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Iniciamos 2021, com muita esperança. Esperança 
da chegada de uma vacina, que controle esse vírus e nós 
deixe trabalhar com mais liberdade.

Esperança que os preços de nossos produtos 
agrícolas, continuem nesses patamares, remuneradores, 
deixando renda a toda cadeia de alimentos.

Esperança de poder cumprimentar, abraçar, beijar, 
sem medo de repassar ou contrair o Covid.

Esperança que vem do verbo esperançar, não do 
verbo esperar. Pois somos humanos, temos profissionais, 
doutores, pesquisadores e logo vem a solução dessa 
pandemia.

Acima de tudo, somos brasileiros, #somoscoop, 
por isso valorizamos vocês associados, associadas, 
colaboradores, clientes e fornecedores. Queremos 
sempre ser seu porto seguro, onde encontrem confiança 
e credibilidade.

Janeiro também é o mês que antecede nosso 
Campo Agroacelerador, nos dias 03 e 04 e nossa AGO 
(Assembleia Geral Ordinária), no dia 13/02/2021. Mais 
próximo definiremos como iremos realizá-los, presencial 
ou virtual, mas realizaremos.

Queremos aqui desejar a todos os nossos 
parceiros, alegria, união e com muito trabalho, fazermos 
um excelente 2021, superando os obstáculos que 
surgiram pelo caminho.

Saudações cooperativistas.

Vanir Zanatta.
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O sucesso da união entre o homem do campo e a 

Cooperja na promoção do agronegócio sustentável 

resultam em crescimento. E mais uma vez a 

Cooperativa aparece na lista das 400 maiores e 

melhores empresas do agronegócio do país por 

vendas líquidas em 2019, segundo a Revista Exame.
A Cooperja subiu 15 posições em relação ao ano 

anterior, aparecendo agora na 286ª colocação. Uma 
conquista comemorada entre seu quadro social e de 
colaboradores.

Segundo a publicação os números mostram que 
juntas as empresas obtiveram quase 226 bilhões de 
dólares em receita e lucraram 5,7 bilhões de dólares. O 
ranking “Melhores & Maiores” é uma publicação da 
Editora Abril e toma por base o balanço do exercício 

de 2019 e dados oficiais, com as empresas ranqueadas 
avaliadas conforme critérios de excelência 
empresarial. São identificadas empresas de diversos 
setores, de acordo com os resultados de crescimento, 
rentabilidade, saúde financeira, participação de 
mercado e produtividade por empregado.

Segundo presidente Vanir Zanatta, essas 
conquistas são resultados de muito trabalho e 
dedicação dos mais de 700 colaboradores, dos 
associados que acreditam e confiam na equipe 
Cooperja. Dos clientes que usam e ou consomem os 
nossos produtos. “Parabéns a todos os envolvidos! A 
nossa união faz esse diferencial de crescimento, 
orgânico, mas continuo, seguro. Um grande abraço 
cooperativo virtual, mas cheio de muito carinho e 
gratidão”, agradece Zanatta.
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Cooperja sobe no ranking das maiores 
e melhores empresas do agro do Brasil





A Cooperja realizou suas Pré-Assembleias 

através do canal da Cooperativa no YouTube.

Devido o atual momento, este ano foi diferente 

dos anteriores. As reuniões foram realizadas on-line, 

prezando pela saúde de todos. A equipe da Cooperja 

esteve ao vivo, respondendo aos questionamentos 

que os associados (as) estiverem enviando através do 

chat.

A apresentação foi transmitida em três datas 

diferentes com os mesmos assuntos.

Segundo o presidente é preciso sempre estar 

aberto as mudanças e ajustar os caminhos. “Não 

poderíamos deixar 2020 sem nosso bate papo, por 

isso através da tecnologia, vamos conversar com 

todos vocês. Repassar informações, esclarecer 

dúvidas, estar presente nas comunidades, mesmo 

distantes. Unidos ficamos mais fortes.

Cooperja realiza prés Assembléia 
de forma online
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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.

NOME CIENTÍFICO:  Cúrcuma Longa L.

NOMES POPULARES MAIS CONHECIDOS: Açafrão, Açafroa, 
Açafrão-da-Índia, Raíz-do-Sol, Gengibre-Dourado, Gengibre-
Amarelo, Cúrcuma, Mangarataia, Turmérico, dentre outros. 

FAMÍLIA: Zingiberaceae

ORIGEM: O açafrão ou cúrcuma é planta condimentar originária da 
Ásia, de onde se disseminou para outras regiões do planeta. Foi 
introduzida no Brasil na época colonial, durante a expansão 
quinhentista de Portugal. É cultivada ou encontrada como planta 
subespontânea em vários estados brasileiros. No Brasil, o estado 
de Goiás é o maior produtor de açafrão, com destaque para o 
município de Mara Rosa, o maior produtor de açafrão no Brasil.

PROPRIEDADES: Essa espécie é cultivada pelo interesse comercial 
no r izoma,  usado como especiar ia e corante,  muito 
frequentemente como condimento na forma de pó, obtido da 
moagem dos rizomas secos. A cúrcuma em pó é utilizada em 
mostardas, sopas desidratadas e fórmulas condimentares (curry). 
Os extratos de cúrcuma são usados em conservas, bebidas, 
manteiga, sorvetes, queijos e doces. Além disso, tem uso medicinal 
como anti-inflamatório, antiartrítico, cicatrizante, corretivo de 
disfunção biliar, diurético e antidiarreico.

CARACTERÍSTICAS: O açafrão é uma herbácea com caule do tipo 

rizoma, ramificado, formado pelo rizoma principal ou central. Os 
rizomas, quando maduros, apresentam coloração interna amarelo-
alaranjado ou vermelho-alaranjado e coloração externa de 
acinzentada a ligeiramente verde. Em condições adequadas de 
solo e clima a planta atinge altura de 1,0-1,5 m. As plantas 
apresentam folhas com grandes bainhas que formam o 
pseudocaule. Exalam um perfume agradável quando amassadas, 
por causa da presença de óleos essenciais. As flores possuem 
coloração entre branco e amarelo. A composição química varia 
com o segmento da planta e depende do local onde é feito o 
cultivo. 

PARTES UTILIZADAS: Rizoma.

OUTRAS INFORMAÇÕES: A cultura do açafrão tem função social 
importante. Geralmente é feita por pequenos produtores com 
utilização, principalmente, de mão de obra familiar, sendo 
considerada uma boa alternativa de renda para este público. 

CONTRA-INDICAÇÕES: Pessoas com hipersensibilidade à planta.

QUANDO COLHER: Cerca de sete a oito meses depois do plantio 
dos rizomas, as plantas iniciam o processo de maturação que pode 
ser observado pelo amarelecimento e secamento da parte aérea. 
Esse processo dura cerca de um a dois meses até que as plantas 
atinjam a maturação completa.

AÇAFRÃO
DA TERRA



Rocambole de Doce de Leite 
com Amendoim

Arroz

Farinha
de

Rosane Bellettini Paganini - Núcleo Tenente

Ingredientes:
4 ovos

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água morna

1 1/2 xícara de farinha de trigo

1 1/2 xícara de farinha de arroz caçarola

1 pitada de goma Santana

1 colher de sopa rasa de fermento para 

bolo

1 pitada de sal

Modo do preparo:
Bater as claras em neve com a pitada de 

sal e reservar. Bater as gemas com o 

açúcar e a água até ficar espumosa a 

mistura. Aos poucos, acrescente as 

farinhas e a goma xantana. Por último, 

adicione o fermento, as claras em neve e 

mexa levemente.  Coloque em forma 

grande retangular, untada e forrada o 

fundo com papel manteiga ou outro de 

sua preferência. Asse em forno pré 

aquecido. Depois de assado, retire da 

forma, espalhe o recheio e enrole. 

Recheio:
1 pote de doce de leite

1/4 de caixa de creme de leite (opcional)

1 xícara de amendoim torrado e moído

Misture tudo

Decore com uma camada fina de doce de 

leite e amendoim torrado e moído



Em momento de grande emoção a Cooperja 

homenageou, na última quinta-feira 17, seus colaboradores. 

O Programa de jubilados, iniciou em 2019, com homenagem 

piloto da funcionária com mais tempo de casa, Ivanir Manoel 

Savi, com 30 anos de serviços.

Neste último ato estiveram presentes colaboradores 

que completaram 10, 15, 20 e 25 anos de trabalho, dentro da 

Cooperja no ano de 2020.

A intenção da Cooperja é sempre lembrar e 

reconhecer aqueles que dedicam parte de sua vida, em prol 

da Cooperativa. Iniciando a contagem quando atingirem a 

soma de 10 anos. O programa irá reconhecer datas múltiplas 

de 5 anos. Portanto aqueles que completam este tempo em 

2021 serão chamados, e assim sucessivamente. Aos 

colaboradores que atingirão 15 anos ou mais, será 

concedido o prêmio por este tempo e também o referente 

ao tempo anterior, que não foi recebido.

A diretoria entende que é muito importante este 

reconhecimento, pois é uma decisão pessoal, trabalhar 

nessa ou naquela empresa. E de ambas as partes, precisa 

existir confiabilidade, numa relação de trabalho. 

   Para o presidente Vanir Zanatta, é mais um objetivo 

alcançado pela administração da Cooperja, presentear os 

colaboradores que estão com a gente a mais tempo. 

“Trabalhar é bom, mas ser reconhecido e homenageado é 

tudo de bom e melhora muito o relacionamento, o 

comprometimento dos colaboradores para com a 

Cooperativa. Agradeço em poder proporcionar mais esse 

diferencial. Eles merecem e todos os envolvidos saem 

bastante satisfeitos”, avalia Zanatta.

 Para o Gerente de B2B, Carlos Wilk o programa é a 

realização de um projeto pensando com muito carinho. " Um 

reconhecimento merecido a todos que escrevem parte de 

sua história na história da Cooperja”, destaca."

 Mais de 20 colaboradores receberam as 

premiações: certificado, troféu, placa, cesta, vale-compra, 

relógio e viagem. Todos os prêmios são classificados 

dependendo de cada somatória, de tempo de serviço.

Para o colaborador da indústria de Jacinto 

Machado,Volmir Darabas Policarpo, que ganhou a maior 

premiaçãodo ano, pelos 25 anos de serviços prestados para 

Cooperja,destaca que ações como esta, é que incentivam a 

cada vez mais fazer o melhor pela Cooperja. “Agradeço pela 

homenagem e me orgulho de fazer parte de uma grande 

empresa, que é nossa segunda família”, elogia Darabas.

Cooperja homenageia colaboradores 
com mais de 10 anos de Cooperativa



Já está no ar a promoção de fim de ano que sorteará prêmios 

incríveis. Venha ficar nas alturas com a Cooperja! Você quer andar 

de balão? Ou quem sabe, um final de semana com tudo pago em 

um refúgio ecológico em meio a natureza, ou ainda ganhar um vale 

compras no valor de R$ 500,00.

Sim! A rede Cooperja de Supermercados realiza para você! Para 

participar é fácil, a cada compra no valor de 100 reais, o cliente 

ganha um cupom para concorrer, é só registrar a nota fiscal no site 

supermercadoscooperja.com.br e pronto, você já está 

concorrendo!

“Estamos sempre buscando oferecer o melhor, e estamos muito 

otimistas com a promoção deste ano que vai premiar nossos 

clientes e associados, que sempre nos prestigiam em todos os 

momentos, ainda mais neste ano que foi de grandes desafios para 

todos. Por isso, essa promoção tem o objetivo de trazer alegrias e 

realizar sonhos”, destaca a gerente geral dos Supermercados 

Jusley Carboni.

O saldo das notas é cumulativo e conta para os próximos 

cupons. A promoção é válida até o dia 05/02/2021 e o sorteio 

acontece no dia 06 pela loteria federal. Serão sorteados quatro 

passeios de balão, uma estadia no refúgio ecológico Pedra Afiada 

em Praia Grande/SC e oito vale compras no valor de R$ 500,00.

‘‘Ano Novo Experiências novas” 
Cooperja lança promoção de final de ano em sua 
rede de Supermercados
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Dicas 
Pecuaristas

Renan Molgaro Possamai Della - Médico Veterinário da Cooperja
Camila Pereira Possamai Della - Zootecnista da Cooperja

O rebanho aumentou na fazenda Tramontin na 
comunidade de Linha Rovaris, interior de Jacinto 
Machado. Setembro de 2020 chegou e com ele os 
primeiros bezerros da inseminação artificial que foi 
realizada no ano passado em parceria com o 
associado Daniel Tramontin e a Cooperja.

O veterinário da Cooperativa Renan Molgaro 
destaca que a técnica é uma excelente ferramenta 
para alavancar a taxa de fertilidade do rebanho, mas 
requer cuidados para ter êxito na inseminação 
artificial em tempo fixo. “A primeira coisa que deve 
ser feita é realizar um bom planejamento”, destaca.

O produtor precisa identificar o início e o fim da 
gestação, ajustá-la levando em consideração as 
condições climáticas da região”. Ainda de acordo 
com a Zootecnista da Cooperja Camila Possamai 
Della outro ponto que o pecuarista jamais deve 
descuidar, está relacionado à nutrição e manejo 
sanitário do rebanho. O monitoramento do gado é 
importante para mantê-lo saudável, e evitar doenças 
reprodutivas graves.

Durante todo o processo são usados materiais 
que garantem a segurança tanto do profissional, 
quanto do animal. Após 35 dias da inseminação é 
feito um acompanhamento com ultrassom e também 
durante os nove meses até o dia do parto”, 
complementa o profissional.

A inseminação é um procedimento que requer 
muita precisão para ter sucesso, por isso é 
importante que a técnica seja feita por um 
profissional treinado e capacitado, ou com cursos na 
área.

O associado Daniel fez curso de inseminação 
pelo SENAR através da Cooperativa e o 
conhecimento ajudou nos trabalhos. A esposa 
Letícia também ajuda na propriedade anotando 
todos os dados dos manejos, como por exemplo: 
Peso das matrizes, touro utilizado nas vacas 
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receptoras, brinco dos animais, quais produtos 
utilizados. Praticamente uma rastreabilidade.

Foram 30 vacas da raça Angus inseminadas com 
todos os cuidados e manejos indicados.

A fazenda possui toda gestão de trabalho 
apropriada para a inseminação, de forma que as 
vacas não fiquem estressadas no ato da concepção. 
O associado tem em média 60 cabeças de gado de 
corte, é um associado 100% Cooperja, pois todos os 
produtos que precisa para abastecer sua 
propriedade e suas criações, ele busca na 
Cooperativa. Bem como toda ajuda dos profissionais 
para obter o sucesso da propriedade. “Estou muito 
feliz com toda ajuda dos profissionais da Cooperja, 
desde a preparação do pasto até o nascimento dos 
bezerros.

A primeira inseminação foi um sucesso, e já 
partimos para a segunda. Agradeço e indico aos 
agricultores pecuaristas, todo atendimento desses 
profissionais”, elogia Tramontin.

Para o presidente Vanir Zanatta, a diversificação 
das propriedades, é um dos objetivos da Cooperja. E 
encontramos no gado de corte, com qualidade de 
carne e rentabilidade aos produtores, uma boa 
opção. “Queremos que nossos produtores façam a 
economia circular, ou seja, plantar milho e pastagem, 
transformar isso em carne e o adubo voltar as 
lavouras, iniciando novo ciclo. E a comercialização da 
carne, ser feita nos supermercados, com padrão, 
rastreabilidade e credibilidade Cooperja”, fala.





DESTAQUE
A Cooperja através do setor social entregou uma lembrança de natal 

juntamente com um exemplar do livro que conta a história dos 50 anos da 
Cooperativa, para as escolas participantes do programa Cooperjovem. O diretor 
Corporativo Vinicius Cechinel de Moraes e a coordenadora social Elisabete Biz 
dos Santos fizeram a entrega nas escolas, E.E.B Abel esteves de Aguiar em Praia 
Grande, E.E.F Imaculada Conceição em Serra da Pedra e na E.M.E.B Albino 
Zanatta Jacinto Machado.

Cestas 
de Natal
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E.E.B Abel Esteves de Aguiar
Cachoeira PG

E.E.F Imaculada Conceição
Serra da Pedra

E.M.E.B Albino Zanatta
Bairro Gavea

A Cooperja realizou na noite do dia (15/12), uma missa em agradecimento ao 
ano que finalizou. Devido ao momento em que estamos passando a celebração 
foi realizada de forma online através do face da Paróquia Santa Terezinha de 
Jacinto Machado.

Missa
Online

Cooperativa Agroaceleradora
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ficam abrigadas durante o dia nas partes 
inferiores das plantas. Logo, acontece uma 
grande dificuldade para determinar sua 
ocorrência. Ao final da tarde ou em dias 
nublados, as lagartas sobem para parte superior 
da planta para atacar as panículas.

A destruição dos restos culturais, ou seja, um 
bom manejo antecipado do solo pode auxiliar na 
redução da população desta praga.

 O manejo da irrigação, através da lâmina 
de água uniforme em todo o quadro, sem a 
existência de partes da lavoura sem água pode 
reduzir ou retardar a infestação de lagartas. As 
partes secas, incluindo as taipas, são as primeiras 
áreas a serem atacadas. Também manter a 
irrigação até a colheita ou próximo, vai ajudar 
manter as lagartas apenas nas taipas, diminuindo 
os danos.

 O uso de inseticidas preventivamente na 
lavoura orizícola pode ser muito eficiente para 
essa praga. Porém, sua adoção deve ser realizada 
de maneira correta, sem comprometer a 
biodiversidade nas lavouras de arroz.

  Diante disso, para poder ser mais assertivo 
e efetivo, é fundamental um bom monitoramento. 
Caso de dúvidas e orientações técnicas procure 
sempre seu consultor ou o departamento técnico 
Cooperja.

Nas últimas safras observamos um grande 
aumento no ataque de lagarta da panícula 
causando grandes prejuízos aos rizicultores. O 
monitoramento e a rápida identificação da 
presença da praga na lavoura é ponto chave para 
tomada de decisões.

 As causas do aumento da população da 
lagarta estão associadas às condições favoráveis 
do ambiente e também pelo hábito de suportar 
temperaturas mais baixas. Assim, após a colheita, 
a lagarta continua a reproduzir-se na entressafra, 
permanecendo na área.

 Conhecer os sinais do ataque, os hábitos 
são requisitos fundamentais para que o produtor 
saiba o local e o momento de identificá-las. O 
monitoramento deve ser iniciado já no período 
vegetativo da cultura, mas deve dar maior 
atenção ao florescimento e durante o 
enchimento de grãos. As observações devem 
começar principalmente pelas taipas. O dano é 
fácil de ser identificado, pois as panículas 
cortadas ficam caídas no solo entre as 
plantas. 

 A sua maior incidência observa-se apartir 
da emissão da panícula, nos meses de janeiro a 
março, podendo ocorrer até a fase final da 
cultura, quando a lagarta corta as panículas.

 Em função do hábito noturno, as lagartas 

Monitoramento e manejo 
da lagarta da panícula 
(Pseudaletia spp.) na cultura 
do arroz irrigadoBruno Cechinel

Engenheiro Agrônomo

(SOSBAI, 2016) (SOSBAI, 2016)
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25/jan
26/jan
26/jan
26/jan
26/jan
26/jan
26/jan
26/jan
26/jan
27/jan
27/jan
27/jan
28/jan
28/jan
28/jan
28/jan
28/jan
29/jan
29/jan
29/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
31/jan
31/jan

Adalberto Angelo Saretto
Ines Vanir Paganini Fregulia
Jose Alfredo Marques Da Rocha
Maria Clarisse Dewes Magnus
Ezio Vefago
Ivete Scandolara Da Silva
Antonio Angelo Brugnoli
Alexsandro Fabri Mateus
Ademir Morgerot 
Marta Regina Vagner
Edio Schmidt
Leandro Couto De Freitas
Tiago Selau Borges
Moises Henrique Daros
Danilo Hahn Bauer
Jakson Daros
Teodoro Alexandre Machado
Luiz Picolo
Sebastiao Jose Paulino
Valmir Zanatta
Rafael Vargas Bauer
Celia Lucietti Bozello
William Bobsin Bitencourt
Cassiano De Mattia
Dalmiro Da Boit Junior
Antonio Dal Pont
Jose Ghizzo
Silvana Pereira Martins Benfatto
Mateus Cardoso De Lima
Rosemiro Hendler Carlos
Angelina Piva Casagrande
Marcelo Martins Rodrigues
Mario Alexandre Goncalves
Elisete Paganini Bellettini
Beatriz De Luca Simoni
Vilmar Possamai Eufrasio
Claudio Sala Magnus
Santo Montovani 
Olivio Bedinote Pereira
Fabio Scandolara Silverio
Jose Elias Marcon
Luciane Cardoso De Lima Bianchini
Sebastiao Casagrande
Claudir Manoel Savi
Marcos Tadeu Fregulia
Jaime Martinho Favaro
Felipe Recco Bristot
Veralice Spillere Mezari
Roberio Inacio Farias
Marcos Cararo Ghizzo
Aldione Darabas Pokomaier
Jessiele Ramos Zanatta
Vanio Santos Paganini
Leandro Candiotto Montovani

Fatima Aparecida Marcon Biz
Mauro Mauser Renard
Elias Cadorin
Rogerio Bardini
Ivanor Arcaro
Jailson Bortolin Da Rosa
Erom Tiago Scariot Da Rocha
Rafael Ramos Gabriel
Ebeato Mengue Carlos
Adroaldo Dandolini
Edison Bristot
Denis Hendler Borges
Irineu Tuon
Orides Ferreira Dos Santos
Alexandre Roldao Carlos
Maique Da Rosa Scandolara
Airton Paulino Zanatta
Vilson Colombo
Lucia Hermenegildo Dos Santos Paganini
Rainor De Lima Cardoso
Zelezio Tonetto
Osni Cardoso Scheffer
Jonas Thomasi
Eugenio Ciquinel Vicente
Demir Daros
Ernande Marques De Mattos
Rodrigo Dagostin Marcon
Alex Renuir Da Silva Pereira
Humberto De Jesus Ouriques
Alex Sander Marcon
Edivilson Da Silva Dos Santos
Tiago Inacio Paulino
Doraci Zuchinali
Darcio Antonio Pescador Giusti
Evandro Oliveira Vieira
Ezequiel Antonin
Amelia Rodrigues Schardosim
Madalena Scariot Fregulia
Mateus Manarin Cadorin
Felipe Rosso Novelli
Emanoel Genesio Inacio
Sidinei Luiz Pereira
Ivanio Zanatta
Renildo Marcilio Da Silveira
Sergio Rezende Pinguelo
Bruno Pereira Chechetto
Edio Rocha Pereira
Gilberto Cechinel
Joao Batista Matos Carlos
Valdenir Valim Silveira
Valmir Dal Pont
Murilo Da Rosa Goncalves
Agilio Rocha Dos Santos
Norly Goulart Da Silva



a Cooperja se mostra nos dias de hoje.
Seu Luiz planta arroz em 25 hectares em Jacinto 

Machado, e divide seu tempo com a plantação de milho 
e a criação de gado para as economias da família. 
“Precisamos manter a mente ocupada. Trabalhar é o 
melhor remédio”, fala.

Em sua vida cooperativista além de presidente da 
Cooperja, ele conta que já participou de comitê 
educativo e por 12 anos fez parte do conselho de 
administração do Sicoob Credija, ajudando também a 
alavancar o sucesso daquela instituição.

“Vanir é um bom administrador, tem apoio e 
admiração de todos. A Cooperja tem um bom 
atendimento, conheço todos e todos me conhecem. 
Tudo que preciso em relação a mercado, loja eu 
encontro ali”, elogia.

Seu Luiz conta que o único episódio que sofreu em 
sua vida foi a luta contra o alcoolismo. “Este vício 
arruinou anos de minha vida e da família, mas com a 
graça de Deus consegui me livrar e viver em paz com 
quem amo”, finaliza seu Luiz destacando que cresceu 
no cooperativismo e sempre que puder estará ajudando 
e participando da vida em comunidade.

Nesta edição o associado entrevistado é seu Luiz 
Picolo(70), casado com Elza Pizolo Picolo(71), ele 
natural de Jacinto Machado e ela de Turvo. Da união de 
quase 50 anos, são pais de Fabiana, Cláudia e 
Guilherme, e avós de quatro netos.

O casal conta que se conheceu na classe que 
estudavam juntos e tempo mais tarde também foram 
vizinhos em Jacinto Machado.

O pai de seu Luiz, Giulio Picolo foi um dos sócios-
fundadores da Cooperja, e seu Luiz conta que lembra 
muito bem de todas as reuniões e fatos que 
aconteceram naquela época e as dificuldades de se 
formar uma cooperativa.

“Quando o vento derrubou a construção da 
Cooperativa, meu pai não quis mais continuar, foi então 
que assumi o lugar dele na sociedade, tanto que 
trabalhei como pedreiro para reerguer a obra que era 
um grande sonho de todos, e hoje nos enche de 
orgulho”, destaca Picolo.

Seu Luiz e a esposa são pessoas ativas dentro da 
Cooperja, participam das decisões da Cooperativa, ela 
é integrante do Núcleo de mulheres, participa dos 
serviços no horto da Cooperja e encontros estaduais e 
regionais organizados pela Cooperativa, ele já foi 
presidente, dando sua contribuição para o sucesso que 
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