasil (OCB) também partici-
param do evento.

De acordo com Marcelo Avelar, 
vice-presidente da Coonai, as dis-
cussões foram produtivas e mostra-
ram a importância da mobilização. 
“Os produtores demoraram para se 
organizar e o tempo agora está curto, 
mas ainda podemos lutar para alterar 
pontos que podem comprometer a 
atividades agropecuária em nossa 
região e em outras do País”, explica 
Marcelo. Ele acrescenta ainda que a 
legislação vigente é antiga e precisa 
mesmo de alterações para que seja 
garantido o desenvolvimento sus-
tentável do País, mas que da forma 
como está redigida atualmente há e-
xageros que vão provocar problemas 

sérios para a agricultura e para a 
economia brasileira.

O presidente da Ocesp, Edvaldo 
Del Grande, em seu discurso no e-
vento mostrou-se muito preocupado 
com os efeitos negativos de mudan-
ças ventiladas para o novo código 
florestal e foi enfático: “assustam-me 
propostas que ignoram a história da 
nossa agropecuária; o cultivo agrí-
cola de regiões tradicionais, como o 
café de Minas Gerais e da região 
paulista de Franca, a maçã de Santa 
Catarina, o arroz do Rio Grande do 
Sul, tudo isso sumirá se forem consi-
deradas propostas radicais de re-
cuperação da mata”.

Pelo teor das discussões em Ri-
beirão Preto, os dirigentes da Coonai 
perceberam que a manutenção de 
artigo e parágrafos regulamentando 
e protegendo as APP's é inevitável, 
mas com alterações no texto que diz 
respeito a Reserva Legal. “Existem 
posições bastante antagônicas e 
uma ou outra com pontos de consen-
so. O que não podemos é desistir e 
temos que nos fortalecer ainda mais 
porque os ambientalistas estão mui-
to mobilizados e isto ficou claro”, en-
fatiza Marcelo.

Qualquer dúvida sobre este 
assunto e interesse em participar das 
próximas mobilizações é só entrar 
em contato na cooperativa pelo 
telefone (16) 3664-9700.
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Melhores Produtores - Janeiro de 2010

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 KENYTI OKANO Ituverava 120 1 DONIZETE JOAQUIM TEIXEIRA Pradopolis 137

2 GASPAR DOS REIS TAVARES Ibiraci 135 2 MARIA TEREZA SARAIVA DO NASCIMENTO Patrocínio Pta. 138

3 JORGE FERNANDES DE BRITO Araraquara 140 3 MANSUR JORGE SAID Franca 152

4 ADEMAR TAVARES ROSA Ibiraci 141 4 EDGARD BONFIM Patrocínio Pta. 157

5 DANIEL CARRASCO BORGES DE FREITAS Patrocínio Pta. 141 5 RUBENS ANTONIO CALIXTO Franca 163

6 ALBERTO COUTINHO JUNIOR Patrocínio Pta. 143 6 NIVALDO JUNQUEIRA 1 Franca 165

7 MARIA ISABEL DA SILVA Franca 149 7 EDERVAL JOSE DOS REIS Patrocínio Pta. 168

8 ALDEMAR HERCOLINO Patrocínio Pta. 150 8 ROGERIO DE SOUZA FIGUEIREDO Ituverava 168

9 ANTONIO RODRIG CUNHA JR. Sacramento 156 9 ITAMAR FALEIROS DE PADUA Patrocínio Pta. 169

10 CECILIA VILLELA DE A. TEIXEIRA Luis Antonio 156 10 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Carvinhos 169

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,80 1 MARCOS ROBERTO DE SOUZA Jardinópolis 3,80

2 LUIS CARLOS DOS SANTOS Igarapava 4,58 2 AISSE CARVALHO B. DE FARIA Pedregulho 3,70

3 JOSEPHINA CONSONI OLIVITO São Simão 4,38 3 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 3,64

4 ARY FIGUEIREDO FALEIROS Patrocínio Pta. 4,21 4 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,59

5 AGOSTINHO CESAR DE GOUVEIA Claraval 4,17 5 AUREA MARIA CARRIJO Ibiraci 3,55

6 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Cravinhos 4,14 6 ASSIS PEREIRA DA SILVA E OUTROS Batatais 3,50

7 MANSUR JORGE SAID Pedredulho 4,13 7 DURVAL DE SOUZA Batatais 3,50

8 CLESIO ANTONIO DOS REIS Itirapuã 4,00 8 JOSE ANTONIO PIRES DA SILVA E OUTRO Pitangueiras 3,50

9 WALDYR MUNIZ OLIVA Patrocínio Pta. 3,95 9 LEANDRO CRISTIE MAULIN S. J. Bela Vista 3,50

10 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 3,90 10 LUIZ CARLOS MENGELI - ESPOLIO Restinga 3,50

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína

Assembléia Geral já está marcada: participem!

Já está marcada para o dia 26 
de março de 2010 (sexta-feira), a As-
sembléia Geral Ordinária da Coonai. 
Esta é a oportunidade maior em que 
o cooperado pode verificar o que foi 
feito na sua cooperativa no ano que 
terminou, ajudar no planejamentos 
para o próximo ano e ainda eleger 
seus representantes para o Conse-
lho Fiscal.

A reunião terá início, às 12h, em 
primeira convocação, às 13h em 
segunda convocação e às 14h em 

terceira convocação, no auditório do 
Shelton Inn Hotel Franca (Av. Alfredo 
Tosi, nº. 1088 – Núcleo Alpha, em 
Franca – SP).

De acordo com o vice-presi-
dente Marcelo Barbosa Avelar, este é 
o melhor momento de esclarecimen-
to de dúvidas e de apresentar suges-
tões e reclamações. “Estamos 
aguardando a participação de cada 
cooperado, para que todos verifi-
quem o que foi feito e o que está sen-
do proposto daqui para frente.”, ex-

plica Marcelo.
O quorum para a instalação da 

Assembléia será de 2/3 (dois terços) 
do número de cooperados em primei-
ra convocação, metade mais um dos 
cooperados em segunda convocação 
e mínimo de 10 (dez) cooperados em 
terceira convocação, realizando-se 
estas no mesmo dia e local, uma e 
duas horas respectivamente após a 
primeira. A Coonai tem atualmente 
1.414 (Hum mil, quatrocentos e 
catorze) em condições de votar.  

Coonai e Banco do Brasil oferecem custeio agropecuário para cooperados

liberação do recurso.
Rogério Gerbasi, coordenador 

da Fábrica de Rações e Serviços da 
Coonai, lembra que esta é uma gran-
de opção para que os cooperados pos-
sam garantir um custo baixo de seus 
insumos usados na alimentação ani-
mal (que hoje representa cerca de 
40% do custo total). “Os produtores 
que se beneficiarem com este custeio 

poderão utilizar os insumos durante a 
entressafra neste custo mais baixo 
sem necessariamente precisar de um 
desencaixe financeiro imediato para 
isso”, afirma Rogério.

Os interessados devem entrar em 
contato pessoalmente na Fábrica de 
Ração em Itirapuã ou então pelo tele-
fone (16) 3146-1322 ou ainda com 
Rogério Gerbasi no celular 9194-2826. 

A Coonai, em parceria com o 
Banco do Brasil, está oferecendo li-
nha de crédito para custeio agrope-
cuário com finalidade de aquisição 
de insumos para alimentação ani-
mal (rações, farelos, minerais etc).

Os técnicos da Coonai estarão 
à disposição para elaborar o projeto 
e para facilitar a obtenção dos docu-
mentos necessários para agilizar a 
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