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Editorial
Prezado cooperado,

a área econômica duas surpre-
sas agradáveis foram recebidas Nem junho. A primeira é que o 

início de 2009 foi “menos ruim” do que o 
esperado e o Brasil teve  desempenho me-
lhor que os outros países frente à crise 
mundial. A segunda é que o consumo das 
famílias brasileiras apresentou cresci-
mento no primeiro trimestre do ano. A 
preocupação fica por conta de que os 
lácteos voltaram a ser destaque na mídia 
como os “vilões” que puxam a inflação 
dos alimentos. 

É importante termos a consciência do 
que está ocorrendo. Sabemos que, se 
comparado com os outros países, o preço 
em dólar recebido pelos produtores brasi-
leiros não está ruim. Sabemos também 
que o consumo de lácteos pela nossa po-
pulação tem subido e que temos um bom 
mercado a ser desfrutado. Por outro lado, 
nossos custos de produção ainda são altos 
e nossa taxa de câmbio muito desfavo-
rável para a exportação. Ou seja, temos 
um bom cenário pela frente, mas somos 
extremamente dependentes do mercado 
interno e reféns das oscilações de nossos 
custos de produção atrelados às 
commodities.  

A maior preocupação no momento é 
que o Brasil é extremamente atrativo para 
o restante dos países produtores expor-
tarem seu leite, pois com a atual taxa de 
câmbio, este leite pode chegar ao País 
com valor entre R$ 0,40 e R$ 0,65 por 
litro, o que certamente arruinaria a pecu-
ária leiteira no Brasil.

Devemos mobilizar os líderes e políti-
cos para que acompanhem as ações do go-
verno. Não podemos permitir que o nos-
so País sirva de “desova” dos países que 
não têm consumo, dão subsídio aos pro-
dutores e têm taxa de câmbio mais favo-
rável. Confiamos que nossos governantes 
tenham responsabilidade e não permitam 
mais uma vez que os produtores brasi-
leiros paguem a conta pelo desenvol-
vimento de nosso país.
Boa leitura

Eduardo Lopes de Freitas, presidente

Total de financiamentos agrícolas efetivados e em andamento através do programa DRS neste 
período ultrapassou R$ 3 milhões

 Departamento de In-
vestimento da Coonai Ocompleta um ano de ati-

vidades neste mês de julho e come-
mora a liberação neste período jun-
to ao programa DRS (Desenvol-
vimento Regional Sustentável) do 
Banco do Brasil recursos que ultra-
passam a ordem de R$ 3 milhões 
para aplicação aos cooperados. Os 
projetos contemplaram linhas di-
versas de financiamento que pos-
sibilitaram ao produtor investir no 
plantio de cana, eucalipto, hor-
ticultura, café, pastagens, compra 
de tratores, animais (matrizes de 
leite e de corte), equipamentos, 
custeio agrícola e pecuário etc.

De acordo com Dannilo 
Castaldi Faria, responsável pelo 
Departamento, 80% dos créditos obtidos 
por intermédio deste convênio do Banco 
do Brasil com a Coonai estão en-
quadrados dentro do Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento à Agri-
cultura Familiar). Os outros 20% são de 
produtores com renda anual acima da 
estabelecida por este programa. 

“Esta porcentagem nos mostra que 
realmente o maior beneficiado com este 
programa é o pequeno produtor. Por isso, 
o departamento se encarrega de ajudá-lo 
no que for preciso para agilizar a liberação 
dos financiamentos”, explica Dannilo.

Vários documentos são exigidos para 
o encaminhamento dos projetos. O prin-
cipal requisitado para dar início à solici-
tação de linha de crédito pelo Pronaf é o 
DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf ) 
que é fornecido em São Paulo pela CATI 
(Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral) e em Minas Gerais pela Emater 
(Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural de Minas Gerais). O cooperado 
que quiser, pode entrar em contato direto 

com este órgão para obter a declaração 
ou se preferir pode fazê-lo por meio do 
departamento.

Além de auxiliar na obtenção de 
todos os documentos exigidos, o depar-
tamento também se encarrega de fazer o 
projeto detalhado que especifica cada 
passo da aplicação do valor solicitado, 
mostrando como o dinheiro pleiteado 
será utilizado. Este projeto também con-
templa a capacidade de pagamento do 
produtor. “É preciso deixar claro que to-
dos estes serviços e assessoria que pres-
tamos são gratuitos. É um benefício que 
oferecemos ao nosso cooperado para fo-
mentar o seu desenvolvimento e o da 
agropecuária regional”, enfatiza Marcelo 
Barbosa Avelar, vice-presidente da 
Coonai.

As linhas de crédito estão disponíveis 
para todos os produtores da Coonai  
Outras informações sobre o financia-
mento podem ser obtidas com Dannilo 
pelo telefone (16) 9214-6035 ou na 
unidade Coonai mais próxima de sua 
propriedade.
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Migração de plano de saúde pode ser feita 
até dia 15 de julho

evido a pedidos dos 
associados, o prazo para 
mudança de plano de D

saúde foi estendido por mais um mês. 
A data limite para fazer a migração é 
15 de julho.

A diretoria da Coonai negociou 
junto a Unimed uma condição espe-
cial de contrato de assistência médica 
já de acordo com a Lei 9656/98, que 
em 1999 estabeleceu o plano de saúde 
regulamentado para contratos que 
fossem comercializados a partir desta 
data. Estes contratos passaram a contar 
com coberturas médico-hospitalares 
mais amplas do que aquelas que existiam 
nos planos comercializados até então.

A Coonai está oferecendo a todos 
os associados a possibilidade de migrar o 
seu atual convênio para este novo plano. 
Com a migração, diversos procedimen-
tos médicos passam a constar nos con-
tratos regulamentados, o que evita que o 
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usuário tenha despesas imprevistas, além 
de gerar desconforto e insegurança, caso 
se depare com um procedimento médico 
não-coberto pelo seu atual plano. 

Os cooperados que optarem pela 
migração para o plano regulamentado 
até dia 15 de julho não cumprirão ca-
rências. Para mais informações, procurar 
uma unidade de atendimento da Coonai 
ou ligar para (16)-3145-1015/-9197-
7509 e falar com Vânia – setor de 
convênios.

Melhores Produtores - Junho de 2009

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 WILSON ARANTES Patrocínio Pta. 109 1 ORLANDO DONATO Barretos 146

2 ANTONIO GENESIO CHINELATO Jaboticabal 110 2 LUIZ SEBASTIÃO FERREIRA Pedregulho 151

3 ASSIS PEREIRA DA SILVA E OUTROS Batatais 120 3 DONIZETI DIAS PIRES Guará 153

4 ANTONIO GARCIA DA COSTA Guará 126 4 ANTONIO GALLO Taiuva 159

5 ELIO JUSTINO MOREIRA Patrocínio Pta. 130 5 CESAR LUIS PONTI PANOSSO Jaboticabal 159

6 HUMBERTO GERALDO BALAN MACHADO Sacramento 130 6 JOSÉ CARLOS RIBEIRO MEIRELLES São Simão 160

7 ANTONIO RODRIGUES CUNHA JR. Sacramento 137 7 JOAQUIM MASSON Brodowski 161

8 LUIZ MADUREIRA Nuporanga 137 8 JOSÉ FERNANDO DE LAZZARI Brodowski 165

9 LUIZ OSWALDO PEGORARO Jardinópolis 137 9 AMADOR PERES MANSANO Guará 169

10 EDNEI CARLOS SANTUCCI Cristais Pta. 138 10 WANDER POLO Rib. Corrente 170

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 4,61 1 MURILO MARCHI DE FREITAS COLICHIO Guará 4,00

2 PAULO BARBOSA VILHENA Ibiraci 4,49 2 JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS Cravinhos 3,92

3 JESUINO ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA Buritizal 4,43 3 SERGIO HENRIQUE ANTUNES Colombia 3,85

4 ENOCK LIMA DE MELLO - ESPOLIO Sales Oliveira 4,39 4 JOSÉ HOMILTON RIBEIRO DOS SANTOS JR. Guará 3,80

5 JOSÉ BATISTA DE OLIVERIA - 1 Batatais 4,38 5 JOSÉ LUIZ IGNACIO THOMAZELLA Brodowski 3,71

6 FRANCISCO DE CARVALHO MEIRELLES Guará 4,37 6 JOSÉ RUBENS DE ANDRADE Patrocínio Pta. 3,71

7 MARIA RAQUEL MOCO ROSA E OUTRO Cajobi 4,37 7 PAULO BARBOSA VILHENA Ibiraci 3,71

8 LEANDRA VIEIRA BIGHETTI Cravinhos 4,33 8 LUIS CARLOS DOS SANTOS Igarapava 3,68

9 DONIZETI DIAS PIRES Guará 4,30 9 LUIZ CARLOS ROMA Batatais 3,67

10 NELIO VICENTE DE ARAUJO Ibiraci 4,30 10 MARIA RAQUEL MOCO ROSA E OUTRO Cajobi 3,67

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína

 presidente da Itambé (MG), 
Jacques Gontijo, seu assessor, OPaulo Martins, e o presidente 

da Centroleite (GO) visitaram a fábrica 
da cooperativa em Brodowski na manhã 
de 7 de julho. O objetivo das visitas foi 
conhecer as instalações da Coonai e 
estreitar relacionamentos com a 
diretoria. Eles foram recebidos pelo 
presidente Eduardo Lopes de Freitas e 
pelo vice-presidente, Marcelo Barbosa 
Avelar. 

Após a visita todos seguiram para 
Patrocínio Paulista para participar do 
Fórum de Dirigentes do Cooperativismo 
Leiteiro. O Fórum é uma das atividades 
da programação do II Encontro Estadual 
de Produtores de Leite, cuja cobertura 
completa poderá ser acompanhada na 
próxima edição.

Coonai recebe visita 
de dirigentes de 

cooperativas
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