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Todo fim, remete a um novo começo. Assim é a vida, ciclos que vem e que 
vão. É a natureza nos ensinando. Fazendo o globo girar.

 Somos parte disso, novembro e dezembro, já é final de ano. Hora de 
analisar onde acertamos, onde erramos e planejar 2022, pois janeiro está logo 
aí, começando um novo ciclo. 

No início deste ano estávamos eufóricos, com preços do arroz acima de 18 
dólares a saca de 50 kg, e todos acreditávamos que iria mais. Porém o mercado 
mudou e nossa análise dos itens: ofertas, demanda, dólar, exportações, 
consumo, não foram assertivos. 

Não procurem achar culpados, cada um é dono dos seus negócios, dos 
seus produtos. Os profissionais da Cooperja não vão definir ou decidir por 
você. Podemos orientar, como já fazemos, de venderem em dois ou três 
momentos. De trabalhar com média.

Historicamente temos safras fora da curva em preços, tanto para cima, 
como para baixo. Em 2020 os preços dos produtos subiram além do esperado. 
Já em 2021 despencaram e são os insumos que estão fora da realidade. O 
equilíbrio justo é o que procuramos. Toda cadeia precisa de renda para 
continuar produzindo alimentos. 

São os ciclos que continuam acontecendo, trazem oportunidades para 
alguns e dificuldades para outros. Sobrevivendo melhor, quem está preparado, 
em estrutura, gestão, tecnologias. 

Nesta época, também realizamos as pré assembleias, de 06 a 10 de 
dezembro e no dia 12 de fevereiro de 2022, teremos nossa AGO(Assembleia 
Geral Ordinária), no pavilhão do CDC, em Jacinto Machado. Compareça, este 
ano novamente de forma presencial. Seja um associado (a) bem informado.

Um feliz e justo natal, com muita saúde e um próspero ano novo, juntos. É o 
desejo da COOPERJA, a todas as famílias, associados, colaboradores, 
clientes, fornecedores e amigos.
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A Cooperja inaugurou sua 14ª Loja Agropecuária, na cidade de São José 
dos Ausentes/RS. A sexta loja no Estado Gaúcho. O investimento segue a 
nova tendência de layout e modernização de móveis e categorização dos 
setores.

Na solenidade de abertura, estavam presentes o Diretor de varejo 
Diego Paganini, gerente regional das Lojas, Marcelo Rosso, gerente da 
nova loja, Rodrigo Dalanholli, presidente da Cooperja Vanir Zanatta, vice 
Antônio Moacir De Noni. Na ocasião representando o prefeito do municí-
pio Ernesto Valim Boeira, estava presente o vice-prefeito José Carlos Pere-
ira Becker, demais autoridades locais. Além dos membros dos conselhos 
de administração e fiscal da Cooperativa. Bem como comunidade e cola-
boradores.

Em sua fala o gerente da nova unidade, Rodrigo Dalanholli agradeceu a 
recepção de todos os munícipes, bem como a confiança da cooperativa 
pelo cargo da gerência. “A palavra é gratidão, e a Cooperja me deu a opor-
tunidade de poder crescer e hoje estar aqui trazendo este novo investi-
mento para o município. É uma cooperativa que trabalha sério e que visa 
maximizar a agricultura e que preza pelo bom atendimento e atenção ao 
cliente. Esperamos dar um bom resultado para cooperativa e aos nossos 
clientes”, destaca Dalanholli.

Com a palavra o diretor de varejo Diego Paganini ressaltou os negócios 
que fazem parte da cooperativa. Onde as lojas ajudam abrindo novas fron-
teiras, conhecendo a região. Com a palavra final o presidente da Cooperja, 
Vanir Zanatta, agradeceu a presença de todos e destacou a importância 
do investimento. “A região dos campos em cima da serra, está encontran-
do um novo caminho. Antes eram plantações de pinos e eucaliptos, agora 
chegou as lavouras de estação. Queremos estar juntos nesse crescimento. 
E podemos ser muito útil aos agricultores, viemos para fazer um ganha, 
ganha com a comunidade”, finaliza Zanatta.

Em decorrência da pandemia todos os presentes estavam usando 
máscaras, o local possuía álcool gel para higienização.

A nova loja está localizada na BR 285, próximo ao trevo de acesso à 
cidade, saída para o município de Bom Jesus/RS.

em São José dos Ausentes

14ª loja
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Pecuária
Os prejuízos ocasionados 
pela tristeza parasitaria 
bovina

Quando falamos em tristeza parasitaria todo pro-
dutor já se assusta principalmente aquele que já perdeu 
animal em regiões endêmicas. As perdas econômicas 
são evidentes tanto no gado de corte e no gado de 
leite, temos como exemplo a redução na produção de 
leite, perca de peso, onde afeta principalmente o gado 
de corte, infertilidade temporária do macho da fêmea e 
custo de fármacos para o tratamento. Outro fator que 
também preocupa o produtor é quando troca seu ani-
mal de áreas livres em áreas endêmicas, pois é preciso 
tomar medidas preventivas, ou seu lote de animal pode 
contaminar e ter aumento na taxa de mortalidade.

 Para mais conhecimento temos que entender 
que tristeza parasitária tem duas enfermidades:  babe-
siose (protozoário Babesia bovis e B. bigemina)  e a 
anaplasmose (rickettsia Anaplasma marginale).

A babesiose é transmitida biologicamente por 
carrapato.

A anaplasmose pode ser transmitida por hemató-
fagos, biologicamente por carrapato, transmissão 
transplacentária, picada de inseto, agulha contamina-
da com sangue infectado e marcação de tatuagens. 

Para as duas enfermidades hoje já tem o tratamen-
to e prevenção, o correto é chamar o médico veteriná-
rio para dar o diagnóstico e entrar o quanto antes com 
os fármacos necessários. Junto o profissional pode 
montar um controle estratégico contra os transmisso-
res com carrapaticidas para diminuir o número de car-
rapato e moscas hematófagas nas doses e concentra-
ções corretas. Tem que ter muito cuidado com o uso 
dos princípios ativos para não ocorrer a resistência dos 
carrapatos. Lembrando que o tratamento precoce é 
essencial para a sobrevivência do animal.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Renan Molgaro
Gerente de Operações
Pecuárias

• Febre
• Anorexia;
• Apatia;
• Ranger de dentes;

CAUSAS:

• Palidez de mucosas;
• Anemia;
• Tremores musculares;
• Orelha caída;
• Emagrecimento.

BABESIOSE

• Anemia;
• Febre;
• Fadiga;
• Lacrimejamento;

• Sialorreia;
• Diarreia;
• Micção frequente.

ANAPLASMOSE

CAUSAS:
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Grãos
Tendências de mercado

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Ano de 2021 finalizando, e os custos de produção das atividades agrícolas e pecuárias aumentando, poden-
do inviabilizar propriedades rurais.

No segmento arroz, o primeiro semestre de 2021 apresentou preços mais atra-
tivos que no segundo semestre.

Mesmo com o dólar, se mantendo em torno de 5,50 o Brasil não conseguiu 
exportar devido ao aumento no custo do frete. Pós pandemia, e problemas no canal 
de Suez (no Egito) aumentaram em quatro vezes o custo do frete. Com isso, as 
exportações, (este ano), não chegaram a 60% do que conseguimos exportar em 
2020. Devido a isso, os preços internos continuam sendo pressionados para bai-
xo.

Com essa situação, aliada ao aumento dos insumos, a preocupação se estende 
para 2022. O Brasil precisa ser muito eficiente, no próximo ano, em exportações e 
/ou definir alguma política, protecionista para reduzir a pressão baixista, pois está 
agravada pelo aumento do custo de produção.

Nuvens escuras predominam no setor arroz e precisamos nos preparar para 
alguma tempestade.

Arroz

Tendência para próximo ano no aumento de área de menos de 5% chegando a 
quase 21 milhões de hectares com possibilidade de produção de mais de 115 
milhões de toneladas. Desta forma a tendência para esse segmento é de termos um 
viés de redução dos atuais preços praticados no segmento.

Milho

Também tendência de incremento na área plantada, porém menor que o do 
milho, com tendência de colheita superior 140 milhões de toneladas. Este segmen-
to tem possibilidade de minimizar as incertezas com a comercialização de contra-
tos futuros de vendas. E os preços dependem muito de como ficará a relação da 
China com EUA.

Soja

Carlos Roberto Wilk 
Diretor de B2B
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Cooperja é a 
primeira Cooperativa do Brasil 
a conquistar certificação
em excelência no tratamento 
em sementes de arroz

A semente é o principal insumo de uma lavoura, e leva 
toda a carga genética e potencial de produtividade. A 
qualidade que serão utilizadas influenciam diretamente 
no resultado. Uma das tecnologias altamente recomen-
dadas para garantir a qualidade do principal insumo da 
lavoura é o Tratamento de Sementes Industrial (TSI). 
Podemos destacar como principais benefícios deste 
processo alta uniformidade e distribuição ideal dos pro-
dutos nas sementes, a diminuição de riscos de danos 
fisiológicos, e maiores índices de germinação e vigor. 

Na última semana, a Syngenta através do Seedcare 
Institute concedeu a Cooperja o selo de certificação 
Seedcare, o qual atesta a excelência na qualidade das 
sementes e tratamento industrial de sementes de Arroz 
e Soja. Sendo a primeira empresa no Brasil a receber a 
certificação para a cultura do arroz. 

A entrega foi realizada no auditório da cooperativa e 
estiveram presentes os representantes técnicos de ven-
das da Syngenta, Fernando Frandoloso e Ivan Tedesco, 
gerente da UBS, Célito Mezzari, assistente Técnico 
Bruno Cechinel, integrantes do departamento técnico, 
além das gerências do setor de Compras, Lojas e Varejo.

De acordo com Fernando Frandoloso, a conquista do 
selo de certificação Seedcare/Syngenta concedido a 

Cooperja, é uma grande conquista da cooperativa, que 
atualmente é a única sementeira do Brasil que trabalha 
com a cultura do arroz a conquistar esse selo. “O selo é 
uma forma de reconhecimento e diferenciação concedi-
do pela Syngenta a um seleto grupo de sementeiros, o 
qual agora a Cooperja faz parte. Essa premiação é uma 
maneira de reconhecer que o parceiro sementeiro e a 
Syngenta não estão preocupados em apenas vender 
produtos, mas sim com todo o processo que envolve o 
tratamento de sementes, desde partes ambientais, cui-
dado com os funcionários, assertividade de doses, entre 
outros. Em resumo, a cooperativa se preocupa em levar 
sempre a melhor semente com o melhor TSI ao produ-
tor”, destaca Frandoloso.

O Seedcare Institute, é um renomado centro de pes-
quisa, desenvolvimento, capacitação e difusão tecnoló-
gica que beneficia sementeiras, produtores, comunida-
de científica, especialistas da área e toda a rede do 
campo. Está localizado em Holambra (SP), e foca no estu-
do do tratamento de sementes industrial. Para a obten-
ção do selo as empresas passam por uma auditoria 
externa, e precisam cumprir uma série de itens dentro de 
várias áreas.
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Cooperja comemora 
conquista do 1º Bilhão 
em faturamento

Com 52 anos de história, a COOPERJA acaba de atingir a marca de 1 bilhão de reais em faturamento, 
demostrando solidez e confiança de seus associados. A meta foi estipulada em 2019, quando a cooperati-
va completou seus 50 anos de história e lançou o desafio de crescer 50 anos em 5.

Porém, por diversos fatores, a marca foi alcançada em 2 anos. Ficamos surpresos e felizes ao mesmo 
tempo. Cumprimos nosso desafio antecipadamente. Um mérito de todos, mostrando que a cooperação e 
esforço de cada um, deram bons resultados.

O faturamento recorde vem em ano, que o agro brasileiro mais uma vez, “segurou as pontas” da eco-
nomia, mesmo em tempo de pandemia. E é precedido, por exemplo, do recorde de recebimento de grãos 
batido pela COOPERJA em 2021, com mais de 5,5 milhões em sacas grãos recebidos nas unidades da coo-
perativa. Um aumento de 30% em relação ao ano anterior, comprovando a tecnologia e o trabalho no cam-
po.

Para o presidente Vanir Zanatta, essa conquista antecipada ao planejamento, surpreende e orgulha. 
“Coloca a Cooperja num grupo seleto de cooperativas no Brasil. Mostra a força do sistema, que mesmo nas 
adversidades, consegue crescer, se consolidando com a parceira dos agricultores. Nossos produtos são 
bem aceitos pelos clientes, nossos serviços fazem a diferença junto aos associados, nossos profissionais 
cada vez mais são capacitados para melhor atender. Trabalhamos para ser a melhor opção de negócios em 
nossa área de ação. Em consequência dessas ações, temos a confiança e credibilidade de nossa socieda-
de, para desafios maiores e mais ousados. Queremos continuar nossa caminhada junto com vocês e certa-
mente em 2022 apresentaremos números maiores e melhores. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado”, 
agradeceu Zanatta.

Os números alcançados foram comemorados pelos colaboradores de todas as unidades. Em um ato 
simbólico será realizado neste mês de dezembro, com o plantio de dois pinheiros, símbolo forte do coope-
rativismo. O pinheiro significa imortalidade e fecundidade, pela sua sobrevivência em terras menos férteis 
e pela facilidade na sua multiplicação.
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O Brasil mantém uma posição de destaque no 
cenário global, tanto na produção e consumo, como 
na exportação e importação de fertilizantes e ali-
mentos. Países como China, Índia, Estados Unidos e 
Brasil, que são os países que mais demandam fertili-
zantes para a produção agrícola, juntos, somam 
mais de 57% da demanda mundial. Estes países 
também são os líderes em produção de grãos, por 
sua vez, o Brasil, apesar de estar em 4º lugar, é o 
segundo maior exportador de grãos do mundo, com 
19% do mercado internacional, de acordo com um 
recente estudo feito pela Embrapa. 

Segundo dados da Bolsa de Comércio de Rosá-
rio, países como a Rússia, Canadá, China e Bielorús-
sia são os principais exportadores de fertilizantes, 
sendo que a Rússia, foi o país que o Brasil mais 

importou fertilizantes no ano de 2019. Do potássio 
que veio para o Brasil, 32% saiu do Canadá, 26% da 
Rússia, 18% da Bielorússia e 11% de Israel.

Dentre as culturas que mais consomem fertili-
zantes no Brasil, no ano de 2015 a soja consumiu 
42,52%, em segundo lugar o milho com 15,70%, 
depois a cana de açúcar com 13%. A cultura do arroz 
é o 9° consumidor, com 2,23% do volume. 

Em 2018 a China foi o maior consumidor de 
fertilizante do mundo, com 24% de todo o volume. 
O segundo maior foi a Índia com 14,6%, Estados 
Unidos com 10,3%. O Brasil vem em quarto lugar, 
com 8,3% e em quinto a Indonésia com 3,8%. Os 
demais países representam uma pequena fatia.

Insumos
Consumo de fertilizantes 
no Mundo

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Renato Scheffer
Gerente de compras
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Participação 
no dia de campo 
na Copérdia Norte

O presidente da Cooperja, Vanir Zanatta, o dire-
tor de varejo Diego Paganini e o gerente do campo 
agroacelerador Jian Izidro, participaram do dia de 
campo de culturas de inverno organizado pela 
Copérdia no Planalto Norte, no município de Três 
Barras/SC.

Acompanhando a comitiva da Cooperja, esteve 
presente o consultor de vendas da Fecoagro, Jhon 
Jordão. Segundo Vanir o objetivo da viagem foi 
aprender e buscar ainda mais conhecimento. Acele-
rando etapas de um projeto que trará benefícios aos 
associados, e para Santa Catarina com a produção 
de alimentos. “Nosso compromisso como entidade 
é ser ponte, é ligar o agricultor as novas possibilida-
des que aparecem, com responsabilidade, mas para 
isso precisamos reunir as informações e repassar 
com segurança”, destaca Zanatta. 

O consultor da Fecoagro Jhon Jordão ressalta que 
esta ação foi de extrema importância, grandes 
nomes do cooperativismo Catarinense estavam 
reunidos em um mesmo ambiente para compartilhar 
experiências e novos aprendizados. “Tivemos a 
oportunidade de conhecer toda a estrutura do 
campo de inverno da Copérdia, onde adquirimos 
muitas ideias e sugestões para desenvolvermos 
ações semelhantes no período de entressafra nas 
áreas de atuação da Cooperja, com o propósito de 
desenvolver as tecnologias dos fertilizantes dife-
renciados da Fecoagro em diversas culturas, pro-
porcionando mais benefícios aos nossos clientes e 
associados”, destaca Jordão.

“A Intercooperação entre as cooperativas, a 
troca de experiências e o planejamento das ações 
em conjunto. Nesta visita buscamos oportunidades, 
trocas de conhecimento, novas tecnologias, 
aumento de produtividade, gestão da propriedade 
na utilização de novas culturas e manejo, reproduzir 
o mesmo até a propriedade de associados(as) e 
produtores com rentabilidade e qualidade de vida”, 
fala o gerente do Campo agroacelerador Jian Izidro 
de Borba

“Nosso compromisso como entidade 
é ser ponte, é ligar o agricultor as novas 
possibilidades que aparecem, com res-
ponsabilidade, mas para isso precisamos 
reunir as informações e repassar com 
segurança”

Vanir Zanatta
Presidente Cooperja
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As visitas no Horto de Plantas Bioativas não param, cada vez as 
pessoas estão buscando mudinhas das espécies lá existentes e se 
interessam em conhecer os benefícios dos chás, ter qualidade de 
vida, resgatando conhecimentos das gerações passadas.  

Visitantes

Agora o horto conta com uma estufa de mudas, para melhor atender o 
público que vem a procura de espécies. Já foram iniciadas a produção das 
mesmas, e em breve haverá muitas mudas de chás para doação. Este 
investimento e demais outras melhorias que foram feitas, é para poder 
receber cada vez melhor os visitantes que vem na 18ª edição do Campo 
Agroacelerador que acontece nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2022.

Estufa

Dia da árvore
Em setembro foi comemorador o dia da árvore, e a comunidade de 
Pinheirinho Alto, interior de Jacinto Machado, organizou na proprieda-
de do Paulo Sérgio Lopez, um evento para conscientizar a importância 
da preservação do meio ambiente. O Núcleo Feminino da Cooperja 
esteve presente fazendo a divulgação, levando conhecimento para a 
comunidade através do seu trabalho do Horto de Plantas Bioativas.

Está em andamento um projeto de registro e, posterior comunicação, de 
patrimônios culturais, envolvendo os saberes relacionados ao cultivo e 
uso de plantas medicinais entre os membros que participam do Horto de 
Plantas Bioativas. Esta atividade é desenvolvida em parceria com o 
Instituto Federal Catarinense, por meio da servidora Jaqueline Posser 
Gallina, historiadora e responsável pelo Museu do Campus. Segundo ela, 
o museu, em suas ações de extensão junto à comunidade, busca contribuir 
para a preservação e comunicação dos patrimônios culturais, materiais e 
imateriais. E, neste trabalho junto ao horto, propõe o registro de memórias 
bio-culturais, resgatando as práticas populares e tradicionais que se 
servem de espécies vegetais para fins terapêuticos e alimentícios. As 
entrevistas até então realizadas, registram a história de vida e trajetória 
no uso de plantas medicinais.

Parceria

Horto
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Hortifruticultura

A amora-preta, no idioma inglês “blackberry” é uma 
frutífera de clima temperado, são encontradas espécies 
nativas da Ásia, Europa, América do Norte e América do 
Sul. Talvez alguns dos leitores já colheram frutos de amo-
reira na beira da estrada, sim, no Brasil temos 5 espécies 
nativas do gênero Rubus. Apesar de ser de clima tempe-
rado (o mesmo que tem na serra), ela se adaptou muito 
bem às condições do litoral, tendo alta produtividade e 
produzindo frutas de excelente qualidade.

É uma planta rústica, praticamente não precisando 
de tratamentos contra pragas e doenças. No que se refe-
re a fertilidade do solo, é também pouco exigente, tendo 
apenas maior demanda por potássio. Porém é claro, ape-
sar de ser um “tanque de guerra”, isso não dispensa uma 
boa análise de solo e correção adequada. O custo de 
implantação é baixo, sendo o maior investimento a cons-
trução da estrutura, que é do tipo espaldeira, o mesmo 
sistema do maracujá conduzindo em “cerca”. A obtenção 
de mudas é relativamente simples, podendo ser extraída 
estacas ou perfilhos diretamente das áreas em produção. 
O espaçamento que tem sido plantado em nossa região é 
de 0,50 x 3m, com população de 6.666 plantas por hec-
tare.

Quanto ao tempo de retorno, inicia já com boa pro-
dução a partir dos 20 meses, seguindo com colheitas 

anuais, que iniciam normalmente no início de novembro e 
vão até meados de janeiro. A produtividade fica em torno 
de 15 a 20 toneladas por hectare com colheitas diárias ou 
pelo menos a cada 2 dias. Falando em colheita, esta é a 
principal atividade da cultura, que muitas vezes limita a 
expansão da área de cultivo na propriedade. Normalmente 
em 0,5 ha, duas pessoas conseguem atender bem, exceto 
em picos de produção, onde é necessário a contratação de 
diaristas.

Sabemos que amora-preta já teve área plantada maior 
em nossa região, porém enfrentou dificuldades na comerci-
alização, como baixos preços ofertados e também inadim-
plência por alguns compradores. Diante das dificuldades de 
comercialização e vendo a expansão do seguimento de 
frutas, alguns associados procuraram a Cooperja para 
terem apoio nesta tarefa. Isso combinou com o desejo da 
cooperativa de ampliar sua variedade de produtos e iniciou 
o recebimento, em novembro de 2021. Tanto  a cooperativa 
como o associado estão animados com este novo produto 
e trabalhando com dedicação para que a amora de fato se 
estabeleça de forma consistente aqui na região, tornando 
sim, uma alternativa rentável de cultivo para nossos coope-
rados.

Amora-preta, nova opção 
de cultivo

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Delcio V. Macarini
Gerente unidade 
Fruticultura
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Cooperja

Angelo Valdati Neto(62), casado há 20 anos com Eliete Turatti 
Tramontin Valdati(57), são pais de Leonardo Tramontin Isoppo(32) e de Luiz 
Angelo Tramontin Valdati(20). O casal é natural de Jacinto Machado/SC e 
reside no bairro Gávea, na mesma cidade.

Angelo trabalhou muito tempo com banana e suinocultura. Foi um dos 
primeiros bananicultores da região, e conta que vendeu muita banana para 
Argentina e Uruguai.

Atualmente Angelo é presidente da Cejama – Cooperativa de Energia 
de Jacinto Machado, mas por motivos de tratamento de saúde, está 
afastado. “Sempre participei do cooperativismo,  antes de ser presidente 
sempre participei das atividades na Cejama e também fui por alguns anos 
do Conselho fiscal da Credija, também sempre estive presente, coope-
rando no que podia com o Caep de minha comunidade”, destaca ele.

Angelo é filho do sócio-fundador Dino Valdati, e há mais de 30 
anos é associado da Cooperja, onde viu uma alternativa para manter 
seus negócios e destaca a boa administração atual, bem como todo 

atendimento que é disponibilizado aos associados.
A esposa é professora aposentada, e atualmente trabalha em casa 

quando tem demanda de correções de textos particulares. “Deixei de lecionar 
para me dedicar aos cuidados do tratamento de meu esposo, que devido à diabete e demais complicações, teve que 
amputar um pé e está em uma cadeira de rodas para melhor locomoção e recuperação para o quanto antes voltar à ativa”, 
conta.

Angelo destaca que um dos tantos fatos que marcaram sua vida foi a eleição da Cejama em 2018, ao qual saiu 
vitorioso, sendo que desde 2017 iniciaram os problemas de saúde e teve que começar a luta pela saúde. “Foram momen-
tos difíceis, mas que dia após dia estou me recuperando para o quantos antes voltar a andar. Fico feliz porque estamos 
conseguindo fazer um bom trabalho à frente da Cejama, com novos maquinários, uma sede nova e moderna e, energia de 
qualidade e com preço justo. Mesmo em casa, estou por dentro de tudo que acontece e as decisões que precisam ser 
tomadas na cooperativa”, destaca.

Outro fato marcante que a esposa Eliete relata com grande alegria é o convite que recebeu da Cooperja para partici-
par do Núcleo Feminino da Cooperja, onde pode acompanhar, conhecer e vivenciar momentos de conhecimento e muito 
aprendizado. “Sou muito grata pelo convite que recebi da equipe social da cooperativa, pois são momentos únicos que 
vivenciamos e outras realidades que podemos conhecer, pois participamos de muitos encontros, entre eles, o encontro 
estadual de mulheres, que temos a oportunidade de conhecer muitas outras cooperativas, realidades e formas que 
existem de ser cooperado e praticar a cooperação”, elogia ela.

Família 
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Se você quiser ter acesso as demais edições 
do Parceiro, acesse www.cooperja.com.br

Família 

Vanor Possamai Della(73), casado há 46 anos com Zulma Marcon Possamai 
Della(70). Ele natural de Jacinto Machado, ela do município de Turvo/SC. O casal é 
morador da comunidade de Último Rio, Jacinto Machado.

O casal são pais de Daniel(45), Márcio(43) e Taise(37), e são avós de quatro netos.
Seu Vanor conta que foi caminhoneiro por mais de 10 anos, transportando um 

pouco de tudo, inclusive o arroz beneficiado da Cooperja para o Rio de Janeiro. Depois 
de deixar a profissão, ele decidiu iniciar na suinocultura, e foi um dos primeiros da região 
trabalhar com no setor. “Trabalho com leitão desmamado, para uma empresa de Braço 
do Norte e a capacidade de minha produção é de 300 matrizes. Durante todos esses 
anos, o setor da suinocultura passou por muitas crises, e muitos amigos e produtores 
deixaram o setor e optaram por outras culturas. Não foi fácil mais eu persisti, e investi em 
um pavilhão mais moderno e me adequei as novas tecnologias”, explica.

Vanor junto com o filho mais velho, diversifica a propriedade com arroz e banana.
Falando da Cooperja, Vanor é associado a mais de 30 anos e não economiza 

elogios a boa administração da cooperativa, bem como a figura do presidente Vanir com 
quem tem uma forte ligação de amizade. “Temos orgulho da Cooperja, pela grandiosida-
de que se tornou, o jeito de trabalhar e tratar o associado, não temos do que reclamar. 
Todos trabalham juntos e mostram serviço”, elogia Vanor.

Ele é ativo nas ações da cooperativa, participa dos encontros e eventos que são 
realizados, ele destaca o Campo Agroacelerador que costuma acompanhar todas as 
edições.

Um dos momentos mais tristes que a família se uniu ainda mais, foi quando a filha 
caçula descobriu um câncer. “Ficamos muito apreensivos e logo iniciamos o tratamento 
que graças a Deus deu certo, e hoje ela está bem. Hoje além deste presente que foi a 
saúde dela, temos os netos que são a alegria de nossos dias”, destaca a esposa Zulma.

Com o trabalho dos pais, o neto caçula Joaquim de um ano e dois meses passa 
maior parte do tempo com os avós, ele e os demais são a alegria diária da casa e dos avós 
que esbanjam amor e carinho quando falam de todos os netos.

Adelor José Paulino(63), casado há 35 anos com Izabete Inácio Paulino(51), ambos naturais 
de Jacinto Machado, residentes na comunidade de Serra da Pedra. São pais de Sandro(33) e de 
Tiago(21) que são o braço direito da família na agricultura, com o plantio de arroz e a criação de 
gado de leite.

A família planta 30 hectares de arroz, que depositam na Cooperja, e em média de 1.500 
litros/mês de leite que entregam em uma cooperativa de leite na cidade vizinha de Turvo/SC.

Adelor conheceu a Cooperja através do pai José Dolvir Paulino que é um dos sócios-
fundadores da cooperativa. “Naquela época plantar arroz não tinha nada da tecnologia e as 
facilidades de hoje em dia. Lembro que eu levava o arroz para secar na cooperativa, era tudo 
braçal, cortávamos arroz na foice e não havia tratamento para lavoura dar bons resultados como 
temos hoje. Mesmo quando o pavilhão caiu e muitos deixaram de ser sócios, meu pai não 
desistiu, e se manteve firme para conseguir reerguer a Cooperja”, lembra.

Além das dificuldades do trabalho na rizicultura, o pai, seu José teve um engenho de farinha 
de mandioca, onde o trabalho também era dobrado. Mas essas histórias ele guarda com muito 
carinho e conta para os filhos que nada na vida é fácil, e assim ensina eles o valor das coisas, que 
devem ser  conquistadas com o próprio trabalho.

Há mais de 20 anos seu Adelor é sócio e também associou os dois filhos para usufruírem de 
todos os benefícios que a Cooperja oferece. O atendimento e a administração que está a frente 
de todo crescimento da cooperativa, ele elogia.

Na vida cooperativista seu Adelor já participou do Comitê Educativo da Cooperja e sempre 
quando pode participa dos eventos, treinamentos e demais eventos que a cooperativa organiza.

Um dos fatos marcantes na vida que o associado fala emocionado foi de sua luta depois de 
passar por uma cirurgia, há quase 30 anos atrás, em decorrência da “doença de Crohn” que é 
uma inflamação no intestino. Segundo ele foram muitas dificuldades que teve, em uma época sem 
ter carro particular, sem transporte de saúde que existe hoje e tendo que se locomover até a 
capital gaúcha para todo tratamento. “Eu sempre tinha que pedir carona para poder ir até Porto 
Alegre/RS, no hospital que me tratava, foram anos muitos difíceis, de sofrimento e ter que 
depender muitas vezes de amigos para estadia e transporte. Sendo que o mais difícil também foi 
a comunicação, não tínhamos telefone, como temos a facilidade de hoje. Muitas vezes a família 
sabia notícias minhas lá do hospital depois de alguns dias. Mas agradeço muito a Deus, por 
permitir estar vivo, vivendo e comemorando com minha família esta etapa que venci.

Família 
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Cooperja prepara 
Campo Agroacelerador 
presencial e com transmissão ao vivo

O maior evento do agronegócio do Sul de Santa Catarina está se aproximando, é a 18ª edição do 
Campo Agroacelerador da Cooperja, acontecerá nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2022, em Jacinto 
Machado/SC.

 
O Campo está com novo formato, uma área total de 140 mil metros quadrados, com toda a estrutura 

planejada para receber os visitantes e apresentação das tecnologias. São mais de 120 vitrines tecnológi-
cas instaladas em arroz, soja, milho, feijão, soja na várzea, banana, maracujá, hortaliças, pitaya, lúpulo, 
pastagens, plantas bioativas, pecuária, exposição de animais, máquinas, equipamentos e veículos.

Evento acontecerá em formato híbrido, presencial e ao vivo, onde público poderá acompanhar o even-
to de outras regiões. Este formato híbrido permaneceu em razão de poder levar o evento até as pessoas 
que conheceram o campo através da 17ª edição que aconteceu em formato 100% digital.

O objetivo do dia de campo é atualizar e capacitar o agricultor através de informações técnicas, mane-
jo, pesquisa, e apresentar as potencialidades do agronegócio, troca de experiências possibilitando maior 
transferência de tecnologias aos agricultores, direcionado ao aumento da produtividade, gestão da pro-
priedade, diversidade, rentabilidade e melhor qualidade de vida.

A organização e programação diversificada do dia de campo é pensada em todo o público, associa-
dos (as), família, produtores, técnicos, estudantes, visitantes, pesquisadores e autoridades.
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4º Fórum do Arroz.
Painéis e oficinas práticas
Apresentação da nova cultivar de arroz da Epagri SCS 125.
Mais de 80 empresas e instituições de pesquisa participantes.
Vitrine tecnológica com as principais cultivares de arroz do Sul do Brasil.
Novas cultivares de soja para áreas de várzea.
Lançamento de híbridos de milho.
Novo sistema de produção em arroz Provisia
Tecnologia para controle de plantas daninhas em soja
Vitrine de novas cultivares de feijão da Epagri
Apresentação de híbridos de sorgo
Startups: Tecnologias e conectividade para o agronegócio
Dinâmicas e apresentação de máquinas e equipamentos.
Campo Agrostológico de pastagem
Vitrine tecnológica de cultivares de pitaya
Exposição de animais: Gado de corte e leite, equinos, caprinos, aves, piscicultura, animais pets
 7° Feira da Agricultura Familiar.

Eventos e Atividades

Já pensou em conhecer as atividades e tecnologias que aconte-
cem na atualidade do agronegócio e, no futuro? Participe do 18° 
Campo Agroacelerador Cooperja.

Mais informações em: www.campoagroacelerador.com.br
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Os técnicos da extensão rural da Epagri, acompa-
nharam o andamento do projeto na área do Campo 
Agroacelerador da Cooperja, em Jacinto Machado.

Os experimentos, realizados em parceria entre 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural, Epagri e cooperativas, buscam 
avaliar o cultivo de trigo, triticale e centeio na entressa-
fra.

A intenção é aumentar a renda dos produtores, que 
terão duas colheitas por ano, e reduzir a dependência 
de milho para alimentação animal.

A área conta com 22 cultivares de trigo, 5 de triticale 
e 3 de centeio que serão avaliados quanto ao desenvol-
vimento, produtividade e adaptabilidade na região. No 
local há ainda quatro variedades de trigo selecionadas 
mais tolerantes à umidade, que foram implantadas em 
áreas de várzea, onde antes tinha sido implantado soja 
na várzea.

“Outra possibilidade que estamos avaliando é a pro-
dução de trigo para produção de silagem e de aveia 
branca para colheita de grãos, também em áreas antes 
ocupadas por arroz e terras altas. O cultivo durante o 
inverno serve como plantas de cobertura, contribuem 
para um sistema mais sustentável em reciclagem de 
nutrientes, umidade do solo, estrutura física, controle 
de plantas daninhas e sistematização para o plantio 
direto”. Explica o gerente do Campo Demonstrativo da 
Cooperja, Jian Izidro.

As pesquisas para avaliar o desempenho de cultiva-
res de trigo, triticale e centeio fazem parte do Projeto 
de Incentivo ao plantio de cereais de inverno destina-
dos à produção de grãos e ocorrem em cinco regiões 
catarinenses. O objetivo é avaliar quais são os melhores 

cultivares e como eles se adaptam em diferentes condi-
ções de solo e clima. Além de Jacinto Machado, as áreas 
foram implantadas nos municípios de Chapecó, Canoi-
nhas, Rio do Sul, Turvo e Campos Novos, onde serão 
avaliados cerca de 30 cultivares em diferentes solos e 
climas.

Extensionistas da Epagri 
acompanham experimento 
com cereais de Inverno 
no Campo Agroacelerador 
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Brócolis: 
ouro verde da Cooperja

Assim como a Cooperja se consolidou nos segmentos de 
mercado em que atua, a cultura do Brócolis conquistou espa-
ço nos campos de produção em diversas regiões atendidas 
pela Cooperativa. A expansão do território atendido para os 
Campos de cima da Serra culminou em adentrarmos cada vez 
mais o cultivo, e junto a isso, buscar soluções para atender o 
produtor e os plantios de brássicas.

Vamos traçar aqui uma linha histórica mental, para que 
você amigo(a) leitor(a) consiga visualizar como a Cooperja 
iniciou seus trabalhos neste ramo, por que permaneceu e o 
que ainda almeja.

Iniciamos nossa trajetória com o cultivo do brócolis pelas 
mãos dos colaboradores da Loja Agropecuária de Terra de 
Areia/RS, aproximadamente 7 anos. A área de atuação da 
Loja de Terra de Areia teve um crescimento grandioso para os 
Campos de Cima da Serra, localidade de São Francisco de 
Paula/RS, que no seu celeiro produtivo tem na horticultura 
grande fatia.

Para melhor atender aquela região, optou-se por levar 
uma Loja Agropecuária, que hoje já passa de 3 anos de insta-
lação, e consegue levar soluções técnicas e comerciais até 
Caxias do Sul.  São Francisco de Paula e Terra de Areia já 
somam mais de 1500 ha de brócolis assistidos pela Cooperja, 
onde em média são cultivadas 20.000 plantas por hectare. 

São Francisco de Paula expandiu consideravelmente sua 
área de atuação chegando até Jaquirana, Bom Jesus e São José 
dos Ausentes, todas regiões do Estado Gaúcho. No momento 
da expansão, a figura do cultivo do brócolis se mostrou muito 
representativa. Para suprir o mercado de Ausentes e região, a 
cooperativa colocou em atendimento um consultor, que logo 
mostrou o potencial de loja, e assim se fez. E nessa expansão, 
atuamos em mais 1.500 ha, somando 3.000 ha. 

A Cooperja levou muito mais do que consultores, departa-
mento técnico e lojas. Levou uma série de soluções baseadas 
em experimentos de campo, testes, fertilizantes diferencia-
dos, tecnologia de aplicação de produtos, analises de solo e 
principalmente seriedade.

Hoje, tenho orgulho em dizer que nosso ouro verde tem 
conquistado também o litoral de SC, de forma mais tímida, 
mas vem despontando como uma ótima opção de cultivo de 
acordo com variedade e época de cultivo. 

As variedades de inverno e verão, nos permitem a flexi-
bilidade de trabalho, temos hoje associados e clientes com 
cultivos de verão na Serra Gaúcha e inverno no Litoral de SC.
Somamos muitos trabalhos de manejo e condução para pro-
duzir com qualidade. Temos a marca Fecoagro consolidada 
em adubações de base e cobertura, temos fertilizantes folia-
res com entrega de nutrientes como Cálcio e Boro na hora 
certa e defensivos criteriosamente testados e recomenda-
dos. 

E como se não bastasse, neste ano de 2021 iniciamos 
nossos trabalhos com operações de compra de brócolis, e a 
nossa pretensão é cada vez expandir mais, seja com Lojas 
Agropecuárias, consultores e compras. Um passo de cada vez 
e vamos longe.

Ainda somos jovens nesse mercado de hortaliças, mas a 
Cooperja na figura da sua equipe tem trabalhado arduamente 
para ser reconhecida como a melhor opção de negócios neste 
seguimento. Com o coração cheio de orgulho, agradecemos 
ao nosso amigo produtor que nos oportunizou aprender com 
ele, e nos permitiu entender este mercado para bem lhe aten-
der. 

Gratidão e Avante.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Hortifruticultura
Por Daniela Moro
Assistente Técnica
em HF

Fotos: Rodrigo Dalanholi e Luiz Eduardo Velho.
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Feira

Cooperja destaca suas marcas e traz grandes nomes da culinária 
para feira 10ª Agroponte

A Cooperja inovou na 10ª edição da Feira Agroponte que aconteceu em Criciúma no Pavilhão 
José Ijair Conti, de 3 a 7 de novembro, e mostrou um  stand moderno, com uma diversidade de 
produtos de uma mega loja agropecuária. O público que visitou a feira pôde conhecer a história 
da Cooperativa, suas unidades e adquirir produtos de qualidade, procedência garantida e princi-
palmente, preços e condições de pagamento especiais.

O presidente Vanir Zanatta esteve presente acompanhando todos os trabalhos,  recepcio-
nando e conversando com os visitantes e autoridades que passaram pelo local. E também partici-
pou das homenagens dos 30 anos da Epagri, que aconteceu stand da entidade.

Em todos os dias da feira, o público pode assistir dinâmicas relacionadas a culinária a base de 
farinha de arroz, mix de farinhas sem glúten, arrozes especiais orgânicos e demais produtos 
comercializados pela cooperativa. Também foram sorteados café colonial, jantares com acompa-
nhante e entrega de brindes.

Em todas as noites os visitantes sorteados para os jantares e cafés aprovaram o cardápio, 
elogiando toda estrutura e adquirindo os produtos Cooperja que foram a base das receitas, fei-
tas pelas integrantes do Núcleo Feminino da Cooperativa, chef Saimon Novack, chef Sandra 
Mara, e do professor da Escola de Gastronomia da Unesc, Lucas Firmino.

A Agroponte é referência entre as feiras de agronegócio e agricultura familiar, e apresentou 
uma grande variedade de stand das mais diversas culturas e setores da agricultura, pecuária e 
agroindústria do sul do Estado.

Agroponte
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Cooperja e Fecoagro 
premiam colaboradores

Através do programa de incentivo ao desenvol-
vimento dos fertilizantes especiais Fecoagro, a 
promoção em parceria com a Cooperja, premiou os 
colaboradores da área de vendas, entre eles esta-
vam os gerentes das lojas agropecuárias, departa-
mento técnico, consultores internos e externos de 
vendas, além dos balconistas, reconhecendo os 
profissionais que mais se destacaram nas vendas 
dos fertilizantes.

Diversas categorias, ultrapassaram os volumes 
planejados em 2020, superando 160% do previsto.

O presidente da Cooperja Vanir Zanatta e atual 
vice-presidente da Federação disse que esse foi 
um trabalho de parcerias entre a cooperativa e a 
Fecoagro, onde ações desenvolvidas provocaram 
um ganha-ganha. O reconhecimento do pertenci-
mento da Indústria de Fertilizantes da Fecoagro 
estimulou os colaboradores a preferenciar as nos-
sas tecnologias dos fertilizantes, até porque, os 
resultados beneficiam a todos.  

A Fecoagro esteve representada no evento atra-
vés do diretor executivo Ivan Ramos, e dos geren-
tes de Negócios, Jairo Loose; da Indústria de Fertili-
zantes, Elisete Squena; de Comunicação e Marke-
ting, Mauro Schuh, e da coordenadora de Qualida-
de agrônoma Katiussa Cipriano. A equipe de TV da 
Fecoagro também esteve presente e deverá produ-
zir matérias especiais sobre o evento.

O diretor Ivan Ramos elogiou o alto grau de enga-
jamento da Cooperja, o envolvimento do presiden-
te Vanir Zanatta e sua equipe de diretores e geren-
tes, onde junto com o Consultor de Vendas da Feco-
agro, Jhon Jordão de Oliveira, conseguiram desen-
volver uma campanha importante de estímulo a 
introdução dos fertilizantes diferenciados, além do 
alto grau de organização do evento.

O evento premiou os negócios de 2020, pois 
devido à pandemia não foi possível executar a pre-
miação no ano anterior. Foram vendidas mais de 10 
mil toneladas de produtos diferenciados, cerca de 
30 por cento mais do que se planejou em vendas. Já 
para 2021, o volume de vendas na Cooperja já ultra-
passou 20 mil toneladas, portanto, com comprova-
ção de avanço e com espaço para ampliar mais as 
vendas.

O evento premiou os negócios 
de 2020, pois devido à pandemia 
não foi possível executar a premiação 
no ano anterior.
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O Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias (ENCA), organizado pelo 
Grupo Conecta foi realizado em Campinas/SP nos dias 16 e 17 de novembro. O encon-
tro contou com a participação de diversas lideranças cooperativista de SC remota-
mente e presencialmente. O presidente da Cooperja Vanir Zanatta, também vice-
presidente da Fecoagro participou presencialmente com o painel “Verticalização e 
Internacionalização: Um caminho sem volta”.

 Em sua apresentação mostrou as várias possibilidades que a Cooperja ofe-
rece aos associados e clientes e os diversos setores que a cooperativa está atingindo. 
“A Cooperativa tem um trabalho de integração entre culturas, ou seja, o aproveita-
mento dos resíduos de uma cultura para outra. A casca do arroz é usada na indústria, a 
cinza que sai da queima, usamos na fruticultura, o subproduto do arroz usamos em 
nossa fábrica de ração. Isso é diversificação, junto com integração, verticalização e 
intercooperação”, pondera Zanatta.

 Vanir falou também das perspectivas para os próximos anos, bem como das 
dificuldades para a próxima safra com a elevação dos custos de produção e baixa nos 
preços do arroz. Falou em gestão na propriedade, da busca que o agricultor precisa 
fazer por informações e modernização. “Temos preocupação com o preço dos insu-
mos, temos que encontrar o equilíbrio novamente, nossos associados precisam ter um 
norte. A exportação é um dos itens que pode nos ajudar para o próximo ano”, adianta.

 Ele destacou ainda uma possível redução de área de arroz para próxima 
safra 22/23. “A Cooperja busca junto aos associados a rotação da cultura, com diver-
sificação para milho, soja e cereais de inverno. Sem deixar de produzir arroz, quere-
mos ter maior produtividade e a rotação de cultura, é uma importante ferramenta. 
Além da diminuição de custos. Agregado a isso, precisamos cada vez mais fazer ges-
tão da propriedade”, fala Zanatta.

 Vanir citou a importância da agricultura familiar em especial na área de atua-
ção da Cooperja. “Em nossa região a fruticultura veio para ficar e isso faz com que o 
agricultor tenha mais renda. As frutas são de excelente qualidade, graças ao profissi-
onalismo de nossos produtores. É a importância da diversificação das propriedades”, 
finaliza.

 A abertura do evento aconteceu com uma palestra magna do ex ministro da 
agricultura, Alysson Paolinelli. Que explanou das dificuldades que enfrentou no 
passado recente. Mas sempre acreditou no povo brasileiro e tinha que fazer algo para 
virar o jogo, de importador de alimentos a exportador. E conseguiu.

 O secretário da Agricultura Altair Silva, mostrou ao cooperativismo brasilei-
ro os números do agronegócio catarinense, sua importância na economia do Estado e 
nas exportações, discorreu sobre os programas de parcerias que as cooperativas 
catarinenses mantém com o Governo do Estado, entre eles o Terra Boa, que tem feito 
a diferença para toda cadeia do agro catarinense.

 Santa Catarina conta com 46 cooperativas ligadas ao agronegócio e mais de 
73,5 mil cooperados. No último ano, o faturamento do setor passou de R$ 34,4 
bilhões. Segundo o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa 
Catarina (Ocesc), o setor cooperativista responde por 12% do Produto Interno Bruto 
de Santa Catarina.

Presidente da Cooperja 
é painelista do ENCA 2021
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Orientações
Técnicas

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Fungicidas na cultura do milho: 
Ferramenta para manutenção do 
potencial produtivo.

Temos alguns desafios maiores relacionados as questões 
fitossanitárias em milho cultivado no fechamento da janela de 
plantio, na safra verão, e principalmente na safrinha ou segunda 
safra. São variadas as doenças que acometem este cultivo, 
podendo causar queda substancial no potencial produtivo. As 
doenças podem se manifestar desde a raiz (podridões radicula-
res), também caule (tombamento de plantas), grão (grãos ardi-
dos) e principalmente nas folhas, onde ocasionam uma diminui-
ção da área fotossintética, resultando diretamente na perda de 
produtividade da cultura. 

As principais doenças são: Mancha Branca (Phaeosphaeria 
maydis), Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis); Ferrugens: 
Ferrugem Polissora (Puccinia polysora), Ferrugem Tropical ou 
Ferrugem Branca (Physopella zeae) e a Ferrugem comum (Pucci-
nia sorghi), sendo esta última a mais severa; Helmintosporiose 
(Exserohilum turcicum). E a pressão das doenças é maior ou 
menor muito em decorrência das condições climáticas que ocor-
rerão na trajetória de desenvolvimento do cultivo. 

O planejamento do plantio, escolhendo híbridos com posi-
cionamento para a época pretendida, bem como tolerância 
maior ao complexo de doenças ainda são as principais medidas 
para amenizar problemas relacionados a este assunto. No 
entanto, a adoção do uso de fungicidas como medida de manejo 
vem crescendo muito, embasada pela pesquisa, com resultados 
muito positivos e consistentes. O tratamento fitossanitário com 
os fungicidas deve ser posicionado através de critérios técni-

cos, levando em consideração alvo, momento e tecnologia de 
aplicação, características e espectro dos produtos. De maneira 
geral aplicações de fungicidas em milho tendem a encontrar 
limitações em relação a parte operacional sendo feitas no está-
gio em que a planta apresenta de 8 a 9 folhas expandidas, 
momento que ainda há a possibilidade de entrada tratorizada. 
Quando possível, a aplicação deverá ocorrer em pré pendoa-
mento. Entre o pendoamento e a fase de grãos leitosos, o milho 
requer máxima capacidade fotossintética, pois inicia o direcio-
namento do que foi armazenado na fase vegetativa para desen-
volvimento e principalmente enchimento de grãos. Manifesta-
ção de doenças nesta fase trazem redução de produtividade na 
medida que diminuem a área foliar. Esta fase é considerada 
crítica para a cultura do milho, tanto no aspecto hídrico quanto 
fitossanitário. Mas como já mencionado, temos uma limitação 
operacional, pois aplicação terrestre não é viável neste momen-
to pela altura da plantação. Regiões de grandes cultivos se lança 
mão da aviação agrícola, no entanto hoje temos a aplicação na 
modalidade drone a disposição, claro sempre respeitando as 
condições técnicas e de legislação para todas modalidades de 
aplicação.

Ficamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, e 
reforçamos para que você produtor fique atento as medidas de 
manejo para a cigarrinha do milho e o complexo de enfezamen-
tos, tema já tratado em nosso informativo. 

Por Kleyton Abreu
Engenheiro Agrônomo

Fisiologia Enchimento de Grãos

Importante

Extrema 
importância

Menor
Importância

Nível de Importância
para o enchimento

de grãos

- Média resposta
a fungicidas.

- Maior resposta
a fungicidas

- Baixa resposta
a fungicidas

Nível de resposta
ao uso de 
fungicidas

19%

72%

9%

Mancha Branca / Cercosporiose

Ferrugens

Helmintosporiose/E. Turcicuma
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A Associação Atlética Cultural Cooperja 
(AACC) inaugurou no mês de setembro sua sede 
própria. Com modernas instalações, localizado 
nas proximidades do Campo Agroacelerador da 
Cooperja, na Estrada Geral na comunidade de 
Picadão em Jacinto Machado/SC.

A solenidade de inauguração, contou com a 
presença do presidente da AACC e colaborador 
Édio Just, presidente da Cooperja Vanir Zanatta, 
presidente da Credija Wolni José Valter, empresá-
rio Adelor Emerich, proprietário da Farmácia Anto-
nelli, Paulo Antonelli, empresas estas que ajuda-
ram a associação na aquisição do camisário.

Registro também da presença de colaborado-
res da cooperativa e demais convidados. Após a 
solenidade aconteceu um amistoso de futebol 
veteranos, vôlei de areia, futebol feminino e jogo 
de bocha. 

Além de campo sintético  e campo de areia, o 
local possui outras atividades esportivas, como 
mesa de sinuca, mesa de pebolim e mesa de ping 
pong.

COOPERJA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CULTURAL

sede própria
AACC inaugura 
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Supermercado
Supermercados Cooperja 
expande para o 
Rio Grande do Sul

Essa nova estrutura foi estudada para trazer para o 
cliente uma melhor experiência de compra, com um ambi-
ente moderno e aconchegante. Essa nova loja conta com 
caixas de autoatendimento, nova solução de produtos a 
granel e agora com uma novidade que é a nova máquina de 
suco natural de laranja Zumex, onde o cliente mesmo pre-
para seu suco natural e fresquinho de forma bem simples. 
Nessa estrutura trazemos a nossa comunicação visual 
padrão dos últimos supermercados inaugurados, que 
conta com açougue e padaria própria, e hortifrúti abaste-
cido várias vezes na semana com produtos fresquinhos. 
Temos também um espaço para os clientes tomarem seu 
café.

Unido a toda a equipe que compõe o setor de super-
mercados temos projetos que estão sendo desenvolvi-
dos, e um deles que o novo supermercado de Três Cacho-
eiras vai poder contar é com nosso novo ecommerce, 
onde o cliente poderá fazer e receber suas compras no 
conforto de sua casa. Outra ação que trouxemos é a nossa 
super promoção que encerra dia 31/12/2021, 1 ano de 
supermercado grátis para os ganhadores. A cada R$ 
100,00 em compras, o cliente ganha um cupom onde con-
correrá um ano de supermercado grátis, o qual se limite a 
R$ 1.000,00 por mês durante 12 meses, serão quatro 
ganhadores.

Nossa rede de supermercados também conta com 
promoções diárias como a segunda da mercearia, terça da 
padaria, quarta da hortifrúti, quinta da higiene e limpeza, e 
a promoção de sexta-feira a domingo com itens pro seu 
fim de semana, além de encartes com mais de 40 itens que 
se atualizam a cada 15 dias e nosso dia D que acontece 
uma vez por mês onde tem promoções exclusivas e imper-
díveis para o dia. “É muito gratificante poder fazer parte 
desse novo projeto, onde teremos um supermercado Coo-
perja para atender nossos clientes de Três Cachoeiras. 
Junto com a equipe vamos trabalhar para entregar o melhor 
para nossos clientes e associados”, relata a gerente da 
filial, Tatiane Barbosa. Nossa equipe de Três Cachoeiras 
conta com mais de 30 colaboradores, todos residentes do 
município.

A inauguração acontece no mês de dezembro, respei-
tando todos os protocolos de segurança. Convidamos 
todos a conhecer nosso novo supermercado, preparado e 
pensado para você, associados e clientes.

Cooperja, sempre ao seu lado.

No mês de dezembro inaugura o 5° Supermercado 
Cooperja, em um novo estado, o primeiro da rede no Rio 
Grande do Sul, na cidade de Três Cachoeiras. Será grati-
ficante essa inauguração, onde conheceremos novos 
clientes, novos hábitos e uma nova cultura que é bem 
enraizada e valorizada, e queremos fazer parte disso.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Jusley Carboni
Gerente Geral dos 
Supermecados 
Cooperja
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Arroz Cateto 
Integral Orgânico 
com Siri e Coco

Modo de Preparo:

• 2 xícaras (chá) de Arroz Cateto Integral 

Orgânico Naturizi

• 6 xícaras (chá) de caldo de legumes caseiro

• 1 talo de alho-poró picado

• ½ cebola picada

• 2 dentes de alho picados

• 1 pimenta dedo-de-moça (sem sementes) 

picada
• ½ pimentão vermelho picado

• 3 tomates sem pele e sem semente

• 1 colher (sopa) de extrato de tomate

• 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem

• 1 colher (sopa) de azeite de dendê

• 200ml de leite de coco

• 1 kg de carne de siri desfiada

• ½ xícara de coco ralado (in natura)

• Sal a gosto

• Salsinha a gosto

Ingredientes

1. Em uma panela, coloque o azeite extra virgem, a cebola e o alho-poró. Deixe fritar por dois minutos. 
2. Acrescente o alho, a dedo-de-moça e o arroz. Frite ligeiramente.
3. Adicione o pimentão, o extrato de tomate e três xícaras de caldo de legumes. Tempere com sal.
4. Deixe cozinhar em fogo baixo, com a tampa da panela semiaberta, até o caldo reduzir.
5. Adicione a carne de siri, o leite de coco, o azeite de dendê e o restante do caldo.
6. Deixe cozinhar até o líquido reduzir.
7. Desligue o fogo com o arroz ainda cremoso.
8. Corrija o sal
9. Finalize com o coco e a salsinha.
10. Sirva a seguir!

Receitas 
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E-Commerce 
Cooperja

O comércio eletrônico existe a bastante tempo e 
vem crescendo a cada ano no Brasil e no mundo. Por 
conta da pandemia de COVID-19, até mesmo quem 
nunca cogitou realizar compras pela internet se 
rendeu a praticidade, segurança e comodidade que 
a modalidade on-line oferece. Comprar sem sair de 
casa se tornou algo indispensável, tanto para quem 
compra quanto para quem vende.

Seguindo esta tendência de mercado e pensando 
em oferecer mais uma facilidade a seus clientes e 
associados, a partir de 01/12/2021, a COOPERJA 
passa a contar com esta opção de vendas para o 
setor de Supermercados. Será possível realizar 
compras de produtos a qualquer hora e de qualquer 
lugar

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Valdineia Bendo 
Homem Monteiro
Gerente de TI

• Acesso e cadastro simplificado;
• Pesquisa facilitada com busca por voz;
• Agendamento para retirada na loja ou entrega 
  dos pedidos em casa;
• Recurso para refazer um pedido anterior;
• Visualização de ofertas e promoções especiais 
   para compras on-line;
• Efetivação de pagamento on-line ou presencial;
• Histórico de compras.

Algumas 
funcionalidades:

As compras poderão ser efetuadas pelo site 
supermercadoscooperja.com.br ou aplicativo 
Cooperja Supermercados (disponível nas lojas de 
aplicativos, tanto para android ou IOS). Verifique se 
sua cidade está na área de abrangência de nossa 
rede de supermercados direto no aplicativo ou site.

Como acessar:

Acesse a sua 
loja de app
Android ou IOS

Smartphone

Entre no 
aplicativo e 
se cadastre1 2 3

Faça
suas 
compras

Computador

Em seu computador acesse o site
supermercadoscooperja.com.br1
Clique em entrar 
ou cadastre-se2
Ative sua 
localização3
Crie sua conta4
Pronto, agora é só
aproveitar as ofertas!5

Se você preferir, aponte
a câmera do seu celular
e escanei o  ao QRCODE
lado, e seja direcionado
à loja de app.
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Jurídico

Agricultura 
e o INSS, 
o que 
precisamos 
saber?

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Marco Antônio 
Tommasi Simon
Gerente Jurídico

O agricultor tem direito a cobertura pelo  Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, para quando necessite de algum tipo de 
benefício ou proteção previdenciária. 

A figura do segurado especial é a que, via de regra, se 
enquadra o agricultor, mas existem outras que trataremos mais 
adiante. Esta tem o seguinte conceito, dado pelo artigo 11, 
inciso VII da Lei n.º 8.219/91: “a pessoa física residente no 
imóvel rural, ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 
que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: 
produtor, pescador artesanal ou assemelhado.

O cônjuge ou companheiro, bem como filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos, que trabalhem na atividade rural neste grupo 
familiar também são considerados segurados especiais. 

Este regime de economia familiar é aquele em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 
ao seu desenvolvimento socioeconômico, sem que sejam 
utilizados empregados permanentes. 

O que significa, então, esta condição de segurado especial? 
Quer dizer que, estando o agricultor enquadrado nesta figura, 
ele goza dos benefícios previdenciários que a legislação 
proporciona, tais como: aposentadoria por idade ou por 
invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, 
no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente. À 
segurada especial também é concedido o salário-maternidade, 
no valor de 01 (um) salário mínimo.

Cada benefício precisa ser requerido ao INSS, e dependendo 
da modalidade desejada, é necessário apresentar alguns 
documentos específicos. 

O agricultor que necessitar deste benefício previdenciário 
deverá sempre acessar o aplicativo para celular do Governo 
Federal chamado “MEU INSS”. Informações também poderão 
ser encontradas através do telefone 135, ou no site 
“https://meu.inss.gov.br/”. Em caso de dúvidas, procure 
sempre o auxílio de um advogado ou do sindicato rural de sua 
cidade, tome muito cuidado com seus dados pessoais e 
pessoas estranhas.

No próximo parceiro trataremos mais especificamente dos 
benefícios previdenciários, suas características, requisitos e 
mais... 

Até breve. 
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História 

Dentro da estrutura administrativa da cooperativa, os dois primeiros 
órgãos que foram criados, até mesmo por exigência legal, foram o conse-
lho de administração e o conselho fiscal. E foram estes, os dois órgãos 
que deram os rumos na primeira década de trabalho. Porém, era percebi-
do pelos diretores da época a necessidade de criar canais de comunica-
ção, e de se aproximar do associado e de sua família, tanto para enten-
der seus anseios, como para dar voz a ideias que 
pudessem colaborar com o andamento da coopera-
tiva.

No início da década de 80, começaram a ocor-
rer reuniões nas comunidades, porém, de forma 
aleatória e eventual, mas isto já servia como meio 
de interação entre os líderes e a comunidade. Asso-
ciados mais bem informados conheciam melhor a 
cooperativa, suas dificuldades, e se sentiam mais 

parte do dia a dia da cooperativa. E esta experiência foi 
definitiva para que se criasse o primeiro comitê educativo da cooperativa, tendo como data de sua 
primeira reunião o dia 19 de agosto de 1983 em Jacinto Machado.

O primeiro comitê foi formado por lideres das comunidades de Jacinto Machado. Com esta forma-
ção, passaram a fazer reuniões periódicas, e assumiram um papel de intermediar a relação entre a cooperativa, a comunidade 
e os associados. Com o andar dos trabalhos outros membros foram se juntando, e mais comunidades passaram a ser repre-
sentadas. Inclusive em 1984, quando do início das atividades da Cooperja em Praia Grande, um membro desta cidade passou 
a vir se reunir com o comitê educativo da matriz. Mais tarde, no ano de 1987 a cooperativa teria seu segundo comitê, este 
formado por líderes das comunidades do município de Praia Grande.

Desde então, as atividades dos comitês nunca mais foram paralisadas, e suas atuações têm sido fundamentais na tarefa 
de ouvir opiniões, divulgar informações ou mesmo participar de decisões importantes no destino da cooperativa. 

Atualmente são cinco comitês que reúnem 40 líderes a cada dois meses nas cidades de Jacinto Machado, Praia Grande, 
Santa Rosa do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Um deles é composto por representantes dos núcleos femininos, compondo 
uma das ações que aproxima as mulheres do dia a dia da cooperativa e também de sua gestão.
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Cooperja
Com objetivo de mostrar a importância do meio ambiente e os benefícios de se 

plantar uma árvore. A Cooperja realiza todos os anos em comemoração ao dia da 
árvore(21/09), a entrega de mudas em seu Posto de Combustíveis. Este ano foram 
entregues 200 mudas todas frutíferas de várias espécies que foram distribuídas 
entre os clientes que passaram pelo local. A data tem como objetivo conscientizar a 
população para que uma das maiores riquezas seja preservada: a natureza. Ações 
pontuais como estas ajudam a reforçar a importância do meio ambiente. As mudas 
foram adquiridas em parceria com a Credija.

Entrega de mudas

Presidente participa do dia da árvore 
organizado pela AMPA

A associação AMPA (Associação de Moradores de Pinheirinho Alto) reali-
zou em comemoração ao dia da árvore o plantio de mudas nativas. O ato contou 
com a presença do presidente da Cooperja Vanir Zanatta, alunos, órgãos gover-
namentais e demais entidades da sociedade.

A Cooperja recebeu a visita do vice-prefeito da cidade maranhense Itapecuru-
Mirim,  Maurício dos Santos Nascimento e do empresário Benedito Bezzera Mendes 
e o filho Luis Felipe Mendes. Os visitantes foram recepcionados no auditório da 
cooperativa com café regado com produtos comercializados pela Cooperja, após 
conheceram as instalações da nova indústria de beneficiamento de arroz em Jacinto 
Machado.

Vice prefeito de Itapecuru-Mirim

Cooperativa Pindorama
A Cooperja recebeu a visita na segunda-feira, dia 27 de representantes da 

Cooperativa Alagoana Pindorama. Presidente Klecio José dos Santos, diretor 
administrativo Antonio Oliveira e o gerente comercial Daniel Laveneré.

Presidente da Cooperja Vanir Zanatta recepcionou os visitantes no auditó-
rio da Cooperativa, juntamente com vice presidente Antonio Moacir De Noni, o 
Diretor Corporativo Vinicius Cechinel de Moraes, Dirertor de B2B Carlos Wilk, 
diretor de Varejo Diego Paganini e o gerente industrial  Abel Machado.

Eles conheceram a Cooperja, suas unidades de negócios, bem como a nova 
indústria de beneficiamento de arroz inaugurada recentemente em Jacinto 
Machado.
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Cooperja
Os Núcleos Femininos da Cooperja e Loja Agropecuária de São Francisco de 

Paula/RS, uniram forças e realizaram uma ação de cooperação em prol da Casa de 
Passagem Santo Antônio, localizada no município gaúcho.

Foram doados alimentos, roupas, calçados e cobertores, artigos de higiene 
pessoal e demais produtos.

Acreditamos que a força do cooperativismo pode fazer a diferença na vida das 
pessoas.

Doação

Projeto alunos
Dia 12/11 aconteceu na EMEB Albino Zanatta o encerramento do projeto 

Verde é Vida. Um projeto da Afubra que teve a parceria da Cooperja na Gincana 
Cooperativa.

Os alunos arrecadaram mais de 1600 litros de óleo de cozinha saturado 
para o descarte correto. Todos ganharam brindes, e a  turma destaque ganhou 
um passeio em uma pousada no interior de Jacinto Machado/SC. O mascote da 
Cooperja, o Caçarola, esteve presente animando o evento, que contou com a 
presença de professores, representante da Afubra, coordenadora social da 
Cooperja Elisabete Biz dos Santos e do Diretor Corporativo Vinícius Cechinel de 
Moraes.

Associados membros de todos os cinco Comitês Educativos da Cooperja, esti-
veram vistando a nova indústria de beneficiamento de arroz, no bairro Araçá em 
Jacinto Machado. Os associados foram recepcionados pelo presidente Vanir e dema-
is diretores.

Comitê Educativo

A Cooperja pensando no crescimento profissional, e qualificar seus colabora-
dores para enfrentar os desafios do mercado, firmou uma parceria com a Unesc 
(Universidade do Extremos Sul Catarinense).

Os colaboradores da Cooperativa estão tendo um desconto de 50% nas men-
salidades durante toda a graduação nas modalidades presencial, semipresencial e 
híbridos. São vários cursos a disposição do colaborador com a oportunidade de 
pagar, preços acessíveis por todo este conhecimento.

“O conhecimento é talvez o maior bem que adquirimos em nossas vidas. A 
melhoria contínua e a busca por se aperfeiçoar é um nobre objetivo que deve ser 
perseguido por todos. Com esta ideia a Cooperja através de diversas iniciativas 
sempre incentivou que seus colaboradores buscassem uma formação profissional. 
E esta é mais uma oportunidade, destaca o Diretor Corporativo, Vinicius Cechinel 
de Moraes.

Parceria com Unesc nos
Cursos Superiores 
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