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Abril inicia com a festa cristã, onde as famílias se reúnem 
em volta da mesa, para comemorar a ressurreição da vida. 
Porém neste ano, pedimos que a corrente de união e orações, 
seja feita de forma online, por vídeo, por WhatsApp ou 
qualquer outra ferramenta, para evitar aglomeração e 
contágios.

Nesta época, assuntos como produção, produtividade, 
preço, umidade, impureza, descontos, mercado futuro, são 
conversas normais entre os produtores. Sejam eles de arroz, 
milho, soja, banana, maracujá, pitaya. Todos gostariam de 
saber o futuro.

Quero aqui elogiar e agradecer os associados (as), que 
confiaram e confiam na COOPERJA, que valorizam quem os 
ajuda o ano inteiro.

Que veem custo e benefício, antes de simplesmente 
depositar o produto em outro armazém.

Também lembro que as sobras de 2020, já foram 
creditadas em sua conta capital. Peça e veja mais essa 
vantagem de confiar na Cooperja.

Pelas informações atuais, estamos confiantes que na 
região onde atuamos,  teremos um ano com boa 
produtividade, boa qualidade e preços mais justos, durante 
todo ano, para arroz, milho e soja. 

Volto a pedir que os associados, associadas e clientes, 
negociem seus produtos agrícolas, em dois ou três momentos. 
É uma boa maneira de evitar perdas bruscas.

Vanir Zanatta
Presidente da Cooperja
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do sudeste e sul do país. Segundo Macarini a principal 

dificuldade e a grande exigência de mão de obra, e tam-

bém a alta dos custos de produção, puxado pelos altos 

preços das commodities(grãos).

Já o associado Aroldo Lucietti, da comunidade de 

Sanga da Toca em Araranguá, planta maracujá, e já 

colheu mais da metade. “Cultivo 1600 pés. É uma cultu-

ra que dá rendimento em pequenas áreas, mas o que 

estamos tendo dificuldade é de falta de mão de obra. 

Acredito que poderia ter um rendimento melhor se 

tivesse mais ajuda”, fala.

Segundo ele o rendimento de sua colheita será igual 

da última safra, mas a qualidade está superior.

Os associados e clientes Cooperja contam com a equi-

pe de consultores e profissionais do departamento téc-

nico para auxiliar no bom desempenho e maior rentabi-

lidade da lavoura.

É de Santa Catarina o melhor maracujá para consumo 

in natura do Brasil. E o estado já é o segundo maior pro-

dutor de pitaya do país. Muitas propriedades encontra-

ram no cultivo dessas frutas a oportunidade de diversifi-

cação e renda. De maneira geral as frutas demandam 

um trabalho diferenciado dos produtores com o manejo 

da cultura, sobretudo na colheita, onde os cuidados são 

redobrados, para garantir a padronização e qualidade 

das frutas.

Na safra passada, estima-se que foram colhidas mais 

de 2 milhões de caixas de 11kg de maracujá e mais de 

700 mil caixas de pitaya sendo 4kg cada embalagem. 

Da mesma forma calcula-se um movimento econômico 

dessas duas frutas em torno de 53 milhões de reais.

Ambas as safras acontecem simultaneamente de jane-

iro a junho. A Cooperja já iniciou o recebimento, paran-

do em julho por conta do vazio sanitário para cultura do 

maracujá.

O associado Paulo Vuolo, de Santa Rosa do Sul planta 

1500 pés de pitaya e esta feliz com a colheita. “Estou 

colhendo mais que a última safra, acredito que até o 

final vai dar o dobro de fruta com a qualidade igual ou 

até melhor”, destaca.

Segundo o gerente da unidade de fruticultura da Coo-

perja, Delcio Vieira Macarini os produtores iniciam a 

colheita da fruta com boas perspectivas. “A colheita e a 

qualidade estão muito boas, porém o preço vem sofren-

do com pressões de baixa, devido as dificuldades eco-

nômicas que o país enfrenta”, explica. A Cooperja conta 

hoje com mais de 200 cooperados envolvidos nas ativi-

dades das frutas que são comercializadas nos mercados 
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Associados comemoram rendimento e 
qualidade superior na colheita de maracujá 
e pitaya
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Programa de fidelidade Cooperja+ 
apresenta novidades e novo catálogo 
de produtos

Nada encanta mais o cliente do que levar uma coisa 

que deseja sem ter que colocar a mão no bolso. E é jus-

tamente isso que se concede ao consumidor por meio 

dos programas de fidelidade. Fazer as compras e ainda 

ter retorno e vantagens com o acúmulo de pontos, que 

podem ser trocados por benefícios.

 A Cooperja desde 2018, conta com um programa 

de relacionamento, o Cooperja+, além de poder conver-

ter os pontos acumulados por produtos personalizados 

ou por vale-compras, este ano lançou mais uma super 

novidade. O caderno de ofertas dos Supermercados 

Cooperja, possuem descontos especiais e exclusivo, 

para quem participa do programa. E para participar de 

todas essas vantagens é muito fácil, o cliente deverá 

realizar ou atualizar o seu cadastro em uma das unida-

des Cooperja (lojas, posto ou supermercados) com seus 

documentos pessoais e assinar o regulamento. E pron-

to! Já vai começar a pontuar, nas compras que realizar.

 Segundo o gerente de Marketing da Cooperja, 

Guilherme Alexandrino, os pontos serão registrados a 

cada compra e poderão ser consultados nos postos de 

atendimento ou no aplicativo da Cooperja. “Temos situ-

ações que há pontuação diferenciada, ou seja, na data 

de aniversário do cliente e na data de aniversário da 

Cooperja as compras continuam gerando pontos em 

dobro”, explica.

 Alexandrino fala ainda que o resgate dos pontos 

podem ser efetuados nas unidades de atendimento de 

cada filial da Cooperativa e que os pontos dos partici-

pantes diferentemente de programas convencionais 

não expiram no Cooperja+.

 Para dúvidas Alexandrino pede que o cliente 

procure uma das unidades Cooperja, que os colabora-

dores saberão esclarecer os questionamentos que pos-

sam surgir.



Dia de campo com o manejo da soja 
em parceria com a Cooperja

Recentemente a Cooperja em parceria com a equi-

pe Field Crops, empresas Ihara, Fecoagro, Agrize, 

Instituto Federal e Agropecuária Munari realizaram o 

dia de campo com número reduzido de pessoas, 

tomando todos os cuidados de higienização.

 O encontro reuniu cerca de 40 agricultores com 

o tema  “Manejo de Soja visando o lucro do produ-

tor”, e aconteceu na propriedade da família dos asso-

ciados Munari, na comunidade de Pirataba/RS.

 Segundo e engenheiro agrônomo da Cooperja 

Bruno Cechinel, a busca de inovação, novas tecnolo-

gias é constante. “Essa é a segunda edição do even-

to, no ano passado tínhamos aqui nove cultivares de 

soja e hoje temos 22, e o nosso objetivo foi apresen-

tar aos produtores essas opções. Encontramos na 

cultura da soja um grande potencial, uma opção de 

renda, e rotação da cultura com o arroz”, destaca 

Cechinel.

 Para o professor Alencar Zanon da equipe Field 

Crops e professor da UFSM o objetivo do dia de 

campo é transferir informações sobre a cultura da 

soja para o produtor, com foco no aumento da pro-

dutividade reduzindo assim o custo da produção. 

“Conseguimos isso com foco em práticas de manejo 

que dão resultados direto na lavoura. No encontro foi 

falado sobre cultivares de soja, manejo e o foco foi 

mostrar o que precisa ter em uma lavoura de alta 

produtividade. Foram vistos várias características da 

planta, e a própria família Munari pode relatar que 

fazer experimento dentro da lavoura faz toda dife-

rença e permite escolher a cultivar que apresentou 

melhores resultados”, explica Zanon.





Dicas 
Pecuaristas

Renan Molgaro Possamai Della - Médico Veterinário da Cooperja

A RAIVA é uma doença fatal causada por um 
vírus (Rabdo vírus) que acomete todos os mamí-
feros inclusive o homem. O morcego Desmous 
Rotundus é o principal reservatório do vírus nas 
áreas rurais, provocando perdas econômicas 
elevadas. De duas formas a doença se apresenta: 
forma paralítica e a forma furiosa. Todos os casos 
são fatais não tendo tratamento.

A fonte de infecção é sempre um animal 
infectado, sendo o método de disseminação sem-
pre pela mordida de um animal infectado, embora 
a contaminação de feridas cutâneas pela saliva 
recente possa resultar na infecção (RADOSTITS 
et al., 2002).

Depois de penetrar na corrente sangüínea, o 
vírus ataca os nervos, segue o curso destes até 
chegar na espinha e, finalmente, atinge o cérebro. 
Todos os animais de sangue quente são suscetí-
veis ao vírus da raiva (VERONESI et al., 1996).

Os proprietários tendo suspeitas de casos de 
raiva, onde também observou animais com pre-
sença de mordeduras por morcegos hematofa-
gos, ou exixtencia de abrigos desses, muito 
importante notificar ao serviços veterinários ofi-
ciais (Cidasc). Se o proprietário ter o descuido e 
não notificar pode correr o risco de expor à enfer-
midade.  

A Raiva

Para controle da raiva bovina, muito impor-
tante o controle dos  morcegos hematófagos, 
utilizando-se substâncias anticoagulantes.

A melhor medida a ser tomada de profilaxia 
da raiva, será o produtor ter o hábito de vacinação 
dos animais, especialmente em áreas endêmicas. 
A vacina pode ser feita em bovinos jovens em 
áreas com índice alto de ataques devendo os ani-
mais primovacinados serem revacinados em 30 
dias e os demais anualmente. Vacina contém vírus 
inativado, aplicada sempre por via subcutânea ou 
intramuscular, na dosagem de 2ml por animal.

RAÇÕES

DOM JOAQUIM
EQUINOS
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A receita federal começou a receber a Declaração 

do imposto de renda de pessoa fisica 2021 - ano base 

2020. O prazo vai até o dia 30 de abril, mas quanto mais 

antecedência no envio, mais vantagens o contribuinte 

pode ter.

Segundo o gerente da contabilidade da Cooper-

ja. Sérgio Leandro Schlichting, o produtor rural e qual-

quer outro contribuinte deve ficar atento. “Hoje o 

governo vem fechando o cerco aos sonegadores cru-

zando as informações enviadas pelas empresas, institu-

ições financeiras e órgãos governamentais. As empre-

sas são obrigadas a informar a compra da produção, 

com quantidade, forma de pagamento e prazos, e as 

instituições financeiras cada movimentação da conta-

corrente, empréstimos tomados, saldos, transferências 

efetuadas,  tudo que movimentou”,expl ica .  

Ele destaca ainda que a tabela do IR não sofreu reajuste 

esse ano,  dentre os quesitos a serem analisados é de 

quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma anual 

foi superior a 28.559,70 reais (como salários e alu-

guéis).

Schlichting lembra ainda que se a pessoa se 

enquadrar em um dos vários quesitos que a receita soli-

cita já é obrigada a declarar, não precisa ser em todo. 

Pode não ter somado 28.559,70 reais de rendimentos 

tributáveis no ano, mas ter alcançado mais de 40 mil de 

rendimentos isentos. “Outro quesito que neste ano, a 

Receita tornou obrigatória é para as pessoas que rece-

beram auxílio emergencial em 2020 e, além das parce-

las, tiverem recebido R$ 22.847.76 ou mais de outros 

rendimentos tributáveis”, fala.

Em relação ao produtor rural, Sérgio ressalta que 

cada caso deve ser avaliado individualmente, pois o que 

é aplicado para um produtor/atividade nem sempre 

pode ser aplicado para outro, o ideal é que o produtor 

procure um contador de confiança para fazer uma simu-

lação e verificar se é obrigado ou não a entregar a decla-

ração, e se for obrigado a entregar se possui imposto a 

pagar ou a restituir, pois em muitos casos o produtor 

não precisa pagar ou tem direito a restituição e não o 

faz por desconhecer a legislação ou medo.

Um agricultor por exemplo pode não ter alcança-

do receita bruta com atividade rural em valor superior a 

142.798,50 reais, mas ter a posse ou a propriedade de 

bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total supe-

rior a 300 mil reais, se eu tiver uma casa no valor de 150 

mil, terrar no valor de 200 mil e ações no valor de 70 mil 

a soma dos meus bens e direitos dá 420 mil eu ele teria 

que declarar.

A Cooperja informa  aos clientes e associados, 

que em razão da Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD, o setor contábil realizará a entrega da documen-

tação para a Declaração do Imposto de Renda referente 

ao exercício de 2020 tão e somente ao titular desta, ou 

à terceiros mediante autorização escrita com firma 

reconhecida, que deveráser solicitada pelo no e-mail: 

“auxiliar.juridico@cooperja.com.br”, ou pelo telefone 

48 3535 – 6033; ou em qualquer uma de nossas unida-

des de negócio

Setor de contabilidade explica 
sobre declaração de IR

COMUNICADO:
A COOPERJA informa a todos, clientes e associados, que em razão da LEI GERAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD, o setor contábil realizará a entrega da documentação para a 

Declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2020 tão e somente ao titular desta, 

ou à terceiros mediante autorização escrita e com firma reconhecida, que deverá ser solicitada 

pelo e-mail: ‘‘auxiliar.juridico@cooperja.com.br'', ou pelo telefone (48) 3535-6033; ou em qual-

quer uma de nossas unidades de negócio.

A direção.



Horto de Plantas 
Bioativas

CDC Cooperja

Mudas disponíveis no Horto de Plantas Bioativas, localizado no CDC, 
para adquirir entrar em contato Cooperja e Epagri Jacinto Machado.

OUTROS NOMES POPULARES: 
Aloe, Babosa-Medicinal, Erva-Babosa, Aloe-do-
Cabo, Caraguatá-de-Jardim Aloes (Spanish), 
Barbados Aloe (English, United States), Bitter Aloe 
(English, United States), Lu Hui (Pinyin, China), 
Sábila, Aloe Del Mediterraneo, A cíbar, zábila 
(Espanhol),etc).

Família:
 Asphodelaceae

Indicações: 
Entre tantos benefícios da babosa iremos destacar 
dois mais utilizados: 

Pele: 
A aloe vera tem o poder de proporcionar 
relaxamento e acelerar a cura de problemas de pele 
como a acne, erupções cutâneas, feridas, cortes e 
arranhões e picadas de inseto.

Cabelo: 
ajuda protegê-los como se fosse um protetor solar, 

cuidando do couro cabeludo contra os raios UV. 
Também evita danos cotidianos causados por clima 
seco, vento, chuva e oleosidade, deixando o cabelo 
mais sedoso e brilhante. Elimina as caspas e reduz 
queda de cabelo e pode até evitar a queda 
completamente.

Partes Utilizadas: 
A parte empregada é o gel de cor transparente que 
encontra-se dentro da folha. OBS: A casca da folha 
possui uma substância amarelada e tóxica, que não 
deve ser utilizada. 

Contraindicações:
Como todas as plantas, ela não está isenta de 
possíveis efeitos colaterais. Neste caso, você deve 
ouv i r  o  seu  corpo e  parar  o  t ratamento 
imediatamente. A planta é indicada atualmente com 
segurança para uso externo. 

OBS: Planta pertencente ao RENISUS (Relação 
Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS) 
– Aloe spp. (A. vera ou A. barbadensis).

BABOSA
Nome científico: Aloe vera (L.) Burm. f.



Ingredientes:

1/2 xícara de açúcar mascavo 

1/2 xícara de açúcar cristal 

4 colheres de sopa de chocolate 100% 

cacau 

3 ovos 

1 xícara de azeite 

1 colher de sopa de fermento em pó 

11/2 xícara de farinha de arroz 

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes e misture 

até ficar homogêneo 

 Assar em 180° por 25 minutos.

Cobertura:

Brigadeiro de banana 

2 bananas 

1/2 xícara de água 

1 colher de sopa de chocolate 100% 

cacau

Canela a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes e leve ao 

fogo até ficar ao ponto de desgrudar 

da panela.

Nossas Receitas

Brownie de farinha de arroz

Dificuldade: Média

 30 a 40 minutosTempo:

Raquel Cecconello Burin Mezzari

Núcleo Último Rio

Arroz

Farinha
de
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A loja agropecuária de Santa Rosa do Sul, completou 17 anos de 

existência no município, no dia 04/03 e preparou um super sorteio para os 

associados e clientes. Enedina Santos Souza foi a ganhadora da fritadeira 

elétrica, Adair Miguel dos Santos levou para casa um aspirador de pó e  

Lucilene de Borba Paulo foi sorteada com jarra elétrica. Parabéns aos 

ganhadores e toda equipe de colaboradores da loja que se empenham 

todos dos dias para fazer sempre o melhor.

Aniversário

A Cooperja através das trocas das máscaras realizadas em todas 
as filiais, doou no mês de março mais de 400 kg de alimentos, 
para entidades, projetos, e famílias das áreas de atuação da 
Cooperativa. Isso é fruto da cooperação entre cooperativa e 
comunidade.

Troca de máscaras

Na semana da mulher a rede de Supermercados Cooperja fez uma 

super promoção no instagran. E sorteou uma suqueira entre os 

participantes. A cliente premiada foi Grazi Martins de Araranguá.

Promoção dia a Mulher

Março foi o mês dedicado as podas no Horto de Plantas 

Bioativas. Em breve a Cooperativa estará fazendo a 

doação dos chás secos para quem tiver interesse. E quem 

também querer conhecer mais sobre o projeto é só 

procurar a Cooperja ou a Epagri de Jacinto Machado.

Chás para doação

Sabendo da importância do cuidado e de estar de certa forma 

auxiliando no combate ao Covid, a Cooperja fez doação de galões de 

álcool em gel para as escolas parceiras no Programa Cooperjovem, já 

que as mesmas estão com retorno presenciais. EMEB Albino Zanatta - 

JM EEF Imaculada Conceição – JM, EEB Abel Esteves de Aguiar e 

também para Apae, ambas da cidade de Praia Grande.

Àlcool em gel

DESTAQUE Cooperativa Agroaceleradora
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nização do amido e alto teor de amilose no grão, 

proporcionando uma consistência solta e seca 

após o cozimento.

- Arranque Inicial: A cultivar é tolerante a 

baixas temperaturas nas fases de germinação e 

emergência. Isso permite semeaduras em épocas 

precoces, o que amplia a janela de semeadura 

(maior aproveitamento da radiação solar, menor 

incidência de patógenos e menor probabilidade de 

frio na fase reprodutiva). Essas características 

favorecem o maior arranque inicial e fechamento 

da linha mais rápido nas fases iniciais. 

-Área de adaptação: A cultivar é adaptada ao 

Estado do Rio Grande do Sul, principalmente à 

áreas de média a alta fertilidade. A Cultivar é 

médio suscetível a Brusone, e dessa forma se 

recomendada um manejo preventivo de controle 

de Brusone. A cultivar apresenta recomendação 

apenas ao sistema de cultivo em plantio em linha.

A Cooperja possui parceria com a BASF, e já 

na safra 2020/2021 multiplicou sementes da nova 

cultivar Memby Pora Inta CL, e terá sementes 

certificadas de alta qualidade à disposição dos 

associados e clientes. Qualquer dúvida, procure o 

consultor ou loja agropecuária Cooperja mais 

próxima.

Fonte: Adaptado de INTA Informa – Argentina

A cada ano o melhoramento genético evolui, 

com a utilização de novas ferramentas tecnológi-

cas, e possibilita trazer vários benefícios e ganhos. 

Através de novos materiais genéticos, novas 

cultivares, trazem a possibilidade de materiais 

com maior estabilidade produtiva, melhor qualida-

de de grãos, resistência a doenças e inúmeros 

benefícios a toda a cadeia produtiva.

O Grupo de Trabalho de Melhoramento 

Genético do Arroz (GTMGA) do INTA – de Entre 

Ríos da Argentina, apresentou uma nova cultivar 

de arroz longo fino. A variedade Memby Porá ou 

'filha bonita' (na voz do guarani) é um grão que se 

destaca por sua tolerância ao clima temperado, 

tem alta adaptabilidade e estabilidade em diferen-

tes áreas de produção e, além disso, combina 

genética com manejo agrícola para diminuir a 

diferença entre desempenho real e potencial.

A nova cultivar foi lançada na safra passada no 

Brasil, sendo a BASF a detentora  dos direitos de 

comercialização. Com relação aos principais 

pontos, podemos destacar dessa cultivar:

-Ciclo Curto: 'Memby Pora Inta CL' apresenta 

plantas do tipo “moderno”, altura média de 85 cm, 

ciclo precoce, em torno de 125 dias (da emergên-

cia à maturação) podendo variar conforme época 

de plantio, com ampla adaptação no Rio Grande 

do Sul. 

-Clearfield 2ª Geração: A cultivar possui genes 

de segunda geração para resistência ao herbicida 

Kifix, do grupo químico das Imidazolinonas. 

Graças a sua característica Clearfield, com genes 

de segunda geração, é uma nova opção segura a 

disposição dos rizicultores no controle de arroz 

daninho e outras plantas invasoras da cultura do 

arroz irrigado.

-Produtividade e Qualidade: A cultivar apre-

senta excelente potencial de produtividade nos 

diferentes ambientes testados e alto teto produti-

vo, quando bem manejada. A  produtividade 

potencial pode chegar até a 13,9 ton/ha para 

manejo adequado para altas produtividades). A 

cultivar também se destaca pela qualidade indus-

trial (média de 65% de grãos inteiros). Além disso, 

cultivar foi apresenta baixa temperatura de gelati-

Memby Pora Inta CL 
A Nova Cultivar de Arroz 
Clearfield do INTA 

Célito Pescador Mezzari
Gerente USB

@cooperja.agro @cooperja.agroAcompanhe-nos, também, em nossas redes sociais:
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Eduardo Da Silva
Lindomar Darabas
Aloide Benedito Ronsani
Elizangela Schmidt Bozello
Ivolnei Schmidt Bozzello
Eraldo Pelissari Macedo
Jose Cesar Da Rolt
Antonio Luiz De Noni
Leticia Brigido Severino Tramontin
Cesar Marcon
Waldir Silveira De Jesus
Iris Benedito Citadin
Joao Batista Farias
Vilmar Valdati
Antonio Taurino Patricio
Zilmar Valdati
Oliverio Rost Martins
Ivo Minatto
Luiz Carlos Gomes
Adilor Bellettini Citadin
Flavio Alexandre De Moraes
Airton Goncalves De Souza
Rozane Pirolla Motta
Salezio Dos Santos Pereira
Pedro Brolessi Moro
Alexandre Zanatta Ghizzo
Ezequiel Francisco Barboza
Geisel Dal Pont
Josimar Daros Muller
Roseli Padilha Cardoso Gomes
Rosangela Paganini Fregulia Da Silva
Volnei Luiz Pereira
Gean De Oliveira Francisco
Jose Mezzari 
Adriana Piva De Souza Pires
Mauricio Paganini Ronconi
Valmir Bellettini
Olivio Biff De Azevedo
Jose Hortencio Lopes
Altair Bellettini Citadin
Terezinha Ross Henrique
Jose Edio Alexandre Machado
Samuel Santana Scheffer
Jairo Barcelos
Leonardo Zanatta Ghizzo
Marcio Reginaldo Cardoso Portal
Rodrigo Bauer Cardoso
Dariane Borges Mezzari
Jose Amilton Dewes
Ezequiel Martins Dos Santos
Elizete Peruchi Brognoli
Dirceu Silva Lumertz
Jose Antonio Possamai Valdatti
Rafael Josefino Goncalves
Fernando Contessi Tuon
Vanor Tramontin
Edio Cechinel

11/abr
11/abr
11/abr
11/abr
12/abr
12/abr
12/abr
13/abr
13/abr
13/abr
13/abr
14/abr
14/abr
14/abr
14/abr
15/abr
15/abr
15/abr
15/abr
15/abr
16/abr
16/abr
16/abr
16/abr
16/abr
16/abr
16/abr
17/abr
17/abr
17/abr
17/abr
17/abr
17/abr
17/abr
18/abr
18/abr
18/abr
18/abr
18/abr
18/abr
18/abr
18/abr
19/abr
19/abr
19/abr
19/abr
19/abr
19/abr
20/abr
20/abr
20/abr
20/abr
20/abr
20/abr
20/abr
20/abr
20/abr

21/abr
21/abr
21/abr
21/abr
21/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
22/abr
23/abr
23/abr
23/abr
23/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
25/abr
25/abr
25/abr
25/abr
26/abr
26/abr
26/abr
26/abr
26/abr
27/abr
27/abr
27/abr
27/abr
27/abr
27/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr

Waldir Rosso Macarini
Dilnei Zanatta
Edneia Macedo Borges Ferreira
Tiago Daros Nicoletti
Nilson Emidio
Alori Miguel Dos Santos
Gilso Otto Vagner
Enedir Emerich
Ariovaldo Betiol
Jacir Cechinel
Rui Piva Casagrande
Fernando Francisco Barboza
Eraldo De Lima Scandolara
Nisael De Matos
Phillipi Dos Santos Da Costa
Silvana Scandolara Helinski De Jesus
Luiz Carlos Daros Carboni
Aldair Vargas Da Silva
Jaicon Porto De Bitencourt
Anderson Santos Da Silva
Jorge Schimidt Bozello
Catiane Lumertz Rodrigues
Deoclides Trevisol
Jorge Martins Cardoso
Evaldo Bez Birolo
Roseni Maria Valim Da Silva
Odir Roldao Cardoso
Aniceto Patricio Reos
Jucimar De Oliveira
Porfirio Paulino Da Rosa
Claudionei Benfato De Borba
Luciana Fernandes Pokomaier Pereira
Elber Ronchi Rosso
Tatiane Borges Selau
Manoel Evaci Alexandre
Rodrigo Zanatta
Diego Dos Santos Costa
Tarciso Bitencourt Possamai Della
Leandro Ghizzo Mazzuco
Adilson Recco
Esio Iaronka
Leandro Della Vechia Rezin
Moacir Cibien Possamai
Santo Cascemicholsi
Arilton Saviato Tramontin
Ramon Salvador Paganini
Leandro De Souza Cardoso
Maicon Luan Peruchi Da Rolt
Liege Aparecida Damiani Rodrigues
Silvio Henrique Bittencourt
Jose Novelli
Ildo Borges Alves
Josimar Vargas De Matos
Andreia Feltrin Anelli
Eduardo Candioto Pereira
Jair Roldao Evaldt
Rafael Biz Marcon

Doride Ferreira Dos Santos
Nereu Oliveira Da Silva
Valdecir De Freitas
Jucinei Oliveira De Matos
Miguel Cordova
Fabricio Jose De Vargas Farias
Luiz Ignacio Bittencourt
Carlos Votri
Janete Menegon
Gilson Roldao Goncalves
Aladino Joao Chechetto
Jonas Acordi
Nelson Luiz Casagrande
Alzira Magagnin Sartor
Nelcioni Panatto
Francisco Tarcisio Raupp De Borba
Marcelo Possamai De Noni
Fernando Lumertz Mengue
Tiago Lume
Edson Dos Santos De Souza
Josinei Pereira Carlos
Elcio Romeu Lothamer Berto
Marta Mateus Da Silva
Adione Rocha Dos Santos
Manoel Darci Possamai
Sander Sartor Ghizzo
Ricardo Scheffer Cardoso
Dilnei Votri
Abilio Lumertz Valim
Deise Aparecida Possamai Acordi
Angelo Lucio Simon
Luiz De Lima Cardoso
Deivid Ronaldi Felicidade Carlos
Sergio Dordete
Ana Suzete Savio Cadorin
Ricardo Sachetti
Valmir Manoel Savi
Lauro Raupp De Matos
Gloria Homem Bendo Valdati
Olindo Damiani
Marcos Aurelio Marques Bressan
Adenir Leal Justo
Maria Helena Fontana
Leonir Brogni Albuquerque
Juliano Zanatta
Heloisa Tuon Savi Mondo
Sergio Biz
Adriana Teixeira De Lima
Juscelia Rocha Alexandre Bardini
Mariana Da Silva Clezar
Dirlene Luiz Magnus Schwanck
Octavino Tuon
Abener Leffa Bauer
Arli Jose Alexandrino
Maria Goreth Francisco Rosso
Fabio Pereira Chechetto
Joventino Coelho Gonçalves



produção tanto de arroz, quanto milho, deposito na 

Cooperativa. Lembro quando o Vanir e o meu primo 

Valdir, que era vice-presidente na época me convida-

ram para ser sócio. Aceitei, porque sem ter uma 

Cooperativa para nos apoiar, é difícil para o agricultor. 

E vejo que a Cooperja está muito bem, Vanir é uma 

pessoa capacitada, simples e honesta”, elogia.

A esposa conta que já participou do encontro 

estadual de mulheres na capital catarinense e gostou 

muito. “Quando tiver outra oportunidade quero 

participar novamente”, fala.

Além de muito trabalho e dificuldades que não 

foram poucas, o casal conta que a maior tristeza foi 

perder o filho Ernesto na época com 20 anos. “Desde 

novo sempre esperava ter um filho homem para dar 

sequência em todo trabalho, assim como fui para meu 

pai. E a lei da natureza quis o contrário, que eu enter-

rasse um filho. Foi difícil, e continua sendo, porque já 

me sinto cansado, e a lida na roça não é fácil e não 

tenho com quem contar”, desabafa.

A esposa conta que depois da morte do filho, seu 

alento foi o nascimento dos netos que tornam os dias 

melhores e o amor deles ajuda a amenizar o sofrimen-

to.

Aladino João Chechetto, (73), casado há 44 anos 

com Aldina Ramos Chechetto, (70). Moradores da 

comunidade de Barra do Pinheirinho, interior de 

Jacinto Machado/SC. São pais de Diana, Ernesto(in 

memorian) e Deise, e avós de quatro netos.

O associado conta que sua vida não foi nada fácil. 

Filho homem mais velho de uma família de nove 

irmãos, seu Aladino ficou na roça ajudando os pais, 

para dar sequência nos trabalhos da propriedade. 

“Meus irmãos não quiseram permanecer, saíram para 

estudar e hoje são todos diplomados com boa carreira 

profissional. Meu pai morreu novo, e seu pedido antes 

de partir foi que eu cuidasse de todo patrimônio que 

ele construiu”, lembra.

Sua mãe Cecília Simão Chechetto faleceu a pouco 

tempo e sempre foi uma força na vida nos filhos depois 

da morte do patriarca. “Ela sempre me auxiliava nas 

decisões dos negócios, também ajudou a formar meus 

irmãos, e trabalhar para que nossa propriedade 

crescesse”, destaca.

Associado a mais de 30 anos, Aladino planta 70 

hectares de arroz, no município e mais 10 hectares de 

milho. “Compro tudo que preciso na Cooperja, tanto 

Supermercado quanto na Loja Agropecuária. E toda 

Na foto seu Aladino com esposa e netos


