
Mais de 5,5 milhões de sacas de grãos
 foram recebidas nas unidades da 
cooperativa. Maior recebimento em 
quase 52 anos de história.
Pg. 12 
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Cigarrinha do milho, 
e o complexo de enfezamentos.
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Estamos num cenário diferente na agricultura, plantamos e colhemos uma 
excelente safra. Nossa região teve produção, rentabilidade, qualidade de grãos e 
os preços estão remuneradores. Mas isso sempre foi cíclico. E a preocupação 
aparece somente nos anos ruins. 

Porém a geração mais experiente, sempre frisou que precisamos fazer 
reserva nos anos bons, para suportar os tempos de “vacas magras”. Quem 
consegue ter este planejamento, passa os tempos ruins queimando as gorduras 
reservadas. 

Hoje vivemos dias de abundância no agronegócio, mas já nos preocupa o 
plantio da nova safra. O preço dos insumos, do diesel, das máquinas, que não para 
de subir. E quem garante a colheita? Teremos clima perfeito? E a produtividade? E 
qual será o preço do arroz, do milho, da soja, da banana, do maracujá em 2022? 
Alguém se arrisca dizer?
         Novamente peço, tenham cautela na comercialização dos produtos, oferta 
demais, derruba preço. Escassez na oferta, o governo intervém para regular 
mercado, como aconteceu em 2020 e o mercado esfriou.
         Vamos ser coerentes, as famílias precisam de arroz na mesa, os produtores 
precisam dos consumidores. Quando os dois lados ganham, ambos ficam 
satisfeitos. Por isso o equilíbrio, a cautela sempre serão ótimos parceiros.

Em maio comemoramos o dia das mães, essas mulheres maravilhosas que 
arriscam seus corpos para gerar uma nova vida. Junho temos o dia dos namorados 
e em julho, é comemorado o Dia do Colono, o Dia do Agricultor e o dia 
internacional do cooperativismo. Nossa gente, a quem parabenizamos e 
reconhecemos a importância. 

Acredito no trabalho, na organização e no respeito as regras da natureza e 
da sociedade para se conquistar objetivos. Além disso, precisamos entender que 
não fomos criados para viver sozinhos, isolados. A união fortalece, gera 
comunicação, os erros diminuem, os custos podem ser diluídos e a renda da 
propriedade, tende a aumentar. Pense nisso com carinho antes de tomar decisões 
precipitadas.

Saudações cooperativistas
Vanir Zanatta
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NOVA 

CA

Setor de Comunicação e Marketing da Cooperja
Boa leitura!

O informativo Parceiro estréia com novo layout a 
partir desta edição. Agora serão edições trimestrais, 
com veiculação nos meses de junho, setembro, dezem-
bro e março.

Novos conteúdos, colunas, novos formatos de 
títulos e fontes que facilitam a leitura e criam um visual 
clean e moderno da publicação a partir de agora, e dá 
sequência à mudança editorial já iniciada em algumas 
páginas. Ou seja, mais um passo no esforço institucio-
nal, de agregar maior conteúdo, abrangendo em forma 
de colunas os vários setores e seguimentos que a Coo-
perja atua.

Além do público em especial, que são nossos asso-
ciados e clientes, queremos abranger  as empresas 
parceiras e demais interessados em saber de tudo que 
acontece dentro da Cooperativa, crescimento e 
expansão, bem como novidades e novas tecnologias a 
partir de anúncio de empresas.

Entres tantas novidades a capa do informativo 
sempre terá em destaque as ações e eventos da Coo-
perja como foto principal.

Esperamos que todos aprovem estas novidades, 
pensadas com muito carinho, para sempre trazer 
melhores conteúdos da Cooperja e do Agro para você.

RA
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Destinação correta dos produtos 
recicláveis é feita com a ajuda de 
colaboradores

Atitudes simples do dia a dia podem fazer a diferença e 
são consideradas iniciativas sustentáveis para o meio ambi-
ente. A Cooperja com a ajuda de seus colaboradores faz a 
coletiva seletiva para destinar corretamente os resíduos, 
gerados diariamente em suas unidades de negócio.

A destinação correta além de gerar renda para catadores 
que sobrevivem dessa atividade, também gera economia 
para as empresas e diminui a poluição do meio ambiente. Atra-
vés dela é necessária a conscientização dos colaboradores 
para a separação correta dos resíduos, em secos e rejeitos, 
pois cada tipo de lixo tem um processo próprio de reciclagem. 
E cor padrão de lixeiras para seu descarte ser correto, sem 
mistura de materiais.

Em todas as unidades da Cooperativa são disponibiliza-
dos para os colaboradores da limpeza, sacos de lixos com 
cores próprias para cada tipo de material, bem como a sinali-
zação com placas sobre o correto descarte e a conscientiza-
ção dos demais sobre a importância desta separação.

A Cooperja dispõe também da ajuda do programa 5S, 
que é formado por colaboradores de vários setores, que aju-
dam a criar a cultura da disciplina e bons hábitos de organiza-
ção, cobrando dos demais atitudes corretas.

Para Hildo Martins Arcenego catador de lixo de Jacinto 
Machado, a atividade é a principal renda da família. “Há anos 
a cooperativa doa o lixo produzido pelas unidades da Coope-
rativa aqui do centro. Agora com a separação, ajuda ainda 
mais nosso trabalho de seleção dos materiais para poder dar 
o devido descarte para venda”, explica Arcenego.

Para o gerente da filial da Loja agropecuária de Santo 
Antonio da Patrulha/RS, Sandro Schvarstzhaupt a iniciativa já 
gera bons resultados em sua região. “Na Loja  iniciamos o 

descarte dos resíduos utilizando o sistema de cores, para que 
sejam separados de forma correta, facilitando o trabalho e 
minimizando os riscos para quem realiza a coleta. É um desa-
fio para toda a equipe, contudo, todos estão se mostrado 
comprometidos a adaptar-se aos novos hábitos. Temos a 
parceria na coleta do senhor Gilson Baratieiri aqui da cidade, 
que todo recolhimento ajuda no sustento de sua família”, 
explica Schvarstzhaupt.

Há anos a cooperativa doa o lixo 
produzido pelas unidades da 
Cooperativa aqui do centro. 
Agora com a separação, 
ajuda ainda mais nosso 
trabalho de seleção dos 
materiais para poder dar 
o devido descarte para 
venda.
Hildo Martins Arcenego
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Visando garantir condições seguras ao meio ambiente e à 
saúde humana e buscando evitar o descarte de resíduos 
tóxicos em locais inadequados, a Cooperja em parceria com a 
empresa Arasul – Associação dos Revendedores de 
Agroquímicos do Sul faz o recolhimento de embalagens 
tríplices lavadas de defensivos agrícolas nos municípios de 
abrangência.

 O trabalho faz parte da logística reversa, a qual 
estabelece que os revendedores de defensivos providenci-
em a destinação correta das embalagens vazias, visando a 
proteção do meio ambiente. Após o recolhimento nos locais 
estipulados, a Arasul destina as embalagens para a recicla-
gem ou para incineração em locais credenciados de acordo 
com o tipo da embalagem.

 Os consultores da Cooperja realizam a coleta em 
dias, horários e locais agendados em toda as regiões de 
atuação, tanto em Santa Catarina como nas unidades de Rio 
Grande do Sul.

 Para o presidente da Cooperja, Vanir Zanatta, o 
recolhimento é feito anualmente pela Cooperativa. “Cum-
prindo nossa responsabilidade com associados e clientes, 
mas principalmente com o Meio Ambiente. Se cada um fizer a 
sua parte nesse ciclo das embalagens, deixaremos o mundo 
cada vez melhor, para as futuras gerações. Todos queremos 
continuar produzindo e para produzir com mais qualidade e 
rendimento, precisamos colocar fertilizantes e remédios no 
campo. Produtos estes autorizados pelo Ministério da 
Agricultura. Porém é necessário que todos os elos da cadeia 
cumpram seu dever, para fazer as engrenagens girar positiva-
mente”, destaca Zanatta.

Recolhimento de embalagens de defensivos 
em municípios de abrangência

A Cooperja realizou a primeira venda de fertilizantes 
para uma empresa holandesa, a Thegreenbranch. A venda 
de 15 toneladas das marcas Ekosil e Yoorin, foi realizada 
através da loja agropecuária de Santo Antônio da 
Patrulha/RS, sendo recebidas em Euros. O gerente da 
unidade Sandro Schvarstzhaupt realizou a entrega na 
cidade gaúcha de Bagé, onde a empresa está reflorestan-
do 1000 hectares de terra.

A Thegreenbranch presta serviço para empresas de 
poluentes da Europa, e as mesmas precisam compensar 
essa poluição, plantando árvores, fazendo o chamado 
crédito de carbono.

A empresa conheceu a Cooperja através da 
Agroforestry.Pro de Gustavo Tramontin, filho de associa-
do que é tradutor e que presta consultoria na parte de 
agronomia para a multinacional.

Segundo o gerente Sandro a parceria está firmada, e 
em breve novos negócios serão fechados.

Venda de fertilizantes para 
empresa holandesa
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Cooperja na vice-presidência da Fecoagro
As onze cooperativas que fazem parte da Federação das 

Cooperativas Agropecuárias de SC – Fecoagro, se reuniram 
em assembleia geral. A reunião aconteceu semipresencial 
para evitar aglomeração, devido a pandemia. Na assembleia 
foi escolhido novos membros do Conselho administrativo e 
fiscal.

 O Presidente da Cooperativa Regional Itaipu, Arno 
Pandolfo, foi eleito presidente da Federação. Pandolfo vai 
comandar a Fecoagro até 2024 e substituirá Cláudio Post, 
presidente da Cooperativa Regional Auriverde. Vanir Zanatta 
presidente da Cooperja de Jacinto Machado é o novo vice-
presidente; e a secretaria do conselho ficará com o vice-
presidente da Cooperalfa Cládis Jorge Furlanetto.

O mandato do conselho de administração na Fecoagro é 
de 3 anos e em cada dois períodos de mandato tem sido alte-
rando a composição dos cargos, mas sempre contemplando 
todos os membros das filiadas em um dos dois conselhos. 
Claudio Post, João Carlos Di Domênico e Romeu Bet, que dei-
xaram as funções de presidente, vice e secretário, passaram 
para o conselho fiscal.

Vanir Zanatta ocupará o cargo de vice-presidente pela 
primeira vez e destaca que os trabalhos terão continuidade, 
com a participação dos conselheiros, de forma compartilha-
da, como sempre falou o presidente Arno. Seguindo os objeti-
vos já traçados pelas filiadas. “A Fecoagro é de todos e a 
equipe precisa seguir unida”, destaca Zanatta.  

Dados demonstram que no ano passado a Fecoagro avan-
çou em suas operações, tanto na fábrica de fertilizantes 
como na Central de compras. O faturamento consolidado do 
balanço da Fecoagro teve um aumento de 20% sobre 2019, 
atingindo R$ 451,5 milhões e está possibilitando a distribuição 
às cooperativas mais R$ 5 milhões de sobras, após a dedu-
ção de todos os fundos estatutários.

Resultados:

“A Fecoagro é de todos e a 
equipe precisa seguir unida”, 
destaca Zanatta.  
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Por Renato Scheffer
Gerente de compras

Insumos
Tendências de mercado

Sabe-se, que vivemos um momento sem precedentes na 
história global ocasionada pela pandemia da Covid-19 que 
vem gerando grandes perdas para a humanidade.

O setor do agronegócio sofre interferência direta da 
pandemia, pois dele provem os alimentos para toda popula-
ção e o comportamento de consumo vem sofrendo altera-
ções. Por isso, o produtor precisa estar atento a esse cenário. 

Apesar do momento caótico, as perspectivas para 2021 
no agronegócio brasileiro são animadoras. Estudo publicado 
em abril, pelo IBGE aponta que a produção de grãos, cereais e 
leguminosas deve bater recorde, chegando a 264,5 milhões 
de toneladas. Um crescimento de 4,1% em relação a 2020: 
uma ótima notícia para o setor! 

Contudo, alguns fatores contribuem para que o produtor 
fique atento aos movimentos econômicos, principalmente 
aqueles relacionados ao fornecimento de insumos, como 
fertilizantes e defensivos. A indústria que fornece essa maté-
ria prima vem sendo impactada por aumentos de custos de 
produção, como: variação cambial, aumentos da matéria-
prima e custos logísticos que são repassados diretamente 
para o produtor. 

Outro fator que contribui para o aumento de preço des-
ses itens é o aumento da área plantada, em função da oferta e 

demanda. Logo, o cenário apresentado de recorde de produ-
ção, também contribui para o impulsionamento dos preços de 
fertilizantes e defensivos. 

A cadeia produtiva do agronegócio, está sofrendo com a 
COVID-19, vejamos por exemplo, a entrega de máquinas no 
campo que vem desacelerando por conta da escassez de aço 
e pneus. O mesmo pode acontecer com os fertilizantes e 
defensivos, principalmente nos agroquímicos, em função da 
falta de alguns princípios ativos.

As comodities estão valorizadas no mercado internacio-
nal. Com o aumento da área plantada no Brasil, ocorrerá um 
aumento no consumo de fertilizantes e defensivos. O cuida-
do que se precisa ter é não deixar para receber os insumos 
muito próximos ao momento do plantio, correndo o risco da 
logística não conseguir atender todo esse crescimento do 
setor.

Neste momento, o produtor que se preparar e ter uma 
estratégia para assegurar que seus estoques de insumos 
estejam cobertos e garantidos, poderá colher bons resulta-
dos. A Cooperja está atenta a esses movimentos do agrone-
gócio e preparada com equipe técnica, comercial e insumos 
de qualidade para melhor atender seus associados e clientes.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br
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A pesquisa agropecuária de Santa Catarina está focada 
em aumentar a produção de cereais de inverno no estado. 
Sob comando da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural, e Epagri iniciou os experimentos para 
o cultivo de trigo, triticale e centeio em cinco regiões catari-
nenses. A intenção é avaliar quais são os melhores cultivares 
e como eles se adaptam em diferentes condições de solo e 
clima. "Esse é um projeto que envolve todo o setor produtivo. 
Secretaria da Agricultura, Epagri, coope-
rativas e produtores rurais trabalhando 
juntos para incentivar o cultivo de cere-
ais de inverno em Santa Catarina, tra-
zer mais renda aos agricultores e 
aumentar a competitividade do nosso 
agronegócio. Estamos com boas 
expectativas para essa safra e acredi-
tamos que podemos avançar ano a 
ano", destaca o secretário da Agricul-
tura, Altair Silva.

O experimento com cereais de 
inverno faz parte do Projeto de Incen-
tivo ao Plantio de Cereais de Inverno 
Destinados à Produção de Grãos e as áreas foram implanta-
das nos municípios de Chapecó, Canoinhas, Rio do Sul, Turvo, 
Jacinto Machado e Campos Novos, onde serão avaliados 
cerca de 30 cultivares em diferentes solos e climas. A ação 
conta com o apoio de algumas cooperativas, entre elas a Coo-
perja. O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, 
Vagner Miranda Portes, explica que o objetivo é identificar 

quais materiais se comportam melhor em cada região e, no 
próximo ano, os pesquisadores irão avaliar a possibilidade de 
antecipar a época de plantio - viabilizando o cultivo de soja 
após a colheita do trigo.

"A Cooperja tem muito interesse que esse projeto vá em 
frente. Nós disponibilizamos nosso campo e esta já é mais 
uma novidade que traremos ao nosso agricultor. Que bom 
que conseguimos fazer esse experimento porque vamos 

conseguir mostrar aos nossos produto-
res e, quem sabe, em 2022 nós tenha-
mos uma grande quantidade de área 
plantada com cereais de inverno", 
ressalta o presidente da Cooperja, 
Vanir Zanatta.

A Secretaria de Estado da Agricul-
tura está investindo R$ 5 milhões para 
apoiar os produtores que apostarem 
no cultivo de trigo, triticale, centeio, 
aveia e cevada ainda nesta safra. Com 
o Projeto, a Secretaria da Agricultura 
dará uma subvenção de R$ 250,00 
por hectare efetivamente plantado 

com cereais de inverno, num limite de 10 hectares por pro-
dutor. A intenção é ampliar em 20 mil hectares a área cultiva-
da em todo o estado já na safra 2020/2021.

O incentivo para produção de cereais de inverno vem com-
plementar outras ações desenvolvidas pelo Governo do Esta-
do para aumentar o fornecimento de insumos.

Cooperja é parceira do Programa 
de incentivo ao plantio de culturas 
de inverno

Que bom que conseguimos fazer 
esse experimento porque vamos 
conseguir mostrar aos nossos 
produtores e, quem sabe, 
em 2022 nós tenhamos uma 
grande quantidade de área 
plantada com cereais de inverno", 
Vanir Zanatta.

9



Orientações
Técnicas

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

Precisamos conversar sobre um dos maiores desafios agronô-
micos relacionados ao cultivo do milho, e muito atual. Assunto que, 
certamente agricultores envolvidos com este cultivo estão acompa-
nhando, tamanha repercussão, em razão dos potenciais prejuízos. 
Abordaremos sobre o complexo de 
enfezamentos, do que se trata, como é 
causado e se estabelece na área de 
cultivo, e medidas de manejo. Trare-
mos informações sobre a cigarrinha do 
milho, de nome Dalbulus maidis. Esta é 
a praga que transmite o complexo de 
enfezamentos de uma área para outra.

Enfezamentos são doenças sistê-
micas, ou seja, os organismos que as 
causam circulam e se alojam no interior 
das plantas, causando interferências 
negativas na circulação de nutrientes e 
desordens hormonais. Se diz comple-
xo, pois são três tipos de enfezamen-
tos, e cada enfezamento é causado 
por um organismo distinto. Dois dos 
tipos, o vermelho (imagem 1) e pálido 
são causados por uma classe de bac-
térias chamadas mollicutes. O verme-

lho causado por fitoplasma, e o pálido por 
espiroplasma. E o terceiro tipo de enfeza-
mento, o raiado fino, este é causado por 
um vírus (imagem 2).

Sobre os sintomas destacamos que, 
plantas com enfezamento apresentam 
redução de crescimento e desenvolvimen-
to. Os entrenós ficam curtos. Há prolifera-
ção e má formação de espigas, estas 
podendo ser improdutivas. Também enfra-
quecimento dos colmos, com favorecimen-
to às infecções fúngicas que resultam em 
tombamento. Quando a infecção inicia, a 
planta não cresce, daí o nome de “enfeza-
mento”, como se a planta ficasse enfezada. 
Percebe se o avermelhamento, ou clarea-
mento ou estrias claras nas folhas. Falha 
acentuada na granação, e grãos chochos. 

Tudo isto somado trará como consequência a redução drástica da 
produtividade. As perdas podem chegar a 100%, em função da 
época de infecção e da suscetibilidade da genética.

 E onde entra a cigarrinha do milho no contexto dos enfeza-
mentos? A cigarrinha do milho tem sua importância na medida que os 
organismos que citei a pouco tem nela o “meio de transporte”. E a 
cigarrinha tem no milho sua “hospedagem”, local de procriação e 
alimentação. Esta praga, quando se alimenta de uma planta contami-
nada, ingere os organismos, e a medida que vai para outra planta, 

tem potencial de repassar os organismos. 
Logo a cigarrinha é o vetor, espalha o pro-
blema. Um ponto importante é que, no 
caso dos enfezamentos em milho, o único 
inseto vetor conhecido é a cigarrinha. Não 
é difícil o produtor verificar a presença da 
cigarrinha, basta olhar no “cartucho”. Inse-
to pequeno, de 4 mm e coloração clara 
(imagem 3). A preferência sempre é por 
plantas mais jovens, até 6 folhas. No entan-
to os sintomas mais aparentes na planta, 
normalmente serão visualizados já na fase 
reprodutiva do milho.

Seguem orientações técnicas para 
auxiliar na redução de danos causados 
pelo complexo de enfezamentos. No 
entanto, hoje, não há como, mesmo 
tomando uma série de medidas, garantir 
ausência de enfezamento na lavoura. A cigarrinha é um inseto que, 
por suas características, temos muita dificuldade de controlar. Então 
um conjunto de medidas devem ser adotados para que tenhamos o 
menor impacto possível.

- Tratamento de semente com produtos específicos, registra-
dos para o cultivo e a praga;

- Híbridos mais tolerantes, veja que falo tolerantes, pois não 
temos híbridos resistentes;

- Evitar novos plantios perto de plantios mais antigos, tendo 
uma sincronização de plantio numa determinada região;

- Realizar a colheita de milho bem-feita, de forma a minimizar os 
restos de grãos no campo;

- Controlar plantas voluntárias chama-
das de milho guaxo ou tigueras, eliminação 
total (imagem 4);

- A cigarrinha depende do milho. Então 
se ficamos um período sem milho, quebra-
mos seu ciclo;

- Uso de defensivos químicos e biológi-
cos, com aplicações sucessivas auxiliam no 
controle da cigarrinha;

A mensagem é que o complexo de enfe-
zamentos se trata de um problema muito 
sério, com enorme potencial de causar preju-
ízo, não sendo simples manejar. Produtor 
busque informações de qualidade; fique 
inteirado do assunto; faça um bom planeja-
mento do cultivo, seja safra verão, bem com 

safrinha, pois percebam que é um conjunto de medidas que devem 
ser adotadas. Adotar uma ou duas medidas não será suficiente, bem 
como assumir que plantar um hibrido mais tolerante vai ser suficien-
te, também não será. Nossa equipe de consultores fica à disposição.

Cigarrinha do milho, 
e complexo de enfezamentos.

imagem 1

imagem 2

imagem 4

imagem 3

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

10





Grãos

Brasil segue firme para bater um novo recorde de 
produção de grãos na safra 2020/2021. Mesmo com 
quebra na produção da cultura do milho (devido à estia-
gem e a praga da cigarrinha), devemos colher 270 
milhões de toneladas.

Nesta última década a área plantada aumentou de 
50,5 milhões de hectares para 68,5 milhões de terras 
cultivadas, ou seja, um aumento de 35%.

A nossa produção há 10 anos era de 163 milhões de 
sacas e neste ano devemos fechar com 270 milhões, ou 
seja, um aumento de 65%. Isso comprova que tem 
muita tecnologia e muito trabalho no campo.

E, o agro no Brasil não para. Já, para a próxima safra 
21/22 projeta-se mais um recorde de  produção, ultra-
passando os 300 milhões de toneladas de grãos a 
serem colhidas.

Recorde de recebimento
Na Cooperja, os números, ano a ano, também sur-

preendem. Nos últimos quatro anos, nosso recebimen-
to de grãos se estabilizou na faixa de 4,5 a 4,8 milhões 
de sacas recebidas, isso devido, a nossa capacidade 
de armazenamento.

Investimentos foram feitos em todas as unidades, e 
o maior deles a construção da nova indústria, localiza-
da no Bairro Araçá em Jacinto Machado/SC, que vai ser 
inaugurada no início do segundo semestre, já recebeu 

arroz (pelo segundo ano).
Estamos comemorando em 2021 a marca recorde 

de mais de 5,5 milhões de sacas recebidas, e ainda 
estamos colhendo grãos. Recebemos mais arroz, mais 
semente de arroz, mais milho e mais soja. Todos esses 
grãos estão com preços que remuneram a atividade, e 
em patamares bem superiores aos do primeiro semes-
tre de 2020. Queremos agradecer muito a confiança e 
o trabalho de todos!

Porém, precisamos ficar atentos aos investimentos 
no campo, e analisar bem. Colhemos mais que no ano 
passado, os preços internacionais estão em queda no 
ano, o dólar ainda não encontrou o seu equilíbrio. Tudo 
isso acende o sinal de alerta para o segundo semestre e 
para a próxima safra. Temos ainda um bom tempo até lá, 
a economia é dinâmica, mas importante ficarmos pre-
parados para não termos surpresas pela frente.

Carlos Roberto Wilk 
Diretor de B2B

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Recorde de  Recebimento

12



Família Cooperja

Ivanor Zanatta (64), casado há 23 anos com Terezinha de Fátima Cechinel Zanatta, 
61. Tem quatro filhas: Josélia, Tatiane, Patrícia e Samara e são avós de quatro netos. São 
moradores da comunidade de Último Rio, em Jacinto 
Machado.

Ivanor conta que por 23 anos foi na suinocultura que 
dedicava maior parte de seu tempo, e tinha o plantio de 
arroz como segunda opção. Mas com as mudanças e 

dificuldades no setor de suínos, resolveu se dedicar 
somente ao grão e hoje soma 19 hectares de cultivo de 

arroz, nos arredores da propriedade.
Ele conta que conheceu a Cooperja e se associou, através 

de seu pai, Otávio Zanatta, que já era sócio. Hoje com quase 30 anos 
de participação nas ações da Cooperativa, Ivanor fala satisfeito do desenvolvimento da Cooperja, bem como 
de toda administração. “Quando posso participo das atividades que são desenvolvidas: Dias de campo, assembleias e treina-
mentos. A esposa participa também do Núcleo de Mulheres”, destaca Zanatta.

Hoje com as filhas formadas e casadas e com a vida mais tranquila, o associado e a esposa dedicam os dias aos trabalhos na 
lavoura e entretenimento com os netos que mesmo morando longe, a comunicação através do meio digital é diária.

Mas a vida de Ivanor nem sempre foi assim, um fato marcante e triste fez parte do início de sua vida. Foi quando perdeu a 
primeira esposa em trágico acidente de carro. “Tinha apenas 30 anos, com duas filhas pequenas para criar.

Eu e ela estávamos indo em uma festa de suinocultores em Cocal do Sul, com amigos. E no acidente eu fui o único que 
sobrevivi. Foi difícil, mas com apoio e ajuda de minha família fui superando este triste episódio. Com tempo Deus também me 
presenteou, para que eu pudesse continuar minha família, e conhecer a Terezinha, com quem tive mais duas meninas. Agradeço 
todos os dias pela oportunidade de estar vivo”, finaliza.

Quando posso participo
 das atividades que são 
desenvolvidas: Dias de 
campo, assembleias e 
treinamentos. A esposa 
participa também do 
Núcleo de Mulheres

‘‘

‘‘

Valdi Chechetto (71), casado com Sinclair Trombim Chechetto (65). São pais de 
Andrei, Eliane e Silvana e avós de dois netos.

Ele natural de Jacinto Machado, ela de Meleiro. Se conheceram nas festas de 
comunidade da época, e estão casados há 44 anos.

Seu Valdi tem muitas histórias dentro do sistema cooperativo. Foi vice presiden-
te da Cooperja por 17 anos. Segundo ele, está no sangue o cooperativismo herdado 
pelo pai, Santos Chechetto, que foi um dos sócios fundadores da Cooperativa, com 
quem aprendeu muito, e pode vivenciar todo início do sistema.  “Tive o privilégio de 
conhecer a figura de Joaquim Pedro Coelho, o maior incentivador do projeto de criar a 
Cooperja. Com 20 anos de idade, trabalhei como safrista na Cooperativa, e me 
associei em 1986. De lá para cá foram muitos anos de dedicação. Comecei a participar do 
conselho fiscal e demais ações dentro da Cooperativa”, lembra Chechetto.

Valdi também foi parte importante na fundação do Sicoob Credija, que em 1992 iniciou sua 
história. Ele lembra que sua ficha no banco foi a de número 09. Na cooperativa de crédito também foi peça importante, 
ocupando a vice-presidência por mais de 10 anos. “Abracei as causas do cooperativismo e fui me envolvendo, até assumir a 
vice-presidência na Cooperja com o Vanir. Aos poucos a evolução foi acontecendo. Construímos o primeiro silo de 100 mil 
sacas, abrimos filiais, viajamos para conhecer a realidade das demais cooperativas, no Brasil e de outros países, foram tempos 
de muito aprendizado”, relembra.

Família Chechetto 

Família Zanatta 

13



Vanderlei Daniel (60), casado com Neide Damiani Daniel (57). São pais de Evandro e 
Elaine, e avós de Giulia de (3). São moradores da comunidade de Tenente, interior de 
Jacinto Machado.

Ele natural de Meleiro, veio para o interior de 
Jacinto Machado com os pais, quando tinha dois 
anos de idade. O casal era vizinho, e cresceu 
juntos na comunidade, e a união já soma 34 anos.

Vanderlei é filho de Raul Daniel sócio fundador 
da Cooperja, com quem aprendeu os manejos na 

lavoura, e hoje planta 30 hectares de arroz nas 
proximidades da residência.

“Sou associado a mais de 25 anos e procuro sempre 
estar por dentro das ações da Cooperativa, já participei do 

Comitê Educativo, conselho fiscal. Na minha comunidade participo também, como membro do Caep”, relata.
A esposa é professora aposentada e já participou dos encontros de mulheres realizados pela Cooperja e Sescoop, e é 

atuante no Núcleo Feminino da Cooperja na comunidade. “È muito bom participar das ações que a Cooperativa promove, 
fizemos amizades, passamos nosso tempo trocando ideias e promovendo ações para ajudar a comunidade. Com a pandemia 
ficou tudo mais difícil, mas tenho esperança que logo tudo voltará ao normal”, lembra Neide.

Segundo o associado, a Cooperja está em boas mãos, e cresce se desenvolvendo e orgulhando a todos. “Vanir entrou com 
novas ideias, é comprometido, espírito jovem é um bom administrador”, elogia.

A família vive aos dias com a dedicação nos trabalhos na agricultura, e sendo gratos pela vida e pelas coisas boas que 
acontecem. Vanderlei destaca que momentos ruins todos passam, mas as dificuldades vem para fortalecimento e união.

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

O associado conta que a época mais desafiadora para ele e para família, foi quando 
iniciou a construção da indústria de Santo Antônio da Patrulha no Rio Grande do Sul. “Fui 
morar na cidade gaúcha com minha esposa e a filha mais nova, para administrar as obras 
daquela construção. Permaneci por quase cinco anos lá. Os trabalhos foram intensos, e um 
tanto desafiador, procurei dar meu melhor para Cooperja e tenho orgulho de tudo que 
realizei junto com os demais colegas da diretoria”, destaca Chechetto.

A esposa conta que foram anos difíceis, distante dos filhos. “Não foi fácil acostumar com 
uma nova realidade e estar distante dos filhos mais velhos e demais familiares. Valdi ficava 
muitos dias fora, devido as viagens e demais compromissos que tinha com o andamento da 
nova indústria. Deixamos tudo para trás aqui em Santa Catarina, mas apoiei ele, tudo pela dedicação e amor 
que ele tem pela Cooperja”, fala a esposa. Ela ainda destaca que a felicidade foi quando o presidente Vanir convidou a família 
para retornar para Jacinto Machado. 

Com a referência que a Cooperja é hoje em toda região, estado, e até fora do Brasil, seu Valdi se orgulha de ter feito parte 
deste processo e desta história. “Vejo que valeu a pena! A Cooperja cresce preocupada com os valores lá do início. Lembro 
ainda que meu irmão foi quem ganhou o concurso que elegeu o nome ”Caçarola”, dado ao nosso arroz, que hoje é conhecido, e 
que está presente em muitos lares do Brasil e de vários outros países. Parabenizo toda equipe da Cooperja, e direção, em nome 
do Vanir pelos trabalhos realizados até hoje”, finaliza.

‘‘

‘‘

Família Daniel

‘‘

‘‘

Construímos o primeiro silo 
de 100 mil sacas, abrimos 
filiais, viajamos para conhecer 
a realidade das demais 
cooperativas, no Brasil e de 
outros países, foram tempos 
de muito aprendizado”

Sou associado a mais de 
25 anos e procuro sempre 
estar por dentro das ações 
da Cooperativa, já participei 
do Comitê Educativo, conselho
fiscal. Na minha comunidade 
participo também, como 
membro do Caep.
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A Epagri lançou sua 33ª cultivar de arroz irrigado, a 
SCS125. A novidade foi desenvolvida pela Estação Experi-
mental da Epagri em Itajaí (EEI), que é uma referência nacional 
em pesquisa pública com o grão. A nova cultivar destaca-se 
pelo alto potencial produtivo, boa qualidade de grãos, resis-
tência ao acamamento e bom nível de sanidade geral.

Segundo o engenheiro Agrônomo da Epagri, Douglas Oli-
veira a SCS125 é resultado de diversos cruzamentos, o que 
confere uma larga base genética.

Entre seus pais, estão o Epagri 108 e SCSBRS Tio Taka, 
também conhecido como 113, que são duas cultivares testa-
das e aprovadas pelos agricultores há anos. Essa mistura na 
sua genética traz para a nova cultivar uma excelente resistên-
cia ao acamamento, sendo este um grande destaque deste 
material. “Além disso, ela apresenta uma grande resistência as 
principais doenças do arroz, com grande sanidade de folhas e 
grãos. Isso é extremamente  importante para prevenir riscos 
de perda na produtividade em anos com clima ruim, além de 
reduzir a necessidade de aplicação de agrotóxicos, diminuin-
do custos e reduzindo a contaminação do meio ambiente. 

Conseguimos ver isso muito claramente nas lavouras de 
sementes do SCS 125 este ano, onde a produtividade média 
nessas áreas superou os 200 sacos por hectares”, explica 
Oliveira.

Ele fala ainda que a qualidade é superior e adaptado ao 
beneficiamento do arroz branco e também para processo de 
parboilização. Tendo as mesmas caraterísticas das outras 
cultivares da Epagri para este processo.

Produtividade
A Cooperja fez a multiplicação da nova cultivar SCS125 

numa área de propriedade do associado Felipe Ross Henri-
que da comunidade de Timbopeba, São João do Sul, que já 
produz sementes da Cooperativa. “Tive o privilegio de plan-
tar a nova cultivar, semeie em outubro, uma densidade de 
110Kg de sementes por hectare, ela teve um arranque inicial 
muito bom, em pouco tempo o campo estava totalmente 
fechado. A parte vegetativa muito sadia, desde começo até o 
fim do corte. Um grão sadio e pesado, deu diferença entre as 
outras cultivares e fechou uma media final de 205 por hecta-
re. Em todo ciclo da lavoura eu tive o acompanhamento do 
consultor de vendas e parte técnica da Cooperja, isso agre-
gou muito para eu ter este rendimento final. Agradeço a 
todos”, elogia Felipe.

A SCS125 possui alto potencial produtivo, ciclo longo, 
resistência ao acamamento; boa qualidade de grãos; bom 
nível de sanidade geral; e adequado à parboilização e compa-
tível com outras cultivares da Epagri (exceto SCS124 Sardo). 
A cultivar quando em linhagem SC 790 permaneceu nos ensa-
ios Valor de Cultivo e Uso (VCU) oficiais por seis safras 
(2014/15-2019/20), tendo apresentado bom desempenho 
agronômico e estabilidade.

Sementes
“Através de novas cultivares e materiais genéticos, trazem 

a possibilidade de materiais com maior estabilidade produti-
va, melhor qualidade de grãos, resistência a doenças e inú-
meros benefícios a toda a cadeia produtiva, representando 
uma importante ferramenta para o agricultor, poder manejar 
sua lavoura buscando produtividade, e rentabilidade”, acres-
centa Célito Mezzari gerente da UBS.

A nova cultivar estará disponível na Cooperativa para os 
agricultores cultivarem na próxima safra. A Cooperja é refe-
rência em produção de sementes de arroz e multiplica diver-
sas cultivares dos principais obtentores de genética de arroz 
do Brasil, como EPAGRI, IRGA, EMBRAPA, INTA e materiais 
com tecnologia Clearfield da BASF.

Cooperja multiplica nova cultivar de 
arroz lançamento da Epagri: 
SCS125
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Associado ensina aos filhos 
a importância dos processos 
para o sucesso na lavoura

“Quero que eles estudem 
e se aperfeiçoem. Precisam ter 
conhecimento técnico na 
agricultura para fazer cada 
vez melhor, plantar e colher 
com segurança’’
Gabriel Bauer Munari

Sucessão familiar: Sucessão familiar: 
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Uma sucessão familiar bem-sucedida é o resultado de um 
bom planejamento feito com bastante antecedência. Esse 
processo leva tempo e dedicação, além da determinação em 
fazer acontecer.

Na propriedade do associado Gabriel Bauer Munari, 
morador da comunidade de Pirataba, município de Torres/RS 
este processo já começou com os filhos, Murilo de 8 anos e 
Gustavo de 6.  Que já apresentam interesse e muita disposi-
ção para seguir os caminhos do pai.

Gabriel junto com o pai, e o irmão mais novo plantam um 
total de 320 hectares de grãos, entre arroz e soja, parte da 
produção é destinada para sementes Cooperja. Criado 
desde pequeno na lavoura com o pai, Gabriel e o irmão 
Leonardo sabem a importância da sucessão familiar. “Tudo 
que aprendi, foi com meu pai e meu avô. Me criei na roça, 
onde tudo era puxado por bois, cortava cana para o gado, 
passava arado, sempre no meio da agricultura, o que gosto de 
fazer até hoje”, destaca.

Gabriel é formado em Técnico Agrícola com habilitação 
em agropecuária, estudo que ajudou a conduzir com sucesso 
os trabalhos na propriedade. E hoje passa para os filhos todo 
ensinamento que herdou. Desde cedo os pequenos acompa-
nham a mãe Denise e o pai na lavoura. Aprendem todo 
processo do plantio até a colheita. “Ensino e explico para eles 
o passo a passo que precisa ser feito. Eles conhecem o que é 
um pé de canevão, arroz vermelho, sabem olhar a água no 
arroz. Eles já sabem diferenciar os tipos de lavouras. Sabem 
todo funcionamento dos maquinários que usamos. Falo para 
eles que no futuro vou dar um trator cada, e vejo os olhos 
brilharem, e já sonharem como será o modelo de cada um”, 
comenta.

O associado fica feliz com o interesse e a admiração que 
os meninos têm pelos trabalhos da família. “Quero que eles 
estudem e se aperfeiçoem. Precisam ter conhecimento 
técnico na agricultura para fazer cada vez melhor, plantar e 
colher com segurança. Hoje a agricultura não “aceita o jeito 
que dá” como antigamente”, aponta Munari.

Quando perguntado sobre a profissão que Murilo e o 
Gustavo querem seguir, a resposta dos dois é igual é rápida. 
Querem ser agricultor e trabalhar na roça plantando arroz e 
soja, igual ao pai.

O associado conta ainda que as brincadeiras dos filhos 
também são voltadas a futura profissão. “Em casa eles 
brincam comigo que sou o vendedor da Cooperja, e eles são 
os agricultores, que tem máquinas. Pergunto para eles se já 
compraram sementes, adubo e vou indagando no ritmo da 
brincadeira. Assim eles ficam sabendo que ser agricultor vai 
muito além, de somente andar de trator ou ceifadeira”, 
explica.

O associado já planeja a próxima safra, sempre pensando 
em cada ano melhorar e aprender ainda mais com os erros. “A 
filosofia de trabalho que tenho, é que não podemos perder 
para nós mesmos, só devemos aceitar perder para situações 
que fogem de nosso alcance”, finaliza.
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Por Bruno Cechinel
Engenheiro agrônomo

A escolha da semente é pré-requisito fundamental para o 
bom estabelecimento, uniformidade e sustentabilidade do 
sistema produtivo da cultura do arroz. A Cooperja multiplica 
sementes certificadas de arroz a mais de 30 anos no merca-
do, o que garante ao produtor a qualidade no campo.

 Uma semente certificada de boa qualidade permite 
que a cultivar expresse o máximo do seu potencial genético. 
Isso confirma que possui:

• Procedência;
• Alta pureza genética;
• Alta qualidade sanitária (livre de pragas, doenças e plan-

tas daninhas);
• Qualidade fisiológica (alta germinação e vigor).
Aliado ao uso de sementes certificadas, um outro atribu-

to que contribui para maior produtividade da cultura do arroz 
é o uso do tratamento de sementes industrial (TSI). Existem 
pragas e doenças que podem prejudicar muito o estabeleci-
mento inicial da cultura.

• O Tratamento de sementes industrial é como um seguro 
para a sua lavoura, ou seja, é a proteção do potencial genéti-
co.

• Além disso o tratamento de sementes industrial garan-
te:

• Recobrimento uniforme dos produtos utilizados;
• Precisão na dosagem (por kg de semente);
• Maior desenvolvimento radicular, melhor stande de 

plantas;
• Permite que a semente expresse todo o seu vigor;
• Um maior desenvolvimento radicular e da parte aérea;
•Presença de polímeros que melhoram a adesão dos 

produtos, maior uniformidade e liberação gradual do trata-
mento

 
Observação: Tratando do uso de produtos químicos o 

uso de E.P.I é obrigatorio.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Orientações
Técnicas
Sementes de Arroz
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Por Renan Molgaro
Médico Veterinário

Pecuária
Ferramentas de gestão 
para o melhoramento 
genético no gado de corte

 Pensando em grandes mudanças nestes últimos anos pode-
mos falar em cadeia produtiva de carne bovina. Setor esse que 
cada vez mas vem investindo em cruzamentos para se ter vanta-
gens e características de importância econômica.

Novas biotécnicas vem construindo ferramenta para melho-
ramento do bovino, mas todo o produtor tem que entender que 
nenhum sistema é adequado para todos os rebanhos, antes de 
qualquer escolha é bom buscar informações técnicas para se 
adaptar ao sistema de produção correto.

Exemplo de alguns fatores a serem avaliados :
• Exigência de mercado;
• Mão de obra disponível;
• Números de vacas;
• Viabilidade de introdução de técnicas de reprodução 

(IATF);
• Objetivo do investimento;
• Recursos de dieta animal dentro da fazenda (Pastagem, 

ração e mineral);
• Controle sanitário.
Outro fator muito discutido é a monta natural, apesar de ser 

uma alternativa na reprodução, traz algumas restrições, como 
custo, transtorno com a presença do touro (reprodutor), baixo 
ganho genético na produção de terneiros e transmissão de doen-
ças entre outros problemas. A conta a ser feita antes de iniciar 
qualquer aquisição reprodutiva na fazenda é a viabilidade de 
determinados sistemas de cruzamento entre raças para produ-
ção de carne bovina. O touro é um fator muito importante no 
processo de seleção respondendo muito na melhora genética.

Hoje a Cooperja  trabalha com ferramentas reprodutivas 
proporcionando melhoria em produção e conseguindo ampliar a 
eficiência nas propriedades. Na razão das diferenças entre raças 
e ambientes na região, tem trabalhado muito com a inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), buscando cruzamentos dentro de 
um programa com finalidade e propósito bem fixado para melho-
ra de plantel bovino dos seus associados e clientes.

Quando solicitado um profissional, o departamento técnico 
da cooperativa agenda uma data, onde junto com o produtor 
avaliará todos os fatores citados anteriormente. Esta reunião 
pode ser presencial ou por videoconferência.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br
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Por Daniela Moro
Engenheira Agrônoma
Assistente Técnica
em HF

O HF e a Cooperja

Hoje eu vou te convidar a viajar um pouco na história, em uma histó-
ria um pouco diferente… A história de como a Cooperja se inseriu em um 
seguimento que alimenta o mundo a gerações: o HF.

A Cooperja é uma cooperativa que se originou do empenho de 
muitas mãos e hoje se mantém como referência em todos os seguimen-
tos onde atua, assim, também é o contexto global do ramo da horticultu-
ra.

A horticultura como conhecemos pela sigla HF (Horti-fruti) é a deno-
minação que engloba fruticultura e olericultura, ou seja, frutas, verduras, 
legumes e condimentos. A união não está só presente dentro dos seto-
res que compões esta grande área, mas também em inúmeros trabalha-
dores que constantemente estão empenhados para levar alimento a 
mesa da população mundial.

Desde que o ser humano desenvolveu a habilidade de cultivar a 
terra, ele aprendeu que socialmente o trabalho de cultivar hortaliças é 
oneroso e necessita de várias pessoas até a obtenção do produto final. 
Por isso relacionei a Cooperja a horticultura, hoje o HF é feito de muitas 
mãos, sendo um dos setores da agricultura que mais gera empregos 
diretos e indiretos, e impacta diretamente na vida das pessoas, e está 
fortemente amarrado a qualidade de vida e a saúde.

Quem nunca ouviu a mãe falar “Come beterraba, é bom pra san-
gue”, “Laranja tem vitamina, não deixa gripar” … e por ai vai, na verdade a 
mãe de todo mundo está/estava certa! O HF é o responsável dentro do 
nosso prato de cada dia por vitaminas e 
minerais que contribuem para nossa 
saúde. E desde que a COVID-19 aden-
trou nosso dia-a-dia cuidar da saúde foi 
firmado ainda mais como um ato de amor.

Como se já não bastasse, a impor-
tância na geração de emprego, na coope-
ração para produzir alimentos e na 
importância de promover hábitos saudá-
veis, a Cooperja vê nesse setor uma 
gama de outras oportunidades para se 
inserir, e eu vou te contar aqui.

A Cooperja hoje, com atuação no 
Litoral Sul e norte de Santa Catarina e 
também Serra Gaúcha, encontrou um 
mercado de muitas potencialidades… De produtores extremamente 
interessados e comprometidos com sua produção, que abraçaram nossa 
cooperativa com muita estima. Graças a quem acreditou em nosso traba-
lho, que hoje formamos muitos colaboradores para atender este ramo. 
São aproximadamente 7.000 ha com trabalhos da Cooperja em cons-
trução, em muitas culturas já temos manejos consolidados como brócolis 
e cenoura.

Atualmente, trabalhamos com as seguintes olerícolas: tomate, 
repolho, brócolis, couve, alface, cenoura, pimentão, pepino, morango, 
beterraba, alho, cebola, alho-poró, batata, batata-doce, cheiro verde e 
abacaxi. A nossa história com frutas já é mais antiga, temos um mercado 
consolidado de banana e maracujá, mas recentemente adentramos 
pitaya, maçã, uva, frutas de caroço, kiwi e caqui.

Além de fornecer assistência técnica e produtos para todos os 
momentos do desenvolvimento destas culturas, a Cooperja hoje forne-
ce suporte ao horticultor nos seguintes quesitos:

• Departamento técnico, contando com uma Engenheira Agrônoma 
(Daniela Moro) especialista em hortaliças e frutas da Serra (maçã e uva) e 
um Engenheiro Agrônomo (Diogo Senprebom) especialista em banana, 
maracuja e pitaya;

• Consultores externos, internos e técnicos agrícolas que recebem 
constantes capacitações;

• Realização de análise de solo e, recomendações feitas pelo 
Departamento Técnico;

• Lojas Agropecuárias servidas de 
fertilizantes (adubos sólidos), fertilizantes 
para fertiirrigação, defensivos agrícolas, 
adubos foliares, implementos agrícolas 
para diversas operações e muito mais, além 
de uma equipe que esta a sua espera;

• Suporte das empresas e fornecedo-
res, que nos proporciona mais segurança na 
venda do produto;

• Testagem e conhecimento de produ-
tos que vão ao campo, hoje o departamen-
to técnico faz um rigoroso estudo do que 
coloca no campo, pois existe a preocupa-
ção em vender uma solução para o produ-
tor, e;

• Campo Agroacelerador, que é a 
vitrine de muitos insumos e trabalhos.

O ano de 2021 foi eleito pela Assembleia Geral da ONU como o 
Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras (AIFLV), pela impor-
tância em difundir o consumo destes alimentos. Por trás de cada produto 
que chega até a gôndola do mercado temos agricultores e trabalhadores 
rurais que se envolvem em um cultivo de ciclo de 30, 60, 150 dias até 
chegar ao final e ser comercializado. Existe além da mão de obra, uma 
tecnologia de produção envolvida, manejos e cuidados diários. O mer-
cado é bastante instável, e com tudo que vem acontecendo – como a 
pandemia – precisamos valorizar e continuar a consumir hortaliças e 
frutas. Pela nossa saúde, pelo bem da cadeia primária da produção e 
para o mercado.

A Cooperja se orgulha de fazer parte do HF.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Hortifruticultura
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Recentemente a Cooperja recebeu a visita em seu horto, em Jacinto 
Machado do Diretor de Cultura de Balneário Gaiovota, João Jaques ede  
Turismo, Eduardo Kruger. Na oportunidade os visitantes conheceram a 
estrutura do local, bem como as diversas espécies de plantas bioativas. 
O intuito da visita foi buscar mudas para serem reproduzidas no projeto 
que o município já possui.

Visita horto

Secretário da Saúde 
Terra de Areia

Outra visita que o local recebeu foi do Secretário de Saúde e vice-
prefeito de Terra de Areia/RS, Osvaldo de Mattos Sobrinho. 
Acompanhado de funcionárias da saúde, conheceram as instalações do 
horto e saborearam um café regado a chá, geléia e bolos feitos com as 
ervas. A visita teve o objetivo de conhecer mais sobre as plantas, 
montando um projeto que atenda as comunidades mais carentes do 
município gaúcho.

Secagem de ervas
E as atividades no horto não param! Com todo o cuidado que o 

momento exige as manutenções estão acontecendo. Recentemente 
algumas mulheres dos Núcleos Femininos realizaram as podas das 
plantas, as mesmas foram secadas e embaladas pelo casal parceiro do 
projeto Maria e Velonir.

Sementes de hibisco
Nos meses de agosto e setembro é época de fazer plantio das 

sementes de hibiscos. Quem tiver interesse em adquirir as sementes 
pode procurar na recepção da Administração da Cooperja ou na Epagri 
de Jacinto Machado. Caso more fora do município entre em contato no 
telefone (48) 988668075 e fale com Elisabete, ou Epagri de sua região.

NotíciasNotícias do HortoNotícias do Horto
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Hortifruticultura

Vou tratar deste tema, falando mais especificamente da fruti-
cultura no Litoral Sul de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, 
pois são as regiões que a Cooperja tem maior relacionamento, não 
apenas no fornecimento de insumos, mas também na compra das 
frutas. Tratando desta região, podemos afirmar que ela vem se con-
solidando como polo importante no cenário nacional na produção de 
banana, maracujá e pitaya. Juntando as três culturas temos uma esti-

mativa de movimen-
to econômico direto 
na ordem de 350 
milhões de reais, um 
montan te  mu i to  
significativo, que 
seguramente é a 
renda de mais de 4 
mil famílias. 

Sabemos que 
isso é um patrimô-
nio, e todos os 
envolvidos precisam 
trabalhar para que o 
desenvolv imento 
continue. Para isso, 
temos que ficar 

atentos às mudanças rápidas e nos adaptar para atender as necessi-
dades do mercado. Neste quesito, resistência é algo que não serve 
mais. A mudança precisar ser feita sempre que necessária. Sabemos 
que muitas vezes nos custa sair da zona de conforto, custa de fato, 
novos investimentos. 

Falando da bananicultura, nossos concorrentes de produção, 
estão muito mais próximos que a 10 anos atrás, não pelo fato de 
estarem mais perto, mas sim, por estar mais fácil de chegar até eles. 
Hoje, temos rodovia  que liga o Rio Grande do Sul até a Região do 
Vale do Ribeira, em São Paulo toda duplicada.

 Ficar atento ao 
mercado é fundamental 
para posicionarmos bem 
nossa mercadoria. Outro 
fato é que, no Rio Grande 
do Sul elevou-se muito a 
régua de qualidade da 
banana, isso tem gerado 
uma busca incansável 
pela melhor banana, nem 
que  para isso precise 
buscar em locais mais 
distantes. Neste ponto 
temos muito a fazer. Se 

nosso clima não é o 
melhor para produzir 
bananas, temos que ser 
os melhores nos tratos 
culturais, os melhores no 
manejo do cacho, os 
melhores no tratamento 
pós-colheita e os melho-
res na gestão financeira 
da propriedade. Caso 
contrário, corremos o 
risco de ficar à margem 
como região de produ-
ção.

O maracujá por duas safras, passa por incertezas e supera as 
barreiras da pandemia. Convivência com virose, mercado fraco, 
preços achatados, custos de produção e comercialização em eleva-
ção, foram alguns dos desafios. A permanência se faz com eficiência 
na produção e na comercialização, uso racional de insumos e investi-
mento sério na produção de mudas. A esperada recuperação da 
economia, a volta da normalidade e do emprego, são fatores que 
devem contribuir para melhorar o mercado e por consequência 
trazer renda adequada aos produtores. 

A pitaya, vem se consolidando, e o mercado vem aumentando. 
As pessoas estão conhecendo e se acostumando a consumir a fruta, 
com o apelo de vida saudável e da novidade.

Mas atrás do consumo, vem o crescimento da área plantada, 
não somente no nosso polo, mas por todo o Brasil. Levar o plantio a 
sério não custa nada, é muito recomendado estar bem estabelecido, 
usar técnicas adequadas de cultivo e estar alinhado com um sólido 
canal de comercialização. A pitaya ainda tem potencial para crescer, 
porém a diversificação de variedades é fundamental, principalmente 
no plantio de variedades roxas e variedades de produção tardia. A 
Embrapa vem pesquisando e em breve lançará novos materiais, que 
esperamos atender de forma mais organizada esta demanda. 

Novas culturas ainda são possíveis, para aumentar ainda mais o 
nosso “mix” de frutas, procurando atender sazonalidades. Temos 
uma janela de tempo muito importante que inicia em maio e vai até 
dezembro, onde temos nas propriedades um vazio de produção de 
frutas. Temos clima bom, temos áreas disponíveis e maior oferta de 
mão de obra neste período. Por que não pensar em algo que possa 
trazer renda nesta época também? É dentro deste pensamento que 
no final de 2021, iniciaremos o recebimento de uma nova fruta, a 
amora preta. É um projeto pequeno, mas acreditamos que expandirá 
em poucos anos, puxado pela demanda do mercado por frutas ver-
melhas e pela segurança na comercialização garantida pela Cooper-
ja. A Cooperativa é parceira para novas ideias e iniciativas, estamos 
à disposição para discutir e apoiar novos projetos.

Por Delcio Vieira Macarini
Gerente unidade FruticulturaPanorama geral 

e perspectivas

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br
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Risoto de Arroz 
Arbóreo orgânico 
com aspargos e Brie

1. Mantenha o caldo de legumes aquecido durante o preparo da receita.
2. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Junte o alho-poró e refogue até murchar
3. Acrescente o ARROZ NATURIZI e o alho. Refogue por 2 minutos, mexendo sempre.
4. Acrescente o vinho e mexa até evaporar.
5. Tempere com sal e pimenta
6. Coloque duas conchas do caldo e misture bem. Quando o caldo começar a secar, repita 
o processo ate o arroz ficar ao dente
7. Quando o risoto estiver bem cremoso, desligue o fogo e acrescente a manteiga, Os 
aspargos e o queijo brie.
8. Finalize com cheiro verde e sirva imediatamente.

Modo de Preparo:

Receitas 

• 1 xícara (chá) de Arroz Arbóreo 

Orgânico Naturizi.

• 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem

• 1/2 xicara (chá) de vinho branco seco

• 1 talo de alho-poró picado

• 1 dente de alho picado

• Sal a gosto

• Pimenta-do-reino a gosto

• Quanto baste de caldo de legumes 

caseiro
• 2 colheres (sopa) de manteiga gelada 

sem sal
• 100g de queijo brie em cubos

• Cheiro verde a gosto

• 10 unidades de aspargos frescos

Ingredientes
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Associados aprovam nova 
marca Naturizi de alimentos 
orgânicos e saudáveis 
Priorizar momentos de simplicidade e leveza, alimen-

tar relações positivas, direcionar as escolhas para o que 
gera satisfação e aproveitar melhor cada dia estão na 
essência da Naturizi. Lançada recentemente a marca 
conta com um portifólio que oferece combinações de 
variedades que podem ser aproveitadas diariamente 
em diferentes ocasiões.

 A marca tem a qualidade Cooperja, e é desen-
volvida em parceria com empresas terceirizadas. Todas 
as etapas desta produção são acompanhadas, para 
garantir que o produto chegue ao consumidor final com 
o selo de qualidade que a Cooperativa adota em todos 
os seus produtos.

Além de tudo essa nova linha de arroz especiais, tra-
zem consigo uma oportunidade de gerar ainda mais 
alternativas de cultivos sustentáveis tanto no aspecto 
ecológico quanto financeiro, que poderão no futuro ser 
adotados pelos associados Cooperja.

Segundo pesquisa, cerca de 80% da população bra-
sileira busca alimentação saudável. A Cooperja investiu 
na pesquisa e desenvolvimento destes novos produtos, 
para se posicionar no mercado como uma excelente 
solução para toda pessoa que esteja interessada em um 
estilo de vida mais saudável. E acima de tudo com muito 
sabor e preço acessível.

A linha completa chega em sete tipos, são eles: Arroz 
Arbóreo, arroz Vermelho, arroz Preto, arroz Integral, 
arroz Cateto e arroz Riz Assemblage todos orgânicos, e 
para completar o mix tem ainda o arroz Especial para 
Risotos. As variedades estão disponíveis em toda Rede 
de Supermercados Cooperja, em embalagens de 500g 
e 1Kg.

Para o presidente da Cooperja Vanir Zanatta, ofere-
cer mais opções de gastronomia para nossos clientes, é 
tudo de bom. “Arroz é um alimento universal e quere-
mos que nosso público deguste essas variedades. Junto 
com o lançamento, vem as receitas. Que de forma sim-
ples, barata e saudável, o cliente pode experimentar um 
mesmo produto feito de forma diferente. Queremos 
ofertar mais que um arroz, queremos proporcionar 
sabor e alegria de reunir a família em volta de uma 
mesa”, destaca Zanatta.

Os produtos Naturizi foram testados e aprovados 
pelo Chef. Saimon Novack, que inclusive é parceiro no 
lançamento oficial que acontece no sábado, 10, em toda 
rede de Supermercados Cooperja. “Fico feliz por ter 
sido escolhido para experimentar a gama de produtos 
que a marca oferece, desde o arroz que usamos no dia a 
dia até o arbóreo, para uma refeição mais incrementada. 
É uma marca que eu aprovo, indico e tenho orgulho de 
associar com meu nome”, elogia Novack.

 No lançamento do Naturizi a Cooperja iniciou 
uma super promoção que contará com sorteio de kits da 
marca e jantares com acompanhante conduzido pelo 
Chef. Saimon. Para concorrer é fácil. A cada R$ 100,00 
em compras nos Supermercados Cooperja, ou com-
prando qualquer produto da marca, o cliente 
cadastra a nota fiscal no site arroznaturi-
zi.com.br e já está concorrendo! Lem-
brando que os pontos são cumulativos e o 
sorteio acontece no dia 26 de junho pela 
loteria federal.

PRO
MO

Chef Saimon Novack
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Iniciou uma das estações mais aconchegantes e 
charmosas do ano, onde uma lareira, um cobertor e 
um bom vinho são bem-vindos no lar de nossos clien-
tes.

Em 2020, onde o consumidor devido a pandemia 
ficou mais em casa, o vinho deixou de ser consumido 
apenas em ocasiões especiais, os momentos com a 
família em casa se tornou mais frequente e o vinho foi 
um produto bem comum, presente nesses momentos.

O levantamento dos números de venda mostrou 
que com o aumento do dólar e até mesmo a dificulda-
de na importação dos vinhos e embalagens, o consu-
mo dos brasileiros aumentou e até surpreendeu os 
conhecedores de vinhos com a qualidade que possu-
em hoje, desde marcas mais renomadas até marcas 
tradicionais.

Aproveitando esse momento onde o 
aumento no consumo desse produto aconte-
ce pensamos em trazer sugestões para você 
saborear bons vinhos e harmonizar com pra-
tos adequados a cada tipo de vinho.

Lembrando que as dicas ao 
lado são apenas algumas possi-
bilidades de harmonizações. O 
mundo é vasto de sabores e 
combinações, pode ter certeza 
que você sempre poderá des-
cobrir harmonizações e expe-
riências melhores.

Jamais pare de experimen-
tar novos sabores e novas expe-
riências, isso vale para vinhos e 
para sua vida também.

Bom apetite e ótimas expe-
riências.

Fonte levantamento de números: 
www.gazetadopovo.com.br

Supermercado Por Jusley Carboni
Gerente Geral dos 
Supermecados Cooperja

A estação 
do Vinho

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br
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DESTAQUES
A Cooperja realizou por videoconferência, na noite do dia 
(20/05), curso para novos associados, reuniunindo 
cooperados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das 
regiões de abrangência da Cooperativa.
O objetivo do encontro é fazer com que todos conheçam de 
maneira efetiva o sistema cooperativista.
O presidente Vanir Zanatta fez a abertura do evento, dando 
as boas vindas, apresentou desde o nascimento do 
cooperativismo, na Inglaterra até os dias atuais, 
apresentando a Cooperja e seus setores, investimentos, 
direitos e deveres dos associados.

Curso on-line para 
novos associados

Para homenagear as mamães dos Núcleos Femininos da Cooperja e para 
continuar a conexão entre Cooperativa e associadas, a coordenadora 
social, Elisabete Biz dos Santos, juntamente com as líderes de cada 
grupo entregaram em cada casa das participantes uma lembrança cheia 
de amor destacando o quanto elas são importantes e especiais

Em comemoração ao dia das mães a Rede de 
Supermercados entregou uma lembrança para as mamães 
que passaram pelos mercados no sábado(8/5). A ação 
social visa sempre aproximar associados e clientes como 
forma de carinho e agradecimento.

Dia das Mães Núcleos

Dia das mães 
Supermercados

DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
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Receita federal combate sonegação 
de Imposto de Renda na atividade rural 
no PR e SC

Contribuintes podem evitar multa se regularizarem situação 
antes da notificação.

A Receita Federal iniciará em maio a operação 
"Declara Agro" para apurar a provável ocorrência de 
sonegação do Imposto de Renda por parte de produto-
res rurais nos estados do Paraná e Santa Catarina. A 
ação surgiu com a análise das notas fiscais eletrônicas 
emitidas por pessoas jurídicas adquirentes de produtos 
provenientes do exercício de atividades rurais. Por meio 
do cruzamento dessas notas fiscais com dados conti-
dos nos sistemas informatizados da Receita Federal, 
levantou-se a lista dos contribuintes que, desde 2017, 
deixaram de apresentar declarações de ajuste anual do 
IRPF mesmo tendo auferido receita tributável oriunda 
de atividades rurais. 

A Receita Federal analisou as atividades de mais de 
30 mil contribuintes com indícios de omissão que 
podem chegar a 20 bilhões de reais. De início, serão 
notificados os 500 maiores contribuintes, que repre-
sentam mais de 10% do valor das notas fiscais emitidas 
sem a correspondente declaração do IRPF. Na sequên-
cia, os demais contribuintes serão também alertados da 
necessidade de apresentar suas declarações de impos-
to de renda. A estimativa da Receita Federal é que o 
prejuízo para os cofres públicos possa atingir R$ 1 bilhão 
de reais.

A não apresentação das declarações pode ensejar 
a abertura de procedimento fiscal, levando à apuração 
do imposto a pagar somado a uma multa de, no mínimo, 
75% do valor apurado, bem como os juros de mora. 
Além disso, a ausência de entrega de declarações, 
quando houver incidência em condição de obrigatorie-
dade para a apresentação, poderá gerar pendências no 
cadastro do CPF, impedindo a emissão de Certidão 
Negativa de Débitos (CND), inviabilizando, por exem-
plo, o financiamento agrícola em bancos oficiais.

A sonegação do imposto de renda e a omissão no 
registro de notas fiscais, além de drenar recursos 

importantes para que o Estado brasileiro realize suas 
ações sociais em áreas como educação e saúde, tam-
bém geram uma concorrência desleal entre os produto-
res, prejudicando aqueles que agem na legalidade. 

Próximas fases
 
Nas próximas etapas da operação Declara Agro, 

outras irregularidades serão apuradas além da omissão 
na entrega de declarações. Dentre elas estão, por 
exemplo, a não emissão de notas fiscais eletrônicas de 
venda de produtos rurais. Também serão verificados, na 
sequência da operação, aqueles produtores rurais que 
levaram para suas declarações de imposto de renda 
valores inferiores à soma das notas fiscais emitidas. 

Também está prevista a apuração de receitas que 
estejam sendo indevidamente declaradas e tributadas 
como atividade rural, que tem um regime de tributação 
favorecido. Como exemplo, temos as receitas dos 
proprietários de terras que alugam suas fazendas para 
terceiros e estão tributando, de forma indevida, como 
rendimentos da atividade rural, quando deveriam 
utilizar diretamente a tabela progressiva.

A Receita Federal espera que os contribuintes que 
tenham confirmado as inconsistências acima enumera-
das retifiquem suas declarações para realizar os ajustes 
necessários e evitar serem inseridos em programa de 
fiscalização que resultarão no pagamento de multas.

Caso você agricultor associado tenha dúvidas 
procure um contabilista de sua confiança para tirar suas 
dúvidas e verificar sua situação perante a receita. A 
administração da cooperativa está a disposição para 
ajudar.

Fonte: https://itcnet.com.br/central_noticia.php?cod=27459
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Jurídico

o que são e quais suas diferenças?
A parceria e o arrendamento rural são contratos agrários muito utilizados 

no Brasil para exploração de atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, 
extrativa ou mista. São regulados pelo Decreto n.º 59.566/1966 e também 
pela Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), e são elas quem determinam os 
direitos, deveres, características de cada contrato, seus requisitos e princípi-
os. 

Os contratos podem ser verbais ou escritos, contudo, é recomendado 
que se procure um advogado de sua confiança para redigir seu contrato, ou 
analisar qualquer documento antes de sua assinatura. É importante mencionar 
que, antes de se realizar qualquer contrato, é preciso verificar se a pessoa que 
irá fazer a cessão do imóvel de fato pode realizar tal ato, ou seja, que esteja 
em pleno exercício de sua posse.

Falando especificamente sobre essas duas formas de contratos, vamos 
iniciar pelo arrendamento rural, que é uma modalidade aonde o proprietário 
da terra cede o imóvel, ou fração dele, à outra pessoa, por tempo determina-
do ou não, para que seja explorada qualquer atividade mencionada anterior-
mente, mediante certa retribuição ou aluguel.

Quem cede a terra se chama Arrendador, e quem a recebe é o Arrenda-
tário. 

Nesta modalidade apenas o Arrendatário realizará a exploração da ativi-
dade agrícola na área que for objeto do contrato, e o Arrendador receberá sua 
retribuição, popularmente conhecida como “renda”, que é fixa e em dinheiro, 
sendo que seu pagamento pode ser convertido em frutos obtidos pelo Arren-
datário. 

A Parceria Rural, ou Parceria Agrícola como também é conhecida, difere 
do arrendamento principalmente pela forma que se dá a relação, e também 
quanto a forma de pagamento. 

Nesta modalidade existe a atribuição do risco da atividade também ao 
proprietário da terra, aqui denominado de Parceiro Outorgante, junto daquele 
que pretende explorar a atividade agrícola, que se denomina Parceiro Outor-
gado. Na Parceria, diferentemente do arrendamento, pode ocorrer a comu-
nhão de esforços para a exploração da atividade, seja na divisão de tarefas, 
no fornecimento de insumos, máquinas, etc.

Por esta razão, ambas as partes estão sujeitas aos lucros ou prejuízos que 
resultarem da atividade, ou seja, se ao fim da safra ou colheita existir prejuízo, 
poderá não haver qualquer pagamento a ser realizado entre as partes. 

Existem limites legais ao pagamento da retribuição ou partilha de frutos. 
No arrendamento, este teto pode ser de 15% até 30%, sendo este valor fixo, 
podendo ser pago com a produção; já na parceria rural este valor possui limi-
tes pré-fixados que variam de 20% a 75%, ambas dependendo da forma 
como se dará a relação contratual. 

No próximo parceiro abordaremos outros temas jurídicos relacionados 
ao arrendamento e parceria rural, caso surjam dúvidas, nossos associados 
podem entrar em contato conosco pelo telefone (48) 3535-6000.

Por Marco Antônio 
Tommasi Simon
Gerente Jurídico

Parceria Rural e Arrendamento Rural, 

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br
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Cooperja homenageia 
Joaquim Coelho e 
famílias fundadoras

A Cooperja foi construída por pessoas que nunca deixaram de acreditar 
na cooperação. Que enfrentaram desafios desde os primeiros anos de 
existência da Cooperativa, e que só sobreviveu e cresceu graças à persis-
tência, à coragem e à força de vontade de seus idealizadores.

Para deixar registrado, toda esta rica história de superação e cooperação 
a Cooperja construiu um espaço para homenagear as primeiras famílias fun-
dadoras, e o busto do engenheiro agrônomo Joaquim Pedro Coelho, ideali-
zador e incentivador na criação da Cooperativa. A obra é composta por um 
quadro dos nomes das famílias que iniciaram esta história e conta com um 
busto 0,50 cm de altura, de Joaquim Pedro Coelho, feito de bronze. A home-
nagem ficará exposta na entrada da Sede Administrativa, em Jacinto Macha-
do, e já chama atenção de quem chega.

Joaquim nasceu no dia 26 de abril de 1941, embora só tenha sido registra-
do mais de um ano depois. A homenagem foi lançada para o público na 
segunda-feira (26/04) data esta que marca o nascimento do fundador, que 
se estivesse vivo completaria 80 anos.

Segundo o presidente da Cooperja, Vanir Zanatta a ideia de homenagear 
o ilustre engenheiro, vem de muitos anos a pedido dos próprios associados 
fundadores. “Como resgate para que as futuras gerações, conheçam a his-
tória da Cooperja, que também já está registrada no livro do cinquentená-
rio”, destaca.

Devido ao momento de pandemia, a Cooperja não fez nenhuma solenida-
de.

Engenheiro agrônomo Joaquim 
Pedro Coelho, idealizador e 
incentivador na criação da Coo-
perativa.
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História 

Ao apresentar este novo formato do nosso Parceiro, damos início a 
um espaço para relembrar passagens importantes nestes quase 52 anos 
de história da Cooperja. Aos que tiveram acesso ao livro, já puderam 
ter uma compreensão ampla da nossa história, mas quando falamos de 
cinco décadas, impossível imaginar que o mesmo conseguiria abran-
ger todos os fatos relevantes que marcaram este período. E como 
material inicial, considerando a recente inauguração do busto do 
engenheiro agrônomo Joaquim Pedro Coelho, destacamos aqui uma 
pequena biografia de quem foi este personagem tão importante em 
nossa história. 

Joaquim Pedro Coelho, nasceu em 26 de abril de 1941 na cida-
de de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul. Muito jovem veio 

morar em Canoas com o pai, que era pedreiro, e veio para as proxi-
midades da capital em busca de oportunidade. De família muito humilde, Joaquim tinha o 

sonho de estudar, e conseguiu ingressar na faculdade de Agronomia da Universidade do Rio 
Grande do Sul, vindo a se formar em 1965. Dono de uma inteligência destacada, nunca negou suas origens, sendo que para 
se manter no curso ajudava o pai nos serviços de construção e carpintaria. Em 1967 chegou em Jacinto Machado como o 
primeiro extensionista rural da cidade. E revolucionou a realidade agrícola do município, apresentando aos agricultores 
novas tecnologias e novos métodos que aumentaram exponencialmente a produtividade das lavouras do município. Mas 
seu grande legado foi liderar o movimento de fundação da Cooperja, que culminou com a assembleia geral em 30 de agosto 
de 1969, em que 117 agricultores disseram sim a ideia de Jacinto Machado ter uma cooperativa agropecuária. Infelizmente 
Joaquim nos deixou muito cedo. Em 08 de outubro de 1970, ao retornar do campo, passou na cooperativa e foi verificar um 
problema no secador. Acabou tomando uma descarga elétrica e falecendo dentro do pavilhão da 
cooperativa que acabara de ajudar a fundar. Muito jovem, aos 29 anos e as vésperas de noivar, Joa-
quim partiu deste plano, mas deixou um grande legado, e as homenagens e reconhecimento foram 
materializadas no busto que está exposto na entrada da Sede Administrativa da Cooperativa em 
Jacinto Machado/SC. Caso tenha ficado curioso, pode ler sobre a história mais detalhada no nosso 
livro. A versão e-book está disponível no link http://cooperja.com.br/biblioteca-digital.
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