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Prezado (a) cooperado (a),

Como podem acompanhar pelos 
veículos de comunicação e por fon-
tes do setor, o mercado de leite está 
em uma boa fase e as perspectivas 
para este ano em geral são boas. 
Altos e baixos sempre fazem parte 
desta atividade, mas como sempre 
enfatizamos, o fiel da balança é a 
produtividade e a qualidade. E temos 
que aproveitar os bons momentos 
para nos estruturarmos ainda mais.

Li uma frase estes dias que dizia 
que para chegar aonde desejamos é 
preciso persistir na persistência. O 
autor, um reverendo norte america-
no, afirmava que isso não é uma re-
dundância. Fazendo uma analogia 
ao mercado de leite, tenho que con-
cordar com ele. Para conseguirmos 
sucesso nesta atividade temos que 
ser sempre mais que persistentes. O 
momento que vivemos agora 
confirma isso.

Gostaria de aproveitar este espa-
ço também para parabenizar a nos-
sa equipe do departamento de café 
que conseguiu na última safra co-
mercializar em um preço acima da 
média do mercado o café de nossos 
cooperados. O nosso departamento 
já está com tudo pronto e à dispo-
sição dos produtores para a nova sa-
fra que se iniciará em breve. Nossa 
equipe é extremamente competente 
e preparada para dar todo o suporte 
aos cooperados.

Por fim, lembro que a nossa As-
sembléia Geral Ordinária está se 
aproximando e mais uma vez gosta-
ria de pedir a participação de todos. 
Esta é a hora dos cooperados utili-
zarem o maior diferencial de uma 
cooperativa em se comparado com 
uma sociedade de capital, que é: 
“Um homem, um voto”, ou seja, o 
voto de cada cooperado vale igual, 
independente de sua movimentação 
ou de seu capital integralizado. A di-
retoria estará à disposição de todos 
para esclarecer dúvidas e acatar 
sugestões. Aguardamos vocês. 
Até lá. 

Saudações cooperativistas.

Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente

Departamento de café está preparado
para a próxima safra

O Departamento de Café da Co-
onai já está preparado para oferecer 
seus serviços aos cooperados na 
próxima safra que terá início em 
maio. O departamento fica em Patro-
cínio Paulista e atua em cinco áreas 
de interesse: benefício, rebenefício, 
armazenagem, comercialização e in-
formação de mercado. De acordo 
com Ricardo Alexandre da Silva, 
responsável pelo departamento, na 
última safra a Coonai conseguiu uma 
comercialização excelente para os 
produtores com cerca de R$ 10,00 a 
mais que o preço médio de mercado 
por saca. “Nosso foco é fazer o me-
lhor para o cooperado e pretende-
mos repetir os bons negócios este 
ano”, afirma Ricardo.

Na área de secagem a Coonai 
oferece dois secadores DÁndrea 
com capacidade para 11 m3  ou 240 
Alq-cereja. A descarga do produto 
pode ser feita a granel ou ensacado. 
Para melhor controle do produtor, a 
pesagem é realizada na entrada (ba-
lança rodoviária) e na saída (balança 
individual). Só é permitida a entrada 
no secador de cafés com no máximo 
20% de umidade para que a coope-
rativa possa disponibilizar o serviço 
para mais produtores, para reduzir 
danos à qualidade do produto e ain-
da para viabilizar custos. A saída é 
feita com umidade mínima de 11,5%. 
Toda a mão-de-obra utilizada neste 
processo é especializada.

O beneficiamento também é feito 
por mão-de-obra especializada e de 
café com qualidade, comprovada na 
entrada do armazém. O produto é 
beneficiado no dia e armazenado 
com seguro no mesmo dia. O setor 
de rebenefício é equipado com ma-
quinário de capacidade para 100 
sacas/hora. Separa o café por pe-
neira e prepara o produto para venda 
futura e BMF.

A Armazenagem é tradicional e 
feita desde 1955 quando a coope-
rativa ainda chamava-se Coope-
rativa Regional de Cafeicultores de 
Patrocínio Paulista. A localização do 
Armazém é estratégica, em região 

central e com total segurança. A en-
trada e saída dos produtos é feita 
somente com a Nota Fiscal do pro-
dutor e as balanças são aferidas pelo 
Inmetro. “Todos estes fatores fazem 
com que a armazenagem na Coonai 
tenha o melhor custo/benefício da 
região”, afirma Ricardo.

Comercialização e Informações 
estratégicas - A comercialização é 
feita seguindo o padrão Coonai que 
tem como principais bases a hones-
tidade e a transparência. A equipe 
mantém boa relação com os melho-
res compradores, corretores e expor-
tadores. Atua no mercado físico e fu-
turo. O serviço ainda inclui informa-
ções atualizadas de mercado e clima 
para que os usuários possam fazer 
um melhor planejamento da safra e 
da venda. Os interessados em utili-
zar os serviços do departamento de 
café podem entrar em contato pelo 
telefone (16) 3145-1055, 31451015, 
3145-1016 ou ainda no celular do 
Ricardo 16 9212-9652. 

Comercialização e Informações estratégicas são grandes diferenciais do setor

Assembléia Geral: 
participem!

Dia 26 de março de 2010 (sexta-
feira) acontece a Assembléia Geral 
Ordinária da Coonai. 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).
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Melhores Produtores - Fevereiro de 2010

Coonai realiza projeto piloto de Gestão Ambiental
Em parceria com o Sebrae-SP e 

a Cocapec, a Coonai deu início no dia 8 
de março de 2010 a um projeto piloto 
de Gestão Ambiental das propriedades 
de seus cooperados. O objetivo é fazer 
um estudo detalhado de cada proprie-
dade e fornecer um diagnóstico para 
verificar o que deve ser feito em cada 
propriedade para que esta fique ade-
quada ao Código Florestal Brasileiro.

Os produtores serão orientados 
sobre o que é e não é permitido, quais 
as reais obrigações já exigidas do pro-
dutor pela Lei e como fazer para ficar 
de acordo com a legislação vigente. Os 

técnicos irão ajudá-los também na do-
cumentação necessária para que futu-
ramente possam inclusive certificar 
suas propriedades como ambiental-
mente corretas.

A primeira reunião para acertar os 
detalhes do projeto foi realizada em fe-
vereiro com todos os parceiros e téc-
nicos envolvidos. Em março teve início 
a fase de estudo nas propriedades e os 
coordenadores esperam que daqui a 
três meses já estejam prontos os diag-
nósticos das 20 primeiras propriedades 
contempladas nesta primeira fase (10 
de cooperados da Coonai e 10 da 

Cocapec). 
“As primeiras propriedades têm 

diferentes características o que é im-
portante para que possamos fazer um 
diagnóstico bem amplo. Após essa pri-
meira etapa, nossa intenção é abrir pa-
ra todos os interessados. A legislação 
ambiental ainda provoca muita dúvida 
para os produtores e achamos que esta 
é uma boa forma de acabar com as 
dúvidas e propormos soluções viáveis”, 
afirma Rogério Gerbasi, responsável 
da Coonai no Projeto.

Cooperado Município CBG Cooperado Município CCS

1 CARLOS JESUS RAMOS Brodowski 102 1 DONIZETE JOAQUIM TEIXEIRA Barretos 101

2 LOURENCO CONC. DE MEDEIROS Cristais Pta. 118 2 JOSE MESSIAS CANDIDO Olimpia 116

3 ANNA GASPARINI MONTANHER ipua 119 3 MANSUR JORGE SAID Franca 118

4 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Ribeirão Preto 120 4 MAURO SALVADOR CAMARA Barretos 119

5 GASPAR DOS REIS TAVARES Ibiraci 121 5 SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA Franca 136

6 KENYTI OKANO Ituverava 121 6 MARIA APARECIDA DE SOUZA 1 Capetinga 138

7 JORGE FERNANDES DE BRITO Araraquara 123 7 JAIME BENEDITO FERREIRA Patrocínio Pta. 144

8 ANTENOR RICARDO FALEIROS Capetinga 129 8 EDVALDO THEODORO DA SILVEIRA Barretos 152

9 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS Ribeirão Preto 132 9 EDERVAL JOPSE DOS REIS Patrocínio Pta. 153

10 ANIVALDO ALVES LEITE Patrocínio Pta. 134 10 EVALDO ISMAEL DE OLIVEIRA Franca 160

Cooperado Município Gordura Cooperado Município Proteína

1 LUIS CARLOS DOS SANTOS Cravinhos 5,39 1 AILTO COLMANETTI Igarapava 3,80

2 JOSEPHINA CONSONI OLIVITO Igarapava 4,95 2 GESIMAR GARCIA DOS SANTOS Ituverava 3,80

3 JOSE LUIZ JUNQUEIRA BARROS São Simão 4,70 3 JOSE BARCLOS MALTA Franca 3,80

4 MANSUR JORGE SAID Patrocínio Pta. 4,56 4 MARCOS ROBERTO DE SOUZA Jardinópolis 3,80

5 ARY FIGUEIREDO FALLEIROS Patrocínio Pta. 4,29 5 OSWALDO MACHADO DA SILVEIRA Guaraci 3,80

6 FLAVIO DE AZEVEDO REZENDE Ribeirão Preto 4,21 6 SEIGO SUZUKI Colombia 3,80

7 AUREA MARIA CARRIJO Ibiraci 4,07 7 SILVERIO PIMENTA LIMA Ituverava 3,80

8 CLESIO ANTONIO DOS REIS Patrocínio Pta. 4,03 8 AISSE CARVALHO B. DE FARIA Franca 3,75

9 PAULO EDUARDO FRANCHI SILVEIRA Franca 4,01 9 LUIZ CARLOS ROMA Ribeirão Preto 3,72

10 LUIZ CARLOS ROMA Ribeirão Preto 4,00 10 MARIA GUIMARAES MATTOS Franca 3,65

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

Melhores em Gordura Melhores em Proteína

Socoop inicia nova fase nos serviços de seguros para os cooperados da Coonai
A Socoop Corretora de Seguros 

está de casa nova e iniciou em feve-
reiro deste ano uma nova fase na pres-
tação de serviços de seguros para os 
cooperados da Coonai. Totalmente re-
modelada, com um novo visual e novo 
endereço (Av. João Fiúsa, 1901 – Ri-
beirão Preto), oferece produtos e servi-
ços dentro do que o mercado traz de 
mais inovador, com a vantagem de 
continuar com um atendimento perso-
nalizado e que atende as demandas 

individuais da cada cooperado.
Através de uma parceria com a Infi-

nity Gecon Corretora, sediada em São 
Paulo e especializada  em ramos dife-
renciados dos agronegócios, a Socoop 
incorporou novos produtos como os se-
guros agrícolas de colheita garantida e 
seguro de cafezais, agregando ainda 
opções nos tradicionais ramos de auto, 
saúde, vida e residência, trazendo com-
petitividade nas consultas diárias dos 
segurados cooperados.

Com o acordo que fechamos, o co-
operado conta com mais ferramentas 
na proteção do seu patrimônio. “Através 
de nossa corretora de seguros o leque 
de produtos de seguros oferecidos 
como minimizadores de risco para o 
produtor traz a tranqüilidade para os 
cooperados se preocuparem somente 
com sua atividade principal”, afirma 
Marcelo Avelar, vice-presidente da 
cooperativa. 
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