
No dia em que completou 52 anos, a Cooperja inaugurou 
o mais moderno parque industrial do sul do Brasil. 
Na presença da vice governadora do Estado de SC, 
Daniela Reinehr, e demais autoridades a cooperativa 
deu mais um grande passo na sua história e mostrou 
sua força.
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INAUGURAÇÃO DE OBRA 
DE MAIS DE 75 MILHÕES 
MARCA ANIVERSÁRIO DA 
COOPERJA.
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Primeiramente gostaria de exaltar nossa alegria e orgulho de poder entregar a 
sociedade, nos seus 52 anos, mais uma obra, fruto da união e trabalho de muitas 
pessoas. O parque industrial Cooperja JM II, já vinha sendo pensado e ajustado a mais 
de 10 anos e agora se torna realidade. Parabéns a todos!

Setembro, primavera chegando, natureza que renasce, hora de preparar terreno, 
de plantar a nova safra de verão. Peço que tenham cautela, não façam projeções pelo 
maior preço dos produtos. Verifiquem os preços mínimos, mercado internacional, 
economia brasileira, antes de investimentos maiores. 

Cuidem dos custos e despesas, invistam corretamente em suas lavouras, usem 
produtos de fontes seguras, não troque o certo pelo duvidoso, evite aborrecimentos. 
O melhor produto para o supermercado, começa na lavoura. 

O agro pode ser sempre surpreendido pela natureza, mas as tempestades, que 
trazem destruição, também mostram oportunidades. É o planeta girando, mostrando 
que a vida é uma repetição, assim como a natureza, tudo que vai, um dia pode voltar.

Mercado do arroz ainda se equilibrando, a baixa foi estancada. Em julho e agosto, 
os preços voltaram a subir. Porém mercado internacional não está favorável as 
exportações.  Tenho receio pelos preços no final do ano.

Milho e soja continuam com preços remuneradores. Safrinha de milho bastante 
prejudicada no RS, SC e PR. A oferta menor fez o mercado aquecer.

Gostaria também de convidar a todos, associados (as) e familiares para participar 
das pré-assembleias que acontecem no mês de novembro, pois lá é o momento certo 
de conversarmos. A comunicação transparente numa sociedade, resolve inúmeros 
problemas. 

Falando em Brasil, numa primavera de 1822 Don Pedro I proclamou a 
independência do Brasil, nos libertando de Portugal. Hoje, estamos precisando de 
outro Don Pedro para nos livrar dos juízes mal intencionados, políticos corruptos e 
poderosos que se acham donos do Brasil. Pensamos nisso.

Saudações cooperativistas
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Associados iniciam investimento em 
turismo rural e recebem apoio da cooperativa

Um belo cenário desenhado pela natureza e com uma história 
que inicia por volta de 1946, ano em que foi construída a morada que 
hoje, é o mais novo atrativo na comunidade de Engenho Velho, inte-
rior de Jacinto Machado/SC. “A Casa da Nona”.

A morada é uma herança dos pais de Maria Candiotto. Casada 
com Fioravante Scaini tiveram 12 filhos e sempre trabalharam na 
agricultura. A família fez história na comunidade, ajudando na cons-
trução da igreja. Maria e as filhas sempre faziam o almoço para os 
pedreiros da obra, na morada que herdou, que ficou sendo conheci-
da como “Casa da Nona”.

Em 1999, Maria decidiu fechar a propriedade, após a perda do 
filho que era seu cuidador. E mudou-se para o município de Som-
brio/SC com a nora e a neta. Em 2001 a propriedade foi adquirida 
por outra neta, Susana Scaini(43) e o esposo Valdecir Montova-
ni(49), vindo a morar com as filhas Gabrieli(24) e Maria Luiza (13) que 
nasceu na residência. 

Sem dinheiro para comprar a propriedade, a família trabalhou 
incansavelmente para pagar o sonho da nova aquisição e ter um 
terreno próprio para morar e plantar.

Associados da Cooperja, Valdecir e Susana sempre trabalharam 
na agricultura, nas culturas de fumo, maracujá e banana. E contam 
que nunca pensavam na possibilidade de abrir a propriedade para o 
turismo. “A idéia começou a surgir aos poucos, começamos a arru-
mar a propriedade para nós mesmos. A minha participação no 
Núcleo Feminino da Cooperja me ajudou a ter uma mente mais aber-
ta, com visão de investir em tudo aquilo que tínhamos ao nosso 
redor”, conta Susana. Sobre o nome do novo empreendimento a 
família não teve dúvidas com a escolha. “A moradia sempre foi cha-
mada e conhecida como a casa da nona pelos filhos, netos e bisne-
tos, amigos e vizinhos e não teria como ter outro nome”, relembra 
ela.

Atualmente a família planta 14 hectares de banana e vive princi-
palmente da cultura. E agora vê no turismo mais uma possibilidade 
de renda, aliado a proporcionar o bem-estar aos visitantes. 

Os dons culinários foram passados de geração em geração, Susa-
na e suas filhas não tiveram dificuldades de apresentar aos turistas 
as delícias caseiras que tem o gostinho do passado e com memórias 
afetivas que o turista que chega no interior procura.

“Queremos proporcionar ao nosso visitante a experiência da 
vida rural, através da arquitetura antiga de mais de 70 anos que é a 
casa da nona. Através das comidas coloniais e do café rural, quere-
mos receber os turistas mediante agendamento. Assim consegui-
mos dar maior atenção e carinho que eles merecem”, explica a filha 
mais velha, que é formada em Nutrição e já pensa em se especializar 
em cursos de turismo.

A família conta que o medo do novo, de saber como começar e 

sair da zona de conforto muitas vezes deixaram todos indecisos. 
“Decidimos arriscar. Potencial do local temos de sobra, e estamos 
felizes com apoio e incentivos de muitas pessoas e isso nos motiva a 
fazer cada vez melhor”, destaca a matriarca Susana.

A Cooperja, representada pelo seu presidente Vanir Zanatta e de 
alguns diretores estiveram visitando a propriedade para presentear 
a família do associado com alguns utensílios domésticos (pratos, 
talheres, aventais, panos de prato, etc..), que ajudará neste início do 
novo empreendimento e mostrar o total apoio da cooperativa.

“Falar em empreender é fácil, difícil é fazer na prática. E nossos 
associados Valdecir e Susana, tiveram essa coragem. E nós como 
entidade, precisamos apoiar e participar, afinal pode ser um 
embrião, para outras famílias entrarem no processo. Nosso município 
é riquíssimo em paisagens naturais, as pessoas querem conhecer, 
mas as comunidades precisam oferecer um mínimo de condições e 
bem estar, para atrair os admiradores da natureza e de comidas da 
Nona”, resume o presidente Vanir Zanatta.

A família divulga as delicias que produz em suas redes sociais no 
instagram no endereço @casadanona e já pensam em fazer novos 
investimentos na propriedade para melhor atender ao turista.
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Para ser uma cooperativa não basta dar entrada em um registro. É necessário 
algo mais. Além de todo o trabalho que seus associados encontrarão pela fren-
te, é fundamental que o grupo de fundadores e todos aqueles que irão lhes 
suceder tenham consigo o espírito cooperativista. O anseio constante em 
crescer, em trabalhar pelo bem comum.

A Cooperja desde sua fundação se preocupou com os principais pilares 
do Cooperativismo, ou seja; Adesão livre e voluntária; Gestão democrática 
pelos cooperados; Participação econômica dos cooperados; Autonomia e 
independência; Educação, formação e informação; Intercooperação; Interes-
se pela comunidade.

É nesta atmosfera que a Cooperativa vem trabalhando e há mais de 50 
anos consolidando um modelo de gestão. Todas as ações promovidas pela 
Cooperja visam o crescimento e a qualidade de vida de seus associados. O 
resultado não poderia ser diferente: Hoje a Cooperja é sinônimo de sucesso 
no meio em que atua.

Prêmios são conquistados todos os anos; a comunidade acredita em seu 
trabalho; a cada ano, novos recordes são conquistados em recebimento e 
comercialização de arroz; novas culturas são incluídas no portifólio da Coope-
rativa; Lojas Agropecuárias e Supermercados são inaugurados para suprir as 
necessidades dos novos clientes e associados. O crescimento da Cooperja é 
inevitável.

Em 2021, o recebimento de grãos (arroz, milho e soja) já atingiu seu recorde: 
foram mais de 5,5 milhões de sacas. Maior recebimento em quase 52 anos de 
história. Mesmo com diversificação dos produtos para milho, soja, maracujá, 
banana, entre outros, o arroz continua sendo o carro-chefe da cooperativa.

A Cooperja iniciou sua caminhada em 1969, com 117 fundadores. Atualmente, 
a instituição possui mais de 2 mil associados e mais de 800 colaboradores diretos 
e está presente em 15 municípios do Brasil.

Dentre as marcas que comercializa, destaca-se o arroz Caçarola, consumido 
em todo o Brasil.

Hoje, a Cooperja é a principal cooperativa de arroz do país e deve passar de 
R$ 1 Bi de faturamento este  ano.

Cooperja comemora 
Dia do Cooperativismo 
com doação de mais de 
5 mil kilos de alimentos

Dia do 
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Dia do Cooperativismo 
com arrecadação de 
alimentos

Todo este sucesso se dá pela união de seus associados e colaboradores. Este engaja-
mento pode ser visto nas ações sociais que a Cooperja promove e participa. Este ano em 
comemoração ao dia do cooperativismo, dentro das atividades do Dia C, em parceria 
com a Ocesc/Sescoop/SC e OCB foram arrecadados 
mais 350 cestas básicas. Somando mais de 5 mil kilos de 
alimentos que foram doados pelos associados, colabo-
radores e empresas parceiras. Os donativos serão 
entregues as famílias carentes nos municípios de atua-
ção da Cooperja. Isso é cooperação, é pensar no coleti-
vo, é fortalecer o nosso 7º princípio, “interesse pela 
comunidade”.

Para o presidente Vanir Zanatta, a Cooperja sempre 
esteve presente na sociedade. Está no sangue dos asso-
ciados (as) e profissionais, a cooperação, o voluntaria-
do, o trabalho em conjunto. “Não corremos de um cha-
mado, somos pessoas cuidando de pessoas. E tenho 
orgulho de ser parte desse sistema. Um sistema mais 
humano, mais justo, mais transparente, que faz a melhor 
distribuição de renda, que dá voz ao pequeno, que 
busca a paz mundial”, destaca Zanat-
ta.

Em Santo Antônio da Patrulha/RS, 
a entrega foi realizada para a Coorde-
nadora do Cras do município Elizan-
dra Birkheuer e para a diretora de 
proteção social básica prefeitura 
Suiana da Luz Meregali. Presidente 
Vanir Zanatta realizou a entrega junta-
mente com os membros Conselho de 
administração da Cooperativa, 
Gerente da indústria Julberto Men-
des, supervisor comercial Fernando 
do Nascimento e o gerente da loja 
agropecuária, Sandro Schvarstzha-
upt.
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A Cooperja recebeu a visita dos dirigentes da Fecoagro. O encontro foi comandado pelo anfitrião da casa, presidente Vanir Zanatta 
que é também vice-presidente da federação. A executiva da federação acompanhada do presidente Arno Pandolfo foi recepcionada no 
auditório da Cooperativa, pelo diretor de Varejo Diego Paganini, que mostrou o vídeo institucional sobre a Cooperja, bem como números e 
sua evolução nos mais de 51 anos de história.

Também foram apresentados os índices de relacionamento operacional da Cooperativa com a Fecoagro, e alinhado alguns assuntos 
com o setor de compras, necessidade de melhorias no sistema para uma comunicação cada vez mais fortalecida.

Para o presidente Arno Pandolfo as visitas estão sendo de grande importância. “Todo grupo da Fecoagro ficou muito satisfeito com a 
visita na Cooperja. E o nosso vice-presidente Vanir, é muito presente, fomos bem recebidos por todos, e foi diferente das demais visitas 
que fizemos. As trocas de experiências foram de grande valia para todo nosso planejamento. Muitos assuntos foram alinhados com a equipe 
e ficamos muito agradecidos”, elogiou Pandolfo.

O presidente Vanir Zanatta destacou a importância dessas visitas nas filiadas da Fecoagro. “Trocar conhecimentos entre os envolvi-
dos, aproximar os profissionais, buscar a intercooperação. Só quem conhece sabe defender, por isso trazer a Fecoagro até nossas coope-
rativas, para explicar como funciona, com que ela trabalha, os programas que organiza, foi essencial. E saber ouvir as sugestões da base, 
enriquece todo grupo. Acredito que estamos no caminho certo. Em nome da Cooperja, nosso muito obrigado a toda equipe Fecoagro que 
nos brindou a visita”, agradeceu Zanatta.

Participaram das visitas o presidente da Fecoagro, Arno Pandolfo; secretário Cládis Furlanetto; além dos executivos, Ivan Ramos, Jairo 
Loose, Adriano Zu�o e Dilar Piccoli. As próximas visitas às cooperativas filiadas acontecem na Cooper A1; Cooperitaipu e Cooperauriverde.

Após a conversa, os visitantes saborearam um café regado com quitutes, feitos com produtos que a cooperativa comercializa, como 
maracujá e banana.

O presidente da Cidasc, Antonio Plinio de Castro Silva visitou a 
Cooperja   acompanhado do Gerente da Regional Sul Daniel Remor 
Moritz e profissionais dos escritórios da região. Na ocasião foi 
recepcionado pelo presidente da Cooperja Vanir Zanatta, vice pre-
sidente Antonio Moacir Denoni, diretores Carlos Wilk, Vinícius 
Cechinel de Moraes e Diego Paganini.

O objetivo da visita foi apresentar o Selo de Conformidade 
Cidasc que foi desenvolvido para servir de suporte aos pequenos 
negócios rurais e agrofamiliares que se dedicam à produção, pro-
cessamento e/ou comercialização de produtos de origem vegetal 
destinados ao consumo humano.

Segundo a Cidasc o selo será uma ferramenta de mercado que 
servirá de referência como símbolo de produtos que passaram por 
rigoroso processo de transformação/produção, em estabelecimen-
tos dotados de eficazes sistemas de controle, conferindo às marcas 
comerciais maiores valor agregado.

Para o presidente Vanir, foi um prazer receber o grupo de pro-
fissionais da Cidasc, capitaneado pelo presidente Plinio. “Além da 

visita, vieram apresentar e oferecer um contrato de parceria, para um trabalho super importante, que estão desenvolvendo, nas indústrias do 
extremo sul catarinense. A Cooperja certamente irá aderir ao projeto, pois entende que beneficiará suas marcas, colocando o selo de confor-
midades que iremos desenvolver juntos. Somos defensores do trabalho em conjunto, aquele que vem para somar, agregar, valorizar. Espero 
que esse trabalho ajude os empresários da região, a continuarem apresentando produtos de alta qualidade, sendo processados com todos os 
cuidados, sem agressão ao meio ambiente e as pessoas”, destaca Zanatta.

O selo é um diferencial para os que já utilizam. A Cidasc colabora para tornar os produtos catarinenses melhores e fortalece as marcas 
comerciais, mantendo o Estado de Santa Catarina como modelo na produção de alimentos seguros.

Ao final os visitantes confraternizaram com um café da tarde regado com produtos do município, como sucos de banana e maracujá, 
pasteis de arroz e carne, além dos bolos. Foram entregues brindes e o livro dos 50 anos da Cooperativa.

Presidente da CIDASC

Dirigentes da Fecoagro
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Em momento de grande emoção a Cooperja homenageou, 16 
colaboradores, no programa de jubilados. O programa iniciou em 
2019 e tem o objetivo de reconhecer o esforço e dedicação dos 
colaboradores, que completam tempo de serviço na cooperativa. A 
homenagem inicia com 10 anos e assim sucessivamente com datas 
múltiplas de 5 anos.

A diretoria entende que é muito importante este reconhecimen-
to, pois é uma decisão pessoal, trabalhar nessa ou naquela empre-
sa. E de ambas as partes, precisa existir confiabilidade, numa 
relação de trabalho. Desde o início do programa já foram homena-
geados 40 colaboradores, com 10,15,20,25,30 e até 35 anos de 
trabalho, como é o caso do colaborador Vitiney Pirola que recebeu 
o reconhecimento merecido e muitas homenagens, por ser o funci-
onário com mais tempo de serviços prestados hoje na Cooperativa.

Emocionado em seu discurso Pirola agradeceu aos amigos, 
relembrou momentos históricos que vivenciou na Cooperativa, até 
a referência que ela se tornou hoje, a nível nacional e internacional.

“Nestes 35 anos de serviços prestados à Cooperja, dedicação 
e honestidade foram os pilares para chegar até aqui. Quero agrade-
cer a Deus pela minha saúde e todo apoio que sempre recebi de 
minha família, e agradeço toda diretoria que sempre confiou em 
mim. A Cooperativa é minha segunda família, tenho muitos amigos e 
respeito todos”, agradece Pirola.

Até o final do ano o programa homenageará mais uma dezena de 

Cooperja 
homenageia 
colaboradores de 

10 à 35 
anos de 
serviço

Vitiney Pirola

Nestes 35 anos de serviços 
prestados à Cooperja, dedicação 
e honestidade foram os pilares 
para chegar até aqui. 

colaboradores que se dedicam a fazer da Cooperja uma grande 
família.

Para o presidente Vanir Zanatta, presentear os colaboradores 
que se dedicam diariamente à Cooperativa e que passam um terço 
de suas vidas aqui conosco e que fazem dela a segunda família, é 
realmente gratificante. Somos humanos e gostamos do reconheci-
mento. Por isso o conselho de administração aprovou a solicitação 
interna de iniciar esse projeto, que visa aproximar e valorizar cada 
vez mais a equipe Cooperja. A todos os 16 colaboradores, que 
nesse dia receberam suas homenagens, quero aqui em nome dos 
mais de 2.000 associados e associadas, agradecer. Dizer que nós 
precisamos muito de vocês, do profissionalismo, do carinho e do 
trabalho que desempenham diariamente para o crescimento da 
nossa Cooperja. Muito Obrigado”, elogia Zanatta.

Os colaboradores receberam as premiações: certificado, tro-
féu, placa, cesta, vale-compra, vale-relógio e vale-viagem. O 
Tempo de Serviço determina o que cada um ganha.
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Insumos
Tendências de mercado

Iniciamos o segundo semestre com uma expectativa positiva em 
relação ao PIB brasileiro, pois no início do ano projetava-se um cresci-
mento de 2,75% a.a e atualmente foi estimado que deve ficar na casa 
dos 5%. Claro que ainda há muito chão até o fim do ano, mas ao menos 
as projeções de modo geral são boas.

O momento que vivemos ainda requer muita atenção, mas o que 
nos deixa mais otimistas é que finalmente o ritmo das vacinas tem se 
acelerado, o que faz com que alguns setores como o de serviços, por 
exemplo, tenham chances de retomar o crescimento.

Falando especificamente sobre o mercado do agronegócio, esta-
mos atravessando um momento fantástico em relação aos preços das 
commodities, tais como soja, milho e até mesmo o arroz. O que está 
deixando o mercado um pouco aflito são as incertezas em relação a 
próxima safra, onde o custo de produção tem se elevado muito e não há 
certezas sobre os preços dos grãos.

Mas o que aconteceu para que o preço dos insumos tenha subido 
tanto?

• Com a chegada da pandemia da covid-19, muitas empresas redu-
ziram a produção pensando que a demanda cairia, e em alguns mercados 
ocorreu foi aumento das vendas;

• Enchentes em províncias produtoras de moléculas na China, dimi-
nuindo a oferta de alguns ativos;

• Aumento do frete marítimo;
• Congestionamento de navios no canal de Suez;
• Falta de container no mundo;
• Estímulos econômicos pelo mundo todo. Mais dinheiro circulando, 

mais pessoas comprando, oferta menor: preços sobem;
Dito isto, ainda há muitas incertezas em termos de insumos para o 

plantio da próxima safra. Os riscos maiores no momento são para falta 
de glifosatos e 2,4D, mas o mercado é muito dinâmico e muda muito 
rápido.

 Falando em fertilizantes, também existe possibilidade de faltas, 
pois a Índia aumentou os subsídios para fertilizantes no seu país, fazen-
do com que tenha menor disponibilidade para nós. Recentemente a 
China sinalizou que deve diminuir o ritmo das exportações de fertilizan-
tes, focando mais no atendimento da demanda interna. 

As informações disponíveis no mercado para o momento é que 
mesmo que haja um recuo no dólar, os preços dos fertilizantes tendem a 
se manter altos. A cooperja tem se organizado desde o início do ano 
para que seus clientes e associados não fiquem sem produtos, mas para 
que esse planejamento funcione, é preciso a colaboração de todos os 
envolvidos no processo: Fornecedor – Empresa (Cooperja) – Cliente. 
Com o empenho de todos, certamente colheremos uma excelente safra.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Renato Scheffer
Gerente de compras



O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo (SAF), dentro do Programa Brasil Mais 
Cooperativo selecionou dezenas de cooperativas da 
região Nordeste para participarem de atividades e de uma 
consultoria especializada para alavancarem seus negócios. 
A iniciativa é uma parceria com a Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB) e com o Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA).

A ideia é promover a troca de experiências entre quem  
tem mais histórico de negócios com quem não tem tanta 
experiência em acessar novos mercados. Nove cooperati-
vas da região sul do Brasil foram escolhidas para serem 
mentoras, já que possuem expertise em gestão e novos 
mercados: Entre as três escolhidas de Santa Catarina, está 
a Cooperja, sendo as demais Aurora e Coopervil.

Dessa forma, as cooperativas nordestinas vão trocar 
informações e participar de workshops, imersões e uma 
consultoria especializada com o objetivo de fomentar o 
crescimento de seus negócios.

As reuniões de mentorias acontecem quinzenalmente 
por meio de uma plataforma digital, sempre às sextas-

feiras. Mensalmente, também ocorrem encontros de net-
working entre as coops parceiras e colaboradoras. O 
calendário do projeto tem previsão de atividades até 
dezembro deste ano. Entre os temas, estão assuntos 
como a realização de estratégias promocionais do produ-
to, estudo de demanda de mercado, práticas de gestão 
com foco em estratégias e planos e, ainda, design e inova-
ção de produtos.

O programa Brasil Mais Cooperativo tem o objetivo de 
apoiar o cooperativismo e o associativismo rurais brasilei-
ros através da oferta de assistência especializada, da pro-
moção da intercooperação, da formação técnica e da qua-
lificação de processos de gestão, produção e comerciali-
zação nos mercados institucionais e privados.

Para o diretor corporativo da Cooperja, Vinicius Cechi-
nel de Moraes, o desafio de repassar conhecimento está 
sendo positivo e com muita troca de informações com as 
demais realidades. “Repassamos os conhecimentos de 
décadas de atuação das cooperativas do sul, mas também 
aprendemos com as experiências e vivências das coope-
rativas do nordeste”, destaca Moraes.

Programa 
Brasil 
Mais 
Cooperativo

Cooperja é uma das três cooperativas
escolhidas de SC para ser mentora no 
Programa Brasil Mais Cooperativo

Repassamos os conhecimentos 
de décadas de atuação das 

cooperativas do sul, mas também 
aprendemos com as experiências 

e vivências das cooperativas 
do nordeste

Vinicius Cechinel de Moraes
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Orientações
Técnicas

Iniciamos uma nova safra de arroz, caminhando para o 
estabelecimento do cultivo. Para qualquer atividade agrícola 
este momento é fundamental, sendo a oportunidade de dis-
tribuir a genética orientada, em acordo com as recomenda-
ções técnicas do obtentor, ou seja, de quem desenvolveu e 
estudou o melhor manejo para extrair o máximo potencial 
produtivo daquela genética. Produtividade por área, e quali-
dade do produto sempre devem andar de mãos dadas. Pro-
fissionais, aliados fundamentais neste tema, são os Melhoris-
tas Vegetais, pois seu incessante trabalho busca por genéti-
cas mais produtivas, resistências a pragas e doenças e tole-
râncias a estresses abióticos. No entanto, o resultado da 
produtividade, com qualidade, é fruto sim da carga genética, 
mas não apenas, pois durante o ciclo de cultivo há interação 
da lavoura com as condições ambientais: clima, fertilidade, 
mato competição, pragas e doenças, estande/arranjo ade-
quado, etc. Aqui reforçamos a importância do manejo tecni-
camente adequado, adotando boas práticas de cultivo, moni-
toramento constante da lavoura, e sempre levar em conta o 
histórico da área, o que ajuda nas tomadas de decisão.

Sobre o estabelecimento, destacamos a relação estreita 
que este possui com preparo de solo. Sempre recomendamos 
o preparo antecipado, assim teremos ganhos agronômicos, 

como: ciclagem de nutrientes, manejo de plantas invasoras na 
entre safra e correções, por exemplo. Solo bem nivelado 
auxilia em muito um melhor estabelecimento das plantas de 
arroz.

 O produtor deve estar atento a algumas orientações 
como: preparo antecipado, já mencionado; deixar a área livre 
de torrões e cuidado com profundidade de plantio (plantio 
em linha); limpeza dos canais de irrigação e drenagem; plane-
jar macro e micro drenagem (facilitar o manejo de água); con-
trole de plantas invasoras na entressafra (lavoura estabelecer 
no limpo); regulagem adequada dos equipamentos envolvi-
dos no semeio ou plantio (distribuir de fato a densidade de 
sementes planejada), e neste item sempre avaliar a execução 
do trabalho, de modo principal inicialmente, pois ajustes pode-
rão ser necessários.

Em arroz temos três fatores principais de produção: Paní-
culas por área, grãos por panícula e peso de grão. Caso o 
cultivo não ficar adequadamente estabelecido, já iniciaremos 
prejudicando o primeiro fator. O departamento técnico da 
Cooperja está à disposição para auxiliar em seu planejamento 
e acompanhar a execução através de nossos consultores. 

Uma excelente safra a todos!

Orientações para bom 
estabelecimento da lavoura 
arrozeira

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Jordanis Hoffmann
Eng. Agrônomo, 
Gestor Departamento
de Pesquisa e
Desenvolvimento 
Cooperja

Preparo antecipado.

Arroz plantio em 
linha bem estabelecido

Arroz sistema pré germinado
bem estabelecido.
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Grãos

Estamos em setembro. Mês que se intensificam os preparos e plantios para as safras de verão. Incertezas continu-
am pra safra 2021/2022 com relação aos preços dos grãos. Mas uma certeza já é realidade: os custos de produção para 
essa safra que se inicia, são bem maiores dos que os da safra anterior.

Tendências de mercado

Ocorrendo recuperação de preços em relação aos meses anteriores. 
Mas o alerta continua ligado. Os preços do mercado internacional continuam 
caindo, as importações no Brasil estão maiores que as exportações, o dólar 
acima de R$ 5,00. Para termos uma segurança maior de preços precisamos 
exportar e isso não está acontecendo. Desta forma a tendência é termos uma 
pressão de venda maior no Brasil, antes da próxima safra.

Arroz

Este grão continua com preços firmes, com notícias que dificilmente 
afetarão o preço negativamente. No Brasil o frio agravou um pouco a 
produção de segunda safra. Na Argentina chegando a colheita no fim 
também com redução de produção e o mesmo acontecendo com os 
EUA.

Milho

Oferta global tende a se manter bem equilibrada em relação a 
demanda. Pouca volatilidade de  preços devem ocorrer com tendê
ncia a acomodação das cotações.

Soja

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Carlos Roberto Wilk 
Diretor de B2B
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Família Cooperja

Silvino Giusti(85), viúvo de Zelinda Pizzollo(in memorian), com quem ficou 
casado por mais de 50 anos. Em decorrência de um câncer a esposa faleceu há 
cerca de dois anos. O casal é pai de Ilário,Idário, 
Ida Maria, Ido, Ivonei, Idinei e avós de 15 netos e 5 
bisnetos.

Ele natural da comunidade de Ponte Alta, 
interior de Turvo/SC, filho de Atílio Giusti(in 

memorian).
Associado da Cooperja a mais de 30 anos, seu 

Silvino conta que sua vida nunca foi fácil, trabalhou muito na roça onde 
plantava fumo e diversificava com uma pequena área de arroz, também tinha criações de 

gado para o sustento da casa. Isso tudo na comunidade de Pinheirinho do Meio, interior de Jacinto Machado/SC, 
onde criou todos os filhos, e disso se orgulha muito. E foi na roça que um  episódio marcou sua família. “Minha 
esposa sofreu um grave acidente de trator quando tinha 65 anos de idade. A máquina era conduzida por um dos 
filhos quando ela caiu e a roupa engalhou na roda do trator, passando em cima de sua perna”, relembra.

Ele relata que foram meses no hospital com ela internada, até que foi melhorando mas um câncer foi o que tirou 
sua vida.

Dois anos após a morte da esposa, seu Silvino decidiu sair do interior e vender o que restava das terras e dividir 
com os filhos. Atualmente mora em um bairro nas proximidades do centro da cidade.

Vive sozinho, passa os dias cuidando de pequenas plantações que tem no quintal e na companhia de amigos e 
vizinhos, bem como de netos e filhos que visitam diariamente.

Sobre a Cooperja o associado conta que iniciou a sociedade após 1974, quando o pavilhão da cooperativa caiu 
devido a um temporal. “Acreditamos que ia dar certo e me associei. Lembro bem do Joaquim Coelho, uma pessoal 
simples e com espírito cooperativo. E hoje vejo uma Cooperja que cresce cada dia mais, e está muito bom, não tenho 
de que reclamar”, elogia Giusti.

Dos fatos marcantes da vida seu Silvino conta que o sofrimento da esposa, com o acidente e a doença foram 
tristes para toda família. “Era uma mulher trabalhadeira, mãe e esposa dedicada, foram anos de muito sofrimento 
para toda família. Hoje moro sozinho e a felicidade que tenho são as visitas que recebo dos filhos e netos”, fala.

Angelo Piva(65), casado há 42 anos com Fátima Varela Piva(61). O casal tem 
dois filhos: Joel(42) e Taize(38) e são avós de Maria(8), Vinícius(5), Lorenzo(8) 
e Valentina(2). São moradores da comunidade de Sanga da Curva, interior de 
Jacinto Machado.

Associado da Cooperja, há 37 anos, Angelo vive na lavoura desde peque-
no. Conta que a cultura do tabaco sempre foi a principal atividade de renda 
na época, mas anos depois seu pai iniciou com a cultura da banana, onde 
Angelo herdou todo manejo. “Paramos com o fumo e iniciamos com bananal e 
mais tarde também com maracujá que plantei por cinco anos, e parei. Hoje junto 
com meu filho plantamos 10 hectares de banana nos arredores da propriedade”, 
explica Piva.

Família Piva

Família Giusti

E hoje vejo uma Cooperja 
que cresce cada dia mais, 
e está muito bom, não 
tenho de que reclamar.
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Marcelo Turatti Tramontin (52), casado há 24 anos com Angela 
Tramontin(46), são pais de João Pedro(21). Ambos naturais de Jacinto 
Machado/SC, residem na comunidade de Barra do Pinheirinho.

Marcelo é formado em licenciatura em agropecuária, e trabalha no 
Instituto Federal Catarinense Campus de Santa Rosa do Sul/SC. A esposa é 
assistente pedagógica na Escola de 
Educação Básica de Jacinto Machado/SC.

O casal conta que se conheceu na 
escola quando ambos cursavam o magistério. 

A esposa conta que amizade ficou mais séria, 
porque o casal já tinha tios em comum que namora-

vam e a família se conhecia bem.
Marcelo é filho do sócio-fundador Otílio Tramontin, e junto com o irmão (in 

memorian) mais velho plantavam 60 hectares de arroz nos arredores da propriedade. Ele conta que permaneceu na 
lavoura por 20 anos até morte do irmão, quando foi feita a divisão dos bens deixado pelo patriarca. “Dividimos 
tudo, e hoje arrendo minha parte. Tinha me afastado dos serviços no Instituto Federal para me dedicar a lavoura, 
mas após 2009 retornei, onde estou até hoje. Continuo sócio da Cooperja, e esta história já soma 30 anos. Sempre 
usufruímos dos serviços da cooperativa como: Supermercado, loja, posto”, explica Tramontin.  

Mesmo se afastando dos trabalhos na lavoura da propriedade, Marcelo conta que sua profissão é a agricultura. 
“No Instituto Federal estou sempre envolvido nos trabalhos externos com os professores, no manejo com a terra, e 
as técnicas passadas aos alunos do curso de agronomia. Então não abandonei o agro, ainda me considero um 
agricultor”, destaca.

Já foi membro do Comitê Educativo da cooperativa e fala que sempre quando pode participa das ações e even-
tos promovidos, há exemplo do Campo Agroacelerador que se envolve também devido a parceria do IFC com a 
cooperativa. Sobre os trabalhos da direção da Cooperja, ele elogia o comprometimento de todos os envolvidos, 
bem como o crescimento constante, sempre com responsabilidade.  

Ao falar de fatos marcantes, ele se emociona ao lembrar do irmão que faleceu em decorrência de um câncer. “A 
perda de meu irmão mais velho, e de minha mãe Dioni há um ano foi bem triste, marcou bastante nossa família. Mas 
agradeço e sigo a vida tentando passar para meu filho todos os ensinamentos, educação e respeito que recebi de 
meus pais. Isso sim são fundamentais e levamos para o resto da vida”, conclui Marcelo.

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

Ele fala ainda que a parceria com o filho, que também é associado da Cooperja, 
está em mais 15 hectares arrendados, que este ano plantaram soja e mais 8 hectares 
de arroz, cultivados na comunidade.

Seu Angelo fala que quando consegue tempo, gosta de participar dos eventos 
que a Cooperja promove, bem como o maior que é o Campo Agroacelerador que 
sempre adquire muito conhecimento e traz para os negócios da família.

O casal fala que se conheceu na comunidade, pois sempre foram vizinhos desde 
infância, e as  festas que aconteciam por lá eram o lazer dos jovens na época.

Sobre a administração da Cooperja, ele destaca o bom trabalho. “Sempre fui bem atendido, estou contente, 
quando preciso sou bem atendido. O acesso é rápido, e todos são conhecidos”, elogia.

Sobre fatos marcantes da vida, o associado destaca a alegria de estar na presença da família e ter todos com 
saúde. “A morte de nossos pais sempre é algo triste e marcante, mas sabemos que é a lei da vida. Sempre temos 
dificuldades, mas a vida sempre foi boa para nós. Agora com os filhos criados, e poder acompanhar o crescimento 
dos netos é gratificante”, agradece Piva.

Família Tramontin

Sempre fui bem atendido, 
estou contente, quando 
preciso sou bem atendido. 
O acesso é rápido, 
e todos são conhecidos”

Mas agradeço e sigo a vida 
tentando passar para meu 
filho todos os ensinamentos, 
educação e respeito que 
recebi de meus pais
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A Cooperja inaugurou no mês de junho a 
13ª Loja Agropecuária, na cidade das Aveni-
das, Araranguá. No total, são 8 unidades em 
Santa Catarina e 5 no estado do Rio Grande 
do Sul. A cidade de Araranguá, agora conta 
com consultoria técnica especializada, pro-
dutos de procedência garantida e o atendi-
mento de qualidade, típicos de toda Rede 
Cooperja.

Na solenidade de abertura, estavam pre-
sentes o Diretor de varejo Diego Paganini, 
gerente regional das Lojas, José Porto Fran-
cisco, gerente da nova loja, Camila Possamai 
Della, presidente da Cooperja Vanir Zanatta, 
vice Antônio Moacir De Noni, Secretário de 
administração e finanças de Araranguá, Roni 
da Silva, na ocasião representando o prefeito 
César Cesa. Além dos membros dos conse-
lhos de administração e fiscal da Cooperati-
va, presença do tenente-coronel da PM de 
Araranguá, Ronaldo da Silva Cruz, Epagri, 
Aciva, CDL e empresa parceiras na obra. Bem 
como comunidade e colaboradores..

Com a palavra final o presidente da Cooperja, Vanir 
Zanatta, deu as boas vindas aos novos colaboradores da 
loja, e destacou a importância do investimento na maior 
cidade do Vale. “Estamos felizes em estar aqui, e conseguir 
fazer nossa cooperativa mais presente, oferecendo sem-
pre o melhor como estamos acostumados. Queremos que 
todos sejam bem-vindos e bem atendidos”, deseja Zanat-
ta.

Em decorrência da pandemia todos os presentes esta-
vam usando máscaras, o local possuía álcool gel para higie-
nização, aferição da temperatura e a entrada controlada 
evitando aglomerações.

A nova loja esta localizada na Rua Alameda Ascendino 
Moraes de Sá, no bairro Polícia Rodoviária, nas proximida-
des do trevo que dá acesso a BR 101.  

Nova Loja Agropecuária de Araranguá

NOVO DESIGN

Vanir Zanatta, Presidente da Cooperja

Estamos felizes em estar aqui, e conseguir fazer 
nossa cooperativa mais presente, oferecendo 
sempre o melhor como estamos acostumados. 
Queremos que todos sejam bem-vindos e bem 
atendidos

Aponte a câmera 
do seu celular e 
assista o vídeo.
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A Cooperja recebeu em meados de julho o prêmio 
Programa Boa Colheita safra 2020/2021 da empresa 
Yara. O programa de relacionamento é direcionado a coo-
perativas e revendas que busca aproximar e incentivar os 
parceiros a se desenvolverem e crescerem no mercado.

Presidente da Cooperja Vanir Zanatta recebeu das 
mãos do Coordenador  Comercial na Yara, Vanderlei da 
Silva Maria o troféu de reconhecimento na categoria Dia-
mante pela excelente safra 2020/2021. Também estive-
ram presentes na entrega, o diretor de varejo Diego Paga-
nini, gerente de compras Renato Sche�er e o comprador 
Douglas Trevisol.

O programa valoriza e recompensa os parceiros que 
trabalham com programas nutricionais e produtos de alto 
valor agregado da companhia, oferecendo aos agriculto-
res as melhores e mais modernas soluções em nutrição de 
plantas.

Empresa Yara

Cooperativa recebe 
reconhecimento da 
empresa Yara pela 
excelente safra 
2020/2021
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Para iniciarmos uma boa safra, seja de qualquer cultivo, um tema 
importante é o preparo de solo. Orientamos inclusive que se adote o 
plantio direto, pois traz inúmeras vantagens. O solo caracteriza-se 
por conter fração mineral, orgânica e biológica, e o plantio direto 
prioriza harmonia entre estas características, possibilitando traba-
lhar melhor os conceitos de conservação do solo, um dos pilares das 
boas práticas agrícolas.

Aos produtores que ainda não trabalham com plantio direto a 
Cooperja está à disposição para contribuir no planejamento deste. 
Por outro lado, caso o estabelecimento se dará sobre preparo con-
vencional, inicialmente devemos verificar o grau de compactação do 
solo através de indicadores para tal.

Se compactado, fazer descompactação com arado subsolador, 
onde objetivamos aumentar a infiltração da água no solo, facilitando 
o desenvolvimento radicular, bem como diminuir problemas relacio-
nados ao impedimento físico. Após subsolagem, executar preparo 
final com grade conferindo destorroamento. Este processo é funda-
mental, pois a presença de torreões é grande entrave, levando difi-
culdade as sementes em acessar água suficiente para iniciar o pro-
cesso de germinação, e poderá acarretar barreira física para emer-
gência das plântulas.

Com o sistema de cultivo planejado e executado, importante 
falarmos sobre plantabilidade. Esta diz respeito a deposição da 
semente de maneira adequada pela plantadeira, de acordo com a 
recomendação técnica. A disposição deve ser a mais homogenia 
possível entre sementes e linhas, bem como profundidade. A verifi-
cação do estado da plantadeira, peças em boas condições, bem 

como sua regulagem são fatores primordiais. Escolha dos discos e 
anéis para cada híbrido tem peso importantíssimo para que as 
sementes não sofram danos ao passarem pelos mecanismos dosa-
dores e distribuidores. Na embalagem do hibrido é apresentada uma 
sugestão de disco e anel. Porém, sempre deve se verificar na prática, 
por oportunidade da regulagem para conferencia da densidade de 
sementes.

 Também, ao iniciar o plantio propriamente dito, deslocar a 
plantadeira alguns metros e avaliar se o que foi feito de regulagem no 
galpão de fato está se efetivando. Se não há falhas ou duplas, se 
distribuição esta compassada, bem como fazer contabilidade de 
sementes por metro e extrapolar para hectare, se profundidade 
adequada, se a cobertura da semente está ocorrendo de maneira 
satisfatória. Um ponto de destaque é a velocidade de trabalho, pois 
mesmo os outros indicadores estejam ajustados, velocidade inade-
quada reflete negativamente na plantabilidade. A velocidade de 
deslocamento indicada é de 4 km/h a 6 km/h, dependendo da uni-
formidade da superfície do solo. A distribuição do adubo é feita 
sempre ao lado e abaixo da semente, evitando assim que esta seja 
prejudicada pelo efeito salino do fertilizante. Seguindo todas estas 
indicações vamos conferir o estande de plantas adequado para o 
híbrido, época e local, com foco em produtividade.

Deixamos indicação de especial atenção ao tema tratado na 
edição anterior de nosso informativo, Cigarrinha do Milho, e com-
plexo de enfezamentos, sem dúvidas nosso principal desafio para 
esta safra. O Departamento Técnico Cooperja fica à disposição para 
sanar quaisquer dúvidas.

Orientações
Técnicas

Estabelecimento 
adequado.

Plantio 
direto

Dificuldade 
de estabelecimento.

Verificação disco 
e anel adequado

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Kleyton Abreu
Engenheiro Agrônomo

Plantabilidade no cultivo 
de milho, pontos de atenção.
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Cooperja é a nova 
patrocinadora do futebol feminino do 

A equipe de futebol feminino Criciúma E.C./FME recebeu 
no início do mês de julho o presidente da Cooperja Vanir 
Zanatta para assinatura oficial de patrocínio para a temporada 
2021. Os contratos foram oficializados no auditório do 
Centro de Treinamento Antenor Angeloni e o encontro con-
tou com a presença do presidente do clube, Anselmo Freitas, 
e demais empresas parceiras do clube. 

“O trabalho da técnica Bina Cassol e de todas essas 
meninas trouxe esses novos patrocínios para a equipe. Acom-
panhamos todo o empenho do grupo na disputa do Campeo-
nato Brasileiro A2, e temos certeza que coisas boas virão. 
Temos orgulho de tudo que é realizado aqui, agradecemos 
muito a esses novos parceiros e desejamos sucesso a todos 
nesse segundo semestre de temporada”, agradeceu Ansel-
mo. Para o presidente Vanir Zanatta, é uma novidade pra Coo-
perja investir no futebol feminino. 

Foto: Alex Ignácio/ Criciúma E.C

Criciúma E.C 

“É um esporte que busca seu espaço e acredito que 
faremos uma boa parceria. Sempre gostei de futebol, 
acompanho de longe os campeonatos nacionais e esta-
duais. Sei do potencial de comunicação que o futebol 
tem com o povo brasileiro, por isso estamos investindo 
no maior time da nossa região. Queremos ajudar o Tigre, 
não só na conquista de troféus, mas na divulgação de 
todo sul do estado de Santa Catarina”, destaca Zanatta.
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Pecuária
Açougues dos Supermercados
Cooperja ganham registro de
qualidade e confiança.

O Assunto que vou trazer no parceiro deste mês é a orga-
nização de açougues. Consumidores de carnes estão ficando 
cada vez mas exigentes com qualidade e informações sobre o 
produto. Diante disso, a Cooperja vem criando sua identida-
de para dar tranquilidade e confiança a seus associados e 
clientes.

Todos os açougues dos Supermercados Cooperja, estão 
com operações efetuadas sobre a matéria-prima até a obten-
ção de um alimento acabado, em qualquer etapa de seu pro-
cessamento, armazenamento e transporte. Os procedimen-
tos e/ou processos estão sob controle em toda rede de 
Supermercados da Cooperativa.

Em cada unidade o profissional apto a fiscalizar (médico 
veterinário) com o colaborador responsável do açougue tem 
o compromisso através de planilhas: monitorar higiene da 
equipe, do local de serviço, temperatura da carne e do ambi-
ente. Dentre as normas de vigilância toda a equipe recebe 
cursos de Boas Práticas de Fabricação, procedimentos 
necessários para garantir a qualidade sanitária dos alimentos.

Você precisa tomar muito cuidado onde compra sua car-
ne. Para conseguir fornecer uma carne temperada, por exem-
plo, o Supermercado precisa ter uma autorização de entre-
posto. Segue descrição:

Açougues tipo A: Local específico climatizado, onde 
pode armazenar, beneficiar, fracionar, fatiar, moer, embalar e 

rotular. Necessita que tenha um Responsável técnico (médico 
veterinário). Lembando que pode vender apenas no próprio 
estabelecimento.

Açougue tipo B: Sem local específico, pode fracionar, 
fatiar e moer na presença do consumidor e/ou balcões expo-
sitores com produtos identificados, sem responsável técnico, 
impossibilitado de gerar embalagem pré estabelecida para 
venda, só poderão fracionar e fatiar os alimentos a partir do 
pedido do consumidor.

Entreposto em supermercados e similares: Local espe-
cífico conforme normativas de órgãos da agricultura, é possí-
vel fatiar, fracionar, moer, curar, salgar, temperar, embutir, 
embalar e rotular. Tem que ter monitoramento de um respon-
sável técnico (médico veterinário). O local também é fiscaliza-
do pelo serviço de inspeção, podendo também vender para 
outros estabelecimentos.

E hoje o Supermercado Cooperja de Santa Rosa/SC 
conta com o serviço de inspeção municipal-(SIM), e ganhou o 
registro “001'' sendo um Supermercado que segue todas as 
normas necessárias. O açougue traz uma sala específica para 
manipulação de carnes (entreposto). Dando continuidade o 
Supermercado Cooperja de Praia Grande/SC já ganhou libe-
ração de Açougue “tipo A'' podendo atender também com 
muita qualidade e confiança seus associados e clientes.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Renan Molgaro
Gerente de Operações
Pecuárias
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Quero cultivar hortaliças, 
por onde começo?

Que bom te ver por aqui amigo (a), é sempre uma satisfação poder 
ocupar o seu tempo! O assunto de hoje é uma demanda muito pontual: 
“Quero plantar hortaliças, por onde eu começo?”. Essa pergunta merece 
uma página do Parceiro, não é mesmo?

O mundo cada vez mais esta precisando de alimentos, e com essa 
necessidade cada vez mais surgem pessoas com a ideia de produzir, seja 
hortaliça, fruta, grãos… Alimento! O nosso objetivo nessa página é te 
ajudar a ter uma noção sobre por onde começar. Vamos colocar isso em 
itens para que você amigo leitor possa analisar com cuidado, vamos lá!

A primeira pergunta que você precisa se fazer é: Para que mer-
cado vou produzir?

O primeiro item do seu check list deve responder basicamente para 
quem você vai vender a hortaliça, qual será o seu consumidor, qual será 
o seu mercado de venda … De nada adiantaria você ter uma produ-
ção/produtividade impecável se no final de tudo isso você não conse-
guir escoar o seu produto, em resumo, para que sua atividade tenha um 
final feliz e tenha continuidade ela precisa ser rentável e para que ela lhe 
de bons lucros, alguém precisa comprar o seu produto.

Depois que você passar pela resposta da primeira pergunta, 
você precisará se perguntar: O meu mercado demanda qual hortali-
ça?

Aqui temos uma infinidade de opções, para gostos, cores e bolsos. 
Temos o morango que tem sido muito procurado, por seu valor agrega-
do. Tomate, nas suas diversas variedades, seja o salada, gaúcho ou 
cereja. Para um mercado mais requintado as pimentas, que tem conquis-
tado paladares por onde passam. Temos também o mais tradicional 

como as foliosas (alface, rúcula, agrião … temperinho verde), e por ai vai.

Quando você decidir qual cultura você se interessou precisa pensar 
onde você implantará seu cultivo, e se este lugar que você pretende usar 
está apto a dar condições para o cultivo.

Aqui, você já vai começar a pensar no histórico da área, como ela é 
de fertilidade, se já teve histórico de doença, se você vai precisar cons-
truir alguma casa de vegetação e principalmente pensar em mão de 
obra, de quantas pessoas vou precisar para dar conta disso?

Cada planta precisa de cuidados específicos e para que você con-
siga produzir mais e melhor é muito importante que estejas precavido 
com informações.

Quer uma dica importante?

Consulte a Cooperja, aqui nós estamos prontos para lhe ajudar a 
planejar. Podemos lhe oferecer:

- Análise de fertilidade do seu solo;
- Levantamento de custos para produção;
- Consultoria em fertiirrigação;
- Produtos fitossanitários, corretivos e fertilizantes;
- Instrução para cultivos biológicos e;
- Uma equipe de colaboradores ansiosos para te atender!

Vem conhecer nosso trabalho!

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Hortifruticultura

Colaboração com imagens: Rodrigo Dalanholi e João Dias

Por Daniela Moro
Assistente Técnica
em HF
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O Horto de Plantas Bioativas, localizado no Campo Demonstrativo da Cooperja, em 
Jacinto Machado é parte da comunidade. Toda equipe que mantêm o local fica muito feliz 
quando vê que pessoas procuram seus benefícios. Nas fotos registros de alguma visitas 
que recebemos recentemente de pessoas interessadas em conhecer os benefícios das 
plantas. Se você ficou interessado em conhecer nosso espaço entre em contato com a 
Cooperja ou com a Epagri de Jacinto Machado.

Visitantes

Visitantes II
Estiveram visitando o horto representantes da secretaria de 

Desenvolvimento Rural e da pesca do município de Torres/RS, o enge-
nheiro agrônomo Gerson Luiz Nardi e a técnica agrícola Viviane de Souza 
Mendes Atanásio, juntamente com as representantes Maria Clarice 
Dewes Magnus e Lecy Maria Behenck Hahn, da farmacinha Anjos da 
Natureza, localizada na comunidade do Jacaré, no mesmo município.

O intuito da visita foi de conhecer o trabalho desenvolvido no local, e 
buscar ideias para fortalecer a farmacinha da comunidade, que está se 
organizando para ser um ponto da rota turística rural. “O conhecimento 
de novas plantas bioativas e a troca de ideias durante a visita, foram de 
grande importância para fortalecer o resgatar e manter vivo esse acervo 
tão vasto de saberes”, destaca Viviane.

Gengibre e seus benefícios
Uma das plantas encontradas no Horto de plantas Bioativas é o 

gengibre (Zingiber o�ocinale, da família botânica Zingiberaceae).
O gengibre é uma planta incrível usada há séculos na medicina ayurverdi-
aca e chinesa. Ela fortalece o organismo. Os benefícios para a saúde são 
imensos. Ajuda na perda de peso, é anti-inflamatório natural, baixa os 
níveis de açúcar e colesterol, trata a indigestão, diminui as dores mens-
truais, alivia as náuseas e vômitos.

Também fortalece o sistema imunológico, antiviral, melhora o estado 
febril, estimula o apetite, combate enxaqueca, flatulência resfriados, 
gripes, infecções, perturbações gástricas, facilita o fluxo sanguíneo, 
melhora a digestão, favorece a expectoração. Mesmo se tratando-se de 
uma planta é preciso cuidado com a dosagem, principalmente para 
hipertensos. Evitar usar durante a gravidez. Seu excesso pode gerar 
ansiedade

NotíciasNotícias do HortoNotícias do Horto

Fonte: Folha Desbravador; Espaço Saúde; por Alesio dos Passos: Professor e cultivador de plantas medicinais.
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O presidente da Cooperja Vanir 
Zanatta, participou na 3ª companhia de 
Polícia Militar do 19º BPM, em Turvo, da 
solenidade de passagem de comando do 
Major da PM Rogério Ferrigo. Quem assume 
o comando no seu lugar é o Capitão da PM 
André Ferreira de Araújo. “Agradecemos o 
belo trabalho desenvolvido ao Major e 
desejos de sucesso na nova missão ao novo 
comandante”, espera Zanatta.

Na oportunidade também foi realizado 
a entrega de um veículo adaptado para o 
trabalho dos profissionais do Proerd 
(Programa Educacional de resistência as 
drogas), desenvolvido pela Polícia Militar na 
região.

A viatura adquirida em forma de 
consórcio, foi através de 10 cotas de 
empresas e cooperativas. Cooperja, 
Sicoob/Credija, Cejama, Coopersulca e 
Sicoob/Credisulca, todas cumprindo o 7º 
princípio do cooperativismo, que é o 
“interesse pela comunidade”.

Cooperja é uma das cooperativas 
participantes da entrega de veículo ao Proerd

Agradecemos o belo 
trabalho desenvolvido 
ao Major e desejos 
de sucesso na nova 
missão ao novo 
comandante”

‘‘
‘‘Vanir Zanatta

Presidente da Cooperja.
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Hortifruticultura

Dentre um os maiores desafios da agricultura estão as 
intempéries climáticas (estiagem, vento, granizo, frio, geada 
etc.), vamos tratar hoje mais especificamente sobre os ventos 
fortes que tem afetado principalmente a Hotifruticultura aqui 
no litoral Sul de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul. 

Historicamente a maior ocorrência de ventos fortes acon-
tecem no outono e inverno, com a chegada de frentes frias e 
ciclones, os danos causados pelo vento são tombamento de 
plantas, quebra das folhas, depreciação da qualidade dos 
frutos e redução da produção, deixando assim os agricultores 
com a sua fonte de renda comprometida.  

Uma alternativa muito viável para ajudar o agricultor a 
conviver com o vento e mitigar seus danos é a instalação de 
quebra-ventos, também conhecido como cortinas vegetais, 
essa técnica já é adotada por alguns agricultores, no entanto 
ainda se passa despercebida por vários.

Os quebra-ventos trazem diversos benefícios para horti-
fruticultura, além do objetivo principal que é reduzir a veloci-
dade do vento, ajuda na redução da perda de umidade no 
solo, evita a perda de temperatura, reduz o ataque de doen-
ças e pragas, e ainda aumenta o rendimento e da produção.

Para a instalação de um quebra-vento alguns cuidados 
devem ser tomados: 

1º) A altura do quebra-vento deve ser no mínimo o dobro 
da altura da cultura de interesse, por exemplo, se a cultura de 
interesse é a banana que tem uma altura de 4,5 metros o que-
bra-vento implantado deverá ter uma altura mínima de 9 
metros, se for uma parreira de 1,8 metros a altura mínima deve 
ser 3,6 metros. 

2º) O quebra-vento deve der uma permeabilidade de 20 
a 30 % assim terá uma área de proteção maior, em um que-
bra-vento muito fechado o vento é desviado para cima e logo 
acaba baixando, isso ocorre porque é criado uma área de 
turbulência logo depois do quebra-vento quando ele não tem 
permeabilidade. 

3º) Quebra-ventos devem ser instalados na direção per-
pendicular à direção dos ventos predominantes, pois desta 
forma se obtém maior proteção, para isso diversas plantas 
podem ser utilizadas, entre as  mais recomendadas com 
porte alto estão o Eucalipto, Casuarina, Ciprestes, Grevílea e 
bambu, plantas de porte médio e baixo indicadas são: Capim 
elefante, Hibiscos, bananeiras, cana-de-açúcar. 

4º) A distância máxima entre um quebra-vento e outro 
deve ser 10 a 15 vezes sua altura, por exemplo um quebra-
vento com 10 metros de altura poderá proteger o cultivo de 
interesse do vento a uma distância de 100 a 150 metros.

Orientações técnicas sobre
instalações de quebra-ventos.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Diogo Semprebon
Assistente Técnico
em Fruticultura
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De acordo na legislação vigente, o Produtor RuraL Pessoa Física e o Segurando 
Especial, que fazem parte do grupo 3 do cronograma de implantação do e-Social, 
estão obrigados a entrega desta nova declaração.

O produtor rural pessoa física, inclusive aquele optante pela incidência das 
contribuições previdenciárias na folha de pagamento, e o segurado especial 
devem declarar sua comercialização/venda de produção rural ocorrida a cada 
mês.

As informações poderão ser enviadas através de sistema próprio, sistema de 
terceiros (contabilidade), acesso ao Portal do e-Social ou aplicativo simplificado 
pessoa física.

Após muitas alterações na legislação e manuais em 19 de Julho de 2021 o 
Governo Federal publicou a nova versão do manual de orientações. Neste consta 
todos os aspectos que envolvem essa nova obrigação aos produtores rurais.

Segundo as novas regras, o produtor rural pessoa física que está classificado 
como “contribuinte individual” ou “empregador rural” está desobrigado a enviar 
as informações quando comercializar sua produção diretamente com a empresa 
adquirente, como cooperativas, cerealistas e laticínios.

No entanto, ao comercializar para outra pessoa física, para o varejo e para o 
consumidor final, ou quando exportar sua produção, o produtor rural pessoa física 
é obrigado a prestar as informações.

Já o produtor classificado como “segurado especial” – aquele que exerce suas 
atividades de forma individual ou em regime de economia familiar – deve prestar 
as informações, inclusive quando comercializar com empresas ou cooperativas. A 
data de entrada está prevista para outubro deste ano.

Fonte: FAESC

Comercialização 
da Produção RuraleSocial
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Bolo salgado 
de Arroz Caçarola

Em uma bacia coloque o arroz, os ovos, o leite, o tempero, o óleo, sal a gosto e 
misture. Por último a farinha de arroz caçarola e o fermento. 
Coloque em uma forma untada de sua preferência e asse por 40 a 50 minutos.

Modo de Preparo:

Receitas 

• 3 xícaras de arroz Caçarola cozido

• 2 ovos
• 1 xícara de leite

• 1/2 xícara de óleo

• 1 1/2 xícara de farinha de arroz Caçarola

• 100 gramas de queijo

• 1 pitada de sal

• 1 colher de fermento químico

• Tempero verde

Ingredientes

Kathia Rosy Boeira 
Damiani Pereira
Núcleo Três Irmãos

Receita por:
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A Cooperja encerrou a campanha da promoção Sabor de Vida Boa, da marca Naturizi com 
um jantar especial feito pelo chef Saimon Novack, aos casais ganhadores da promoção. A 
noite encantou a todos, com o sabor e delicadeza de cada prato servido, acompanhado de um 
bom vinho e espumantes.

 “Foi uma grande satisfação ser escolhido para provar em primeira mão e compartilhar 
inúmeras receitas com os produtos Naturizi. É uma alegria ter minha marca vinculada com a 
Naturizi, que também preza pela qualidade e bem-estar dos consumidores”, elogiou o chef.

 Segundo ele o jantar da promoção veio para coroar o sucesso da campanha. “Ver 
aquelas pessoas animadas e sorrindo a cada garfada foi um grande presente”, fala.

 A marca Naturizi de produtos orgânicos chegou como uma excelente 
solução para as pessoas que desejam um estilo de vida mais saudável. E acima de 
tudo com sabor e preço acessível. A marca tem a qualidade Cooperja, e é 
desenvolvida com toda excelência que a Cooperativa adota em todos os 
seus produtos. “Meu marido e eu classificamos o evento como perfei-
to. Ambiente lindo e aconchegante, música maravilhosa e a gastrono-
mia deliciosamente impecável. Realmente nos sentimos privilegiados 
em poder participar desse momento”, agradeceu a ganhadora Deise 
Veronez.

 Para o presidente Vanir Zanatta, a promoção encerrou com 
chave de ouro. “Todos saíram satisfeitos do jantar e agora é avançar com 
lançamento estadual, nacional e também por e-commerce da marca. Bus-
cando atender clientes com maior rapidez. Sabemos da qualidade e benefício 
dos produtos Naturizi, acreditamos na marca e no produto. Por isso, logo estaremos 
disponibilizando mais esses produtos na mesa de muitos brasileiros. Muito obrigado 
aos clientes que ousaram em experimentar nosso arroz Naturizi. Queremos ser refe-
rência em mais esse serviço”, destaca Zanatta.

 A noite foi animada com o casal de músicos Michelly & Giovani que trouxeram 
um repertório ideal para ocasião.

Marca Naturizi proporciona jantar 
especial aos ganhadores da promoção
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Supermercado
Padarias Cooperja, 
qualidade e responsabilidade

Temos também as terças da padaria, onde temos vários 
produtos fresquinhos e em promoção.

 

Produtos sem glúten e sem lactose
 Aproveito o espaço, e destaco algo que sempre é fala-

do, que são os produtos sem glúten e sem lactose. Em nossas 
padarias já é produzido alguns produtos desse tipo, porém 
ainda não divulgamos com a informação que são sem lactose e 
sem glúten, pois sabemos da responsabilidade que temos quan-
to ao produto que o cliente consome. Como é produzido em um 
local e em maquinários que também são usados para produzir 
os produtos que contém leite e glúten, nessas situações pode 
haver o que chama de contaminação cruzada, ou seja, em 
algum momento pode ter contato com esses produtos.  
Não todos, mas temos clientes que a reação a essas alergias 
são bem sérias, por isso ainda não divulgamos sobre essas 
informações. Mas estamos estudando e até ano que vem tam-
bém iremos nos adaptar para atender esse público que neces-
sitam de produtos especiais.

 Espero ter trazido um pouquinho de informa-
ção sobre as nossas padarias, lembrando também 
que toda sugestão é bem-vinda, se você gostaria 
de ver um produto especial em nossa padaria 
compartilhe conosco. Nosso objetivo em equi-
pe é entregar serviços e produtos com qualida-
de e responsabilidade, e dessa forma encantar 
e fidelizar nossos clientes. Estamos sempre em 
busca de novidades e melhorias.

 Deixo aqui um convite para provarem os 
produtos das padarias Cooperja, tudo feito com 
muito carinho, qualidade e dedicação.

Hoje na correria do nosso dia a dia cada vez mais procu-
ramos por praticidade. Observando esse comportamento 
dos nossos clientes fomos em busca de melhorias para o 
nosso setor da padaria.

 Aumentamos nosso espaço físico onde produzimos 
os produtos, melhoramos a área de venda com novas vitrines, 
inovamos nossos maquinários, iniciamos processo de padro-
nização e receituários, treinamentos com as equipes e um 
acompanhamento mais de perto no controle de qualidade dos 
produtos.

 Ainda temos muitas oportunidades de crescimento e 
melhoria, mas quando olhamos para trás vimos a evolução do 
setor e também os feedbacks positivos dos nossos clientes, 
então sabemos que estamos no caminho certo.

 Toda a matéria-prima é definida de forma bem caute-
losa e nossa prioridade é trabalhar somente com produtos de 
primeira linha. É algo que não abrimos mão independente de 
preços, pois é através disso que vamos conseguir ter um dife-
rencial no produto final entregue aos nossos clientes.  
Entregar os produtos com garantia de qualidade desde o iní-
cio da produção até chegar na mesa e ser consumido. Esta-
mos buscando e cadastrando em nosso mix novos produtos 
todo mês. Nossa meta é no próximo ano estarmos com o 
dobro do nosso mix de hoje.

 Contamos com uma equipe comprometida na produ-
ção dos produtos, e vejo a dedicação e carinho com os pro-
dutos, e o quanto se orgulham do que fazem, o que se torna 
também um dos nossos diferenciais. Para estarmos sempre 
divulgando bem o setor todos os meses temos os festivais da 
padaria, onde destacamos um produto por mês durante 
alguns dias.

Fique ligado em nossas redes sociais que é divulgado por 
lá a data e o produto.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Jusley Carboni
Gerente Geral dos 
Supermecados 
Cooperja
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AGRO EMDestaque
Reflorestamento

Cooperja iniciou reflorestamento em sua nova unidade industrial, na comunidade 
de Araçá em Jacinto Machado. Mais de 50 kg de palmito nativo foram semeados em 
uma área nas proximidades da indústria. A cooperativa agradece a doação das 
sementes ao amigo Valdenir Rosso Tomasi.

Com esta ação e demais outras que serão feitas de reflorestamento, a 
Cooperativa entende a importância do desenvolvimento das comunidades onde 
atua, bem como da importância de manter e cuidar do meio em que vivemos.

Em homenagem ao dia do meio ambiente, comemorado dia 5 de junho, a 
Cooperja fez a entrega em sua Rede de Supermercados de mudas frutíferas e 
nativas em parceria com a Credija e Instituto Federal. A data serve de alerta a 
sociedade sobre a importância de preservar 

Meio Ambiente

O presidente Vanir Zanatta e o vice Antônio Moacir Denoni fizeram a entrega do 
livro dos 50 anos da Cooperativa ao sócio-fundador Tomaz Manoel Pereira, morador 
do município de Praia Grande.

Na ocasião foi comemorado o aniversário do associado com um belo café da 
tarde oferecido pela nora Kathia Pereira.

Comemoração

Presidente da Cooperja Vanir Zanatta, esteve na Alesc (Assembleia Legislativa 
de SC) em Florianópolis no início de agosto, na ocasião também como vice 
presidente da Fecoagro. Ele participou do debate de ações para o fomento e 
desenvolvimento da Agricultura Familiar, com base nos pilares da Década das 
Nações Unidas sobre o tema. A reunião foi presidida pelo deputado Zé Milton, com 
demais lideranças do setor e presença do Secretário de Agricultura, Altair Silva.

Representação

A empresa Kleber Weber em nome do gestor de implantação de projetos Lucas 
Dal Magro, realizou a entrega técnica dos serviços prestados na nova indústria da 
Cooperja no final do mês de julho. Na ocasião o gerente da indústria Abel Machado, o 
engenheiro agrônomo Humberto Bernardo e o eletricista João Arthur fizeram a 
vistoria dos trabalhos realizados pela empresa.

Entrega

37



Jurídico

Renovação e Extinção 
de contrato, como proceder?

Parceria Rural 
e Arrendamento Rural, 

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Marco Antônio 
Tommasi Simon
Gerente Jurídico

Nesta coluna falaremos sobre alguns pequenos 
detalhes contratuais de modalidades de renovação ou 
extinção dos contratos de parceria e arrendamento rural. 
Quando falarmos nesta edição de arrendamento, as 
regras também serão válidas aos contratos de parceria. 

Alguns casos de extinção contratual merecem maior 
atenção, tais como: término do prazo contratual, 
retomada, resolução ou extinção do direito do 
arrendador. 

Pelo término do prazo do contrato e do de sua 
renovação: ao fim do prazo contratual, o arrendatário tem 
preferência na renovação do contrato, isso quer dizer 
que, em igualdade de condições, ele será beneficiado 
com a renovação. Para isso ocorrer, é necessário que 
sejam obedecidos alguns critérios. 

O Arrendador precisa notificar formalmente o 
Arrendatário com antecedência mínima de 6 (seis) meses 
do vencimento do contrato, informando ele sobre outras 
propostas recebidas, por escrito, ou caso ele deseje 
realizar a retomada do imóvel. Se isso não ocorrer, o 
contrato será renovado por igual período.

Caso o Arrendatário não apresente proposta igual, 
pode o Arrendador firmar novo contrato com terceiro. O 
Arrendatário pode desistir da renovação, fato que deverá 
ser comunicado com a antecedência mínima de 5 (cinco) 

meses da data final do contrato. Se ocorrer a desistência 
da renovação, o contrato de arrendamento ou parceria 
terminará no prazo indicado no contrato.

A Retomada é a forma com que o Arrendador retoma o 
imóvel arrendado, desde que para uso próprio, ou por 
intermédio de seu descendente. Neste caso, deverá 
constar da notificação o motivo 

Resolução ou extinção do direito do arrendador: 
quando o proprietário da terra perde o direito a ela, seja 
por qual motivo for, o arrendatário mantém o direito de 
permanência no imóvel até que a colheita seja realizada, 
mas fica impedido de implantar nova lavoura.

É importante lembrar que a legislação obriga a 
realização dos atos de notificação através de cartório, 
mas a jurisprudência já consolidou entendimento de que 
havendo envio de carta com aviso de recebimento, é o 
suficiente para demonstrar a notificação. 

Concluindo, o Arrendatário tem esta espécie de 
proteção da lei para a continuidade da sua lavoura, em 
especial pelo fato de ter investido no imóvel e ter a 
expectativa da colheita para sua subsistência. Portanto, 
sempre que receber qualquer notificação, ou precisar 
fazer uma, procure um advogado de sua confiança, pois 
existem prazos e obrigações a serem cumpridas para que 
seu direito seja sempre preservado.
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História 

Mantendo a ideia de resgatar curiosidades sobre a história da cooperativa, nesta edição falaremos 
sobre as marcas de arroz da Cooperja. Além de receber o grão era necessário dar uma identidade ao mes-
mo. As coisas aconteceram de forma muito rápida no início da cooperativa, e já na safra de 1970, menos um 
ano antes da constituição, a cooperativa já recebia sua primeira safra de arroz. 

Assim que a cooperativa começou a descascar o arroz, o mesmo era vendido ensacado, sem qualquer 
marca ou identificação. Os associados e a direção da época já entendiam que era fundamental ter uma 
marca para o arroz produzido pela cooperativa, como meio de dar identidade ao produto produzido pela 
mesma, bem como para criar um histórico de relacionamento e fornecimento ao mercado consumidor.

Os registros constam que foi em 1972 a primeira ideia de ter uma marca de arroz. Foram sugeridos 
pelos diretores da época diversos nomes, e consta em uma ata do conselho de administração do dia 06 de 
julho deste ano as primeiras sugestões para nomear o arroz da cooperativa. Os nomes sugeridos para 
virarem marca foram os seguintes: Beira-Rio, Imperador, Canário, Saboroso, Gigante, Verde Vale e Coo-
perja.

Nenhum dos nomes acabou virando marca, e efetivamente a Cooperja foi ter seu primeiro arroz bati-
zado somente em 1983, através da marca Pinheirinho. Remetendo as localidades do município com este 
nome, e coincidentemente fazendo referência a um dos símbolos do cooperativimo o nome combinava 
com a história da cooperativa. Porém, a Cooperja passou por dificuldades de registro, pois esta marca já era utilizada por uma 
empresa de Criciúma que produzia café. 

Após embates e discussões, definiu-se por criar uma nova marca e abandonar a anterior. 
Foi então que em 1992 foi realizado um concurso entre os colaboradores para escolher um 
novo nome para o arroz da cooperativa. Foi o então comunicador da Cooperja, Vanor Che-
chetto o vencedor do concurso ao sugerir o termo “Caçarola”. Desde então esta é a princi-
pal marca de arroz da cooperativa, sendo reconhecido por sua qualidade e tendo enorme 
sucesso nos mercados em que é comercializado. Como curiosidade, antes da Cooperja 
emplacar a marca Caçarola, houve um projeto de produzir o arroz Santa Terezinha, que 
havia desbancado os nomes Tico-Tico, Arco-íris e Girassol, porém, efetivamente esta 
marca nunca foi usada.

Mais tarde, no ano de 2014 a cooperativa adquiriria uma outra marca. O arroz Dona 
Elza que pertencia a uma empresa do Rio Grande do Sul que estava encerrando suas ativi-
dades. Por ser reconhecida no interior da Bahia e com o intuito de complementar o port-
fólio, a mesma passou a ser de propriedade da Cooperja, sendo utilizada para embalar 
arroz, e também para um projeto de parceria com produtores da agricultura familiar.
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