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Iniciamos a colheita num clima de preocupação, a chuva 
não tem dado trégua e os produtos na roça, começam a perder 
qualidade, porém é preciso aproveitar as horas de sol e colher, 
não tem outro jeito.  

Seja arroz, soja ou milho, as dúvidas e incertezas quanto 
aos preços viram angústia. Saber o melhor momento para 
negociar a produção.

De muitas variáveis depende esse acerto: Interferência do 
governo, consumo, volume produzido, exportação, qualidade 
do grão, entre outras. Nesta safra, analisando desde o plantio 
até agora. Acompanhando as notícias de secas e perdas 
graves no RS e Mercosul. Ouvindo os analistas de mercado, 
acreditamos num ano mais equilibrado, de comercialização e 
preço.  

Sobre as frutas, estamos em plena colheita, volume alto, 
qualidade boa, preço se movimenta conforme a oferta e 
procura. 

Sabemos que a escolha do armazém, indústria ou 
cooperativa, para depositar ou comercializar seu produto, é 
sua. Porém nunca é demais lembrar que a escolha errada pode 
acarretar grandes prejuízos e até perda parcial ou total da sua 
safra. 

Pense nisso e venha com a gente. Faça parte de uma 
organização justa, transparente, segura e com a simplicidade 
de sempre, comunique-se. Queremos melhor atendê-lo. Muito 
obrigado aos que valorizam a parceria.

Uma boa colheita a todos.

Vanir Zanatta
Presidente da Cooperja
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acompanharam e acessaram nossa plataforma. Agora 

temos o compromisso de levar a 18ª edição, que será reali-

zada em 2022, a estes visitantes em formato digital”, des-

taca o gerente do campo Jian Izidro de Borba.

 Para o presidente da Cooperja Vanir Zanatta, o 

grande avanço conquistado pela decisão tomada em não 

desistir de mostrar o novo, o melhor, os detalhes, a parce-

ria. Está sendo o grande motivador de continuar investindo 

no Campo. “A Cooperativa ousou em fazer diferente para 

não perder o que estava sendo preparado para receber 

nossos associados (as) e clientes presencialmente. Acerta-

mos o caminho para próxima edição, que não será mais da 

mesma forma, certamente virá híbrida, nos dois formatos, 

pois sabemos a força e energia que um aperto de mão traz, 

mas queremos fazer isso com toda segurança. Nosso 

Campo Agroacelerador, ficou conhecido e reconhecido 

por quem navegou em nossa plataforma, que venha 2022 

ainda mais inovador”, conclui Zanatta.

Diferente de toda história de eventos da Cooperja, 

que foram sempre presenciais, este ano inovou! Pensando 

nos cuidados e respeitando as normas sanitárias, de evitar 

aglomerações, a Cooperativa se reinventou, e não deixou 

de levar conhecimento para os agricultores.

 Um momento histórico para Cooperja, no 17º 

Campo Agroacelerador foi contar com a presença e valori-

zação do governador do Estado de SC, Carlos Moisés e do 

Secretário da Agricultura, Altair Silva e diversas autorida-

des ligadas ao cooperativismo e agronegócio catarinense. 

Que mesmo via digital, puderam conhecer o significado e 

abrangência que o evento tem no Sul do Estado. “Fazer o 

Campo totalmente digital foi um desafio para todos, mas 

com a cooperação e o empenho de toda equipe o evento 

está tendo acessos e abrangência além do esperado, e 

estamos felizes com a repercussão. Foi um grande desafio 

que conseguimos alcançar com sucesso. Tivemos muitas 

inscrições, e sabemos que este número é multiplicado, pois 

no formato digital a família se reúne e assistem todos jun-

tos, abrangendo assim, muito mais pessoas. O evento se 

tornou nacional, pessoas de outros estados da federação, 
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Cooperja agroacelera em evento 
digital e comemora sucesso
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os investimentos.

 O programa Terra Boa tem como objetivo estimu-

lar o uso de tecnologias pelos pequenos agricultores e 

aumentar a produtividade. Destinando semente de milho; 

calcário e kit de insumos para forrageiras, apicultura e solo 

saudável.

 Segundo o presidente Vanir Zanatta, para a Coo-

perja, ser palco de um evento desta grandeza é gratifican-

te. “Saber que damos o start de um programa que vai aju-

dar mais de 70 mil famílias de pequenos agricultores de 

nosso estado. Ter a presença da maior autoridade política 

de Santa Catarina junto com a gente, falando aos nossos 

agricultores, dando atenção, mostrando respeito aos 

homens e mulheres do campo. Realmente foi um momento 

ímpar que vivemos em nosso Campo Agroacelerador”, fala 

Zanatta.

 Presidente Vanir agradece ainda ao Governador 

Carlos Moises, o secretário Altair Silva, todas as autorida-

des que estiveram presente neste dia histórico para a Coo-

perja. “Que essa parceria entra poder público, entidades, 

cooperativas e agricultores, perdure por muitos anos. Jun-

tos somos mais fortes”, finaliza.

Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés partici-

pou na manhã (03/02), dentro do 17º Campo Agroacelera-

dor Cooperja da assinatura do convênio entre a Secretaria 

da Agricultura de SC e a Fecoagro para lançamento do 

programa Terra Boa 2021.

 A solenidade aconteceu online através da platafor-

ma do evento da Cooperativa.

 Além da presença do presidente da Cooperja Vanir 

Zanatta, participaram da solenidade o Secretário da agri-

cultura, Altair Silva, o presidente da Ocesc, Luiz Vicente 

Suzin, da Fecoagro Claudio Post. Os deputados Jose Milton 

Scheffer e Moacir Sopelsa, os presidentes das cooperativas 

associadas a Fecoagro, presidentes das entidades Faesc, 

Fetaesc, Avac, Sindicarnes, Epagri e autoridades ligadas 

ao cooperativismo e agronegócio catarinense.

 Em seu discurso o Secretário Altair Silva elogiou o 

evento da Cooperja, destacando a importância do progra-

ma. “São ações como essa, que vão fortalecer a nossa agri-

cultura e cada ano com mais recursos, ajudando mais famí-

lias e consequentemente toda cadeia produtiva catarinen-

se”, destacou Silva.

 Com a palavra o governador falou da importância 

do agronegócio, para a sustentabilidade da economia 

catarinense, destacando a parceria do Estado com cada 

setor. “Exalto as atividades 

de todos que estão a frente 

deste trabalho, melhorando 

cada vez mais as atividades 

do homem do campo, o 

governo é parceiro e confia 

no trabalho de todos que 

estão a frente desta ativida-

de de extrema importância. 

Que leva alimento de quali-

dade de nosso Estado para 

as mesas do Brasil e do mun-

do”, elogiou Moisés.

Destacou ainda que o 

governo manterá todos os 

programas em benefício da 

agricultura e que pretende 

avançar ainda mais com 

soluções para potencializar 

Lançamento do Programa Terra Boa 
no 17º Campo destaca importância do 
agronegócio no Estado



Curso on-line para 
novos associados
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um requisito para admissão, também é importante para os 

agricultores e agricultoras conhecerem, como funciona o 

cooperativismo e como está a Cooperja, onde são associa-

dos(as). “Eles farão parte de uma cooperativa, que precisa 

do envolvimento de todos para continuar servindo, asses-

sorando, orientando as novas gerações, frente a organiza-

ção. Não fomos criados para viver isolados, a natureza nos 

demonstra isso. É só observar o que fazem os animais, pei-

xes, insetos, para sobreviver e perpetuar as espécies. 

Tenho certeza que juntos somos mais fortes”, finaliza 

Zanatta.

A Cooperja realizou por videoconferência, no dia 

(28/01), o curso para novos associados. Reunindo associa-

dos 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, apresen-

tando a Cooperja e seus setores, investimentos, direitos e 

deveres dos associados.

 Em seguida o palestrante Ainor Francisco Lotério 

falou sobre as doutrinas cooperativistas, destacando a 

importância de observar o mundo que está ao nosso redor, 

desde a vivência pessoal e individual de cada um, passando 

pela vida em família, pela comunidade e pelo cooperativis-

mo.

Mesmo sendo por videoconferência, o palestrante 

conseguiu motivar, mostrou um conteúdo de qualidade, 

sempre com bom humor.

 Para o presidente Vanir Zanatta, além do curso ser 

Reunião com Governador
Presidente da Cooperja Vanir Zanatta esteve no dia 17/02 na Casa da Agronômica, em Florianópolis, a convite do 

Deputado José Milton para conversar com o governador Carlos Moisés e secretário da infraestrutura. O assunto foi 

sobre a SC 108 que liga Jacinto Machado e Praia Grande a Serra do Faxinal.

Segundo Vanir a reunião foi produtiva, onde receberam a certeza que ainda no primeiro semestre deste ano, toda 

obra da rodovia será licitada.



Dicas 
Pecuaristas

Renan Molgaro Possamai Della - Médico Veterinário da Cooperja

Olá associado e cliente Cooperja, este mês 
vamos falar um pouco de mineral. Você sabe qual 
o mineral correto a ser administrado em sua 
fazenda? Você tem noção que atualmente existe 
minerais para inverno e verão? E ainda mas espe-
cífico, você sabe que tem mineral que pode ser 
utilizado na época de estação de monta, onde o 
número de vacas prenhas aumentam em sua pro-
priedade?

A pecuária vem a cada ano inovando e 
aumentando sua produtividade, contudo hoje o 
objetivo do produtor e traçar uma estratégia 
onde seus animais aumentem produção. Nas 
fazendas de gado de leite e gado de corte a utili-
zação de sal mineral vem sendo uma das práticas 
mais corretas principalmente para produtor que 
não consegue estar todos dias com seu rebanho, 
outra questão importante e saber que nem sem-
pre o pasto vai atender todas as exigências nutri-
cionais e o mineral estará  pronto para o animal 
suprir suas necessidades diárias.

As necessidades de sal mineral variam de 
acordo com o estado do animal e o peso. Portan-
to, é recomendável a avaliação de um especialista 
para indicar a melhor mistura para o rebanho. 
Você já chamou algum técnico da Cooperja para 
indicar o mineral correto?

Uma dica Cooperja: Você sabe em qual local 

colocar os cochos? Sempre procurar colocar em 
locais cobertos, onde não corre o risco de molhar 
em dias de chuva, cuidar também do acesso, não 
colocar em locais muito longe e cuidar para o 
animal não ter dificuldade para chegar até o local 
de consumo.
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Deficiência de Minerais

SUPLEMENTO MINERAL DOM JOAQUIM 

PROTÉICO 35: Indicado para suplemento mineral 
proteica de bovinos de corte durante o ano todo, 
principalmente no inverno.

Modo de uso: Suplemento mineral proteico 
pronto para uso. Basta abrir o saco e despejar o 
produto no cocho, deixando a vontade para os 
animais. Faixa recomendada de consumo de 80 a 
120 g para cada 100 kg de peso corporal. Na pri-
meira semana de uso, deve ser misturado ao 
suplemento mineral na proporção de 1:1 para adap-
tação dos animais. Fornecer o produto sempre em 
cochos cobertos e/ou com sistema que evite o 
acúmulo de água; manter boa disponibilidade de 
pasto; não fornecer o produto para animais em 
jejum, famintos ou debilitados.

SUPLEMENTO MINERAL DOM JOAQUIM 

PROT. ENERGETICO 25:  Mineral indicado para 
bovinos em regime de engorda durante todo ano.

Modo de usar: Suplemento proteico energéti-
co pronto para uso. Basta abrir o saco e despejar o 
produto no cocho, dei-
xando a vontade para 
consumo dos animais. A 
faixa estimada de con-
sumo é de 250 a 300 
gramas para cada 100 
kg de peso vivo. Forne-
cer o produto sempre 
em cochos cobertos 
e/ou com sistema que 
evite o acúmulo de 
água; manter boa dispo-
nibilidade de pasto; não 
fornecer o produto para 
animais em jejum, famin-
tos ou debilitados.



Secretário da 
Agricultura de SC 
conhece estrutura do 
Campo Agroacelerador

nense responde por 60% dessa produção, por isso a impor-

tância dele em nossa região. “A Cooperja está inserida 

nesse contexto a mais de 50 anos. Orientando, recebendo e 

comercializando para seus associados. A nova indústria 

trará maior segurança, diminuição de custos, maior agilida-

de no processo, e rentabilidade. Nosso foco sempre foi uma 

maior renda aos nossos associados. Com este pensamento, 

nossos profissionais de campo, buscam desenvolver ativi-

dades e culturas que além de facilitar o trabalho dos agri-

cultores, também proporcionam renda as famílias”, fala 

Vanir.

 Ele aponta ainda o desafio de encontrar uma solu-

ção para as terras que ficam vazias no inverno na região. “O 

Secretário Altair lançou o desafio, cabe a nós pensar juntos, 

Cooperativas, Epagri, Prefeituras, Secretária da Agricultura 

do Estado, para diminuir nossa dependência de milho de 

outros estados da federação.”, espera Zanatta.

 O secretário Altair Silva dedicou o dia ao cooperati-

vismo agropecuário do estado. E falou da importância de 

toda cadeira produtiva, em atenção especial ao milho que 

precisa de uma ação em conjunto. “O milho e um dos moto-

res de nossa economia. Toda nossa cadeia produtiva de 

carnes e leite depende do fornecimento do grão. Se houver 

espaço para avançar na produção de milho na região Sul, a 

Secretaria da Agricultura tem muito interesse em construir 

uma ação em conjunto com os produtores. O Terra Boa já é 

um sucesso na região, fomentando a produção local, e pode-

mos crescer ainda mais.”, ressalta o secretário.

Após ficar afastado presencialmente da secretaria 

por motivo de ter sido atingido pela Covid-19, o secretário 

da Agricultura, Altair Silva, iniciou o seu roteiro de visitas ao 

interior do estado. No dia (11/02), esteve visitando a Coo-

perja, na companhia do secretário adjunto Ricardo Miotto 

Ternus, deputado Estadual José Milton Scheffer e membros 

da Epagri. Foram recebidos pelo presidente Vanir Zanatta, 

membros da diretoria e gerências de setores.

 Na oportunidade o presidente mostrou ao secretá-

rio o local onde acontece o Campo Agroacelerador, as cul-

turas cultivadas, processos e o constante desenvolvimento 

e investimentos que são feitos para o evento.

 Logo após a comissão conheceu a Sede Adminis-

trativa da Cooperativa, e saboreou um café regado de pita-

ya, suco de maracujá e quitutes oriundos de banana. Alguns 

dos alimentos que fazem parte do portfólio de cultura que a 

Cooperja comercializa. Assistiram também ao institucional 

sobre os trabalhos e números que a Cooperja representa no 

estado, e no país.

 O presidente Vanir destacou que Santa Catarina é o 

segundo maior produtor de arroz do Brasil. E o sul catari-
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Cooperja apresenta 
resultado superior a 
R$ 45 milhões em AGO

 O novo Conselho de Administração eleito para gestão 

2021 até AGO 2025: Vanir Zanatta – presidente, Antônio Moa-

cir De Noni – Vice-presidente, Rosangela Paganini Fregulia da 

Silva – secretária, conselheiros – Valmir Manoel Savi, Luiz Car-

los Possamai Della, José Haroldo Cadorin, Joel Varela Piva, 

Agostinho Magnus Scheffer e Luiz Marino Vuolo.

Os novos Conselheiros fiscais, gestão 2021 foram: Regi-

naldo Ghizzo Zanatta, Edison Vargas de Mello, Esilânio da 

Silva Pereira, Kathia Rosi Boeira Damiani Pereira, Laercio Can-

diotto Casagrande e João Osmar Spillere.

 O presidente da Cooperja Vanir Zanatta, ressaltou e 

agradeceu a confiança dos associados e associadas em recon-

duzi-lo por mais 4 anos à frente da Cooperja. Que tem muito a 

fazer e a desenvolver pela  cooperativa. “Sai satisfeito com a 

participação, discussões e sugestões da assembleia. É uma 

realidade as novas formas de pensar e agir diante da pande-

mia. Por isso nossos encontros precisam ser mistos, evitar 

aglomerações, evitar possíveis transmissões do Covid. Nossa 

AGO teve uma pequena participação de associados e ou asso-

ciadas pela plataforma, mas estava disponível e quem conse-

guiu participar de casa, acredito que tenham gostado. As pró-

ximas assembleias, bem provável que teremos que disponibili-

zar nas duas modalidades. Mudar para acompanhar a evolu-

ção, a tecnologia. Mas sem esquecer, que somos produtores, 

cuidando de produtores”,destaca Zanatta.

Após as votações, os presentes e os de forma on-line, 

acompanharam a palestra com o tema “Depois da pandemia, 

para onde vai o mercado do arroz em 2021/22”, ministrada 

remotamente pelo jornalista e analista de mercado do arroz, 

da Revista Planeta Arroz, Cleiton Evandro dos Santos.

Devido a preocupação com a saúde de todos não foi 

servido almoço.

A Cooperja realizou no dia 13 de fevereiro sua Assem-

bleia Geral Ordinária. Este ano devido a situação da pandemia 

da Covid-19, o evento aconteceu de forma semipresencial 

(presencial e online). De forma presencial com reduzido núme-

ro de participantes nas dependências do CDC – Campo 

Demonstrativo Cooperja, em Jacinto Machado/SC, tomando 

todos os cuidados de higienização e uso de máscaras. E o asso-

ciado que optou em acompanhar de forma online recebeu um 

link de acesso com login e senha.

 As votações foram realizadas de forma online para os 

associados que estavam assistindo de casa, e para os presen-

tes a forma de votação foi através leitores de código de barras 

disponibilizados para cada associado cadastrado na chegada.

 Em pauta estavam os seguintes itens: Prestação de 

contas do exercício encerrado em 31/12/2020; destinação das 

sobras; eleição e posse dos membros do Conselho de adminis-

tração, Conselho Fiscal; indicação dos líderes para os Comitês 

Educativos; apresentação dos objetivos para 2021; autoriza-

ções ao Conselho de Administração, para contrair obrigações, 

e assuntos gerais. Todos estes itens foram votados e aprova-

dos pela maioria.

 A Cooperja apresentou resultado bruto positivo 

superior a R$ 45 milhões, que após tributação e destinações 

estatutárias, ficou à disposição da AGO mais de R$ 28 milhões 

de reais. O Conselho de Administração, sugeriu uma proposta 

de capitalizar 75% e deixar 25% numa reserva de sobras, pelas 

incertezas que estamos vivendo. Após as argumentações do 

presidente Vanir e a sugestão da assembleia, os associados 

puderam votar e escolher entre capitalizar 100% das sobras, 

ou a sugestão da diretoria. E foi aprovada a sugestão do Con-

selho de Administração. Uma demonstração de maturidade de 

nossos associados e associadas.
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Sonhar individualmente, realizar coletivamente.

Cooperativa Agroaceleradora



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: 
Marcela-Travesseiro, Alecrim-de-Parede, Camomila-
Nacional, Carrapichinho-de-Agulha, Chá-de-Lagoa, 
Losna-do-Mato, Macela-Amarela, Macelinha, 
Marcela-da-Terra, Macela-do-Sertão.

FAMÍLIA: Asteraceae

INDICAÇÕES: 
A marcela possui em sua essência diversos 
benefícios para a saúde do ser humano. Vindo a ter 
propriedades com poderes adstringentes, 
calmantes, antivirais, antiespasmódicos, anti-
sépticos, anti- inflamatórios,  antialérgicos, 
relaxantes, tônicos, digestivos e expectorantes. 
Ainda, é utilizada como clareador natural de 
cabelos, sendo assim, podendo ser usada para fins 
internos e externos. 
Na região sul do Brasil as flores da macela costumam 
ser usadas pela população como estofo de 
travesseiros para os bebês, por se acreditar que 
tenha efeitos calmantes.  

PARTES UTILIZADAS: Flores secas.

CONTRAINDICAÇÕES: 
Não é indicada para durante a gravidez porque 
estimula a contração uterina e o sangramento 
vaginal. Também é contraindicada a pessoas que 
tenham alergia a planta. 

CURIOSIDADE: 
No Sul do Brasil, existe uma tradição de se realizar a 
colheita da macela antes do nascer do sol, na Sexta-
Feira Santa, pois acredita-se que a colheita nesse dia 
traga mais eficiência ao chá das flores.

MARCELA-DO-CAMPO
Nome científico: Achyrocline satureioides 



Ingredientes:

2 xícaras de farinha para pães MIA

2 colheres de sopa de açúcar demerara

2 colheres de farinha de linhaça

1/2 colher de sopa de sal

1 colher de sopa de fermento biológio

2 colheres de oléo de girassol

3 ovos

200 ml de água morna

Modo de preparo:

Na batedeira misturar todos os 

ingredientes secos e depois os 

líquidos. Bater por aproximadamente 

3 minutos. Após colocar crescer em 

uma forma até dobrar de volume. 

Asse em forno pré aquecido por 180 

graus de 30 a 40 minutos 

dependendo do tipo de forno.

Nossas Receitas

Chef Sandra Mara Benedet

Pão Caseiro com Mix 
de farinha sem glútem MIA

Dificuldade: Média

 30 a 40 minutosTempo:

produtos sem glúten

DESTAQUES Cooperativa Agroaceleradora

Presidente da Cooperja Vanir Zanatta, gerente do Campo 
Agroacelerador Jian Izidro de Borba e o membro do conselho 
administrativo Valmir Manoel Savi, estiveram na sexta-feira(19), no 
dia de Campo da Cravil, participando da 3ª Abertura Oficial da 
Colheita de Arroz Irrigado de SC.

Dia de Campo

Na quinta-feira, dia (18), aconteceu o primeiro recebimento de 
arroz na nova Unidade Industrial da Cooperja de Jacinto Machado, 
localizada no bairro Araçá. A carga depositada foi do associado de 
Meleiro Osnivaldo Pinguelo da Silva, e transportada pelo caminhonei-
ro Martinho Viana Cardoso.

Primeira carga 
de arroz

12
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No início de fevereiro, a indústria de Santo Antônio da 
Patrulha/RS proporcionou, o curso sobre a “Qualidade na classifi-
cação de soja”. O curso foi focado para colaboradores envolvidos 
diretamente no cultivo do grão.

O curso foi ministrado pelo instrutor Jeferson Lemes Gonçalves, 
chefe da Unidade de Classificação da Emater e Certificação UCL 
Pelotas/RS.

Classificação da soja

No dia 09 de fevereiro o presidente Vanir Zanatta, vice 
Antônio Moacir De Noni, diretor Corporativo Vinicíus Cechinel e 
diretor de B2B Carlos Wilk estiveram visitando um dos sócios-
fundadores da Cooperja, Quintino De Noni. Na oportunidade 
fizeram a entrega de um exemplar do livro comemorativo aos 
50 anos da Cooperativa.

Entrega

A coordenadora social da Cooperja, Elisabete Biz 
dos Santos esteve reunida com as líderes dos núcleos 
femininos e a extensionista social da Epagri Aline Hahn 
Fernandes, para alinhar e planejar as atividades do ano 
dos núcleos.

Planejamento
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Como fazer o Georreferenciamento?

O georreferenciamento é composto de várias 

etapas, sendo necessário fazer um levantamento 

de todos os documentos.

• Procurar os lindeiros (confrontantes);

• Fazer as medições;

• Mapear;

• Desenhar;

• Recolher ART/TRT;

• Providenciar documentos e procurações;

• Processos de cartório etc.

O processo todo pode durar de 1 até 3 anos. 

Por isso, se você tiver planos para esse imóvel, 

informe-se o mais rápido possível.

A importância da regularização de documen-

tos

Seja por obrigação legal ou por interesse 

particular, o importante é que você irá precisar do 

georreferenciamento em algum momento. A Lei já 

está em vigor, portanto, é essencial que a proprie-

dade esteja em conformidade com a legislação 

vigente para evitar maiores transtornos e possíveis 

penalizações financeiras por esse motivo.

Caso o imóvel passe por uma Avaliação 

Imobiliária, será essencial ter a posse do georrefe-

renciamento para garantir que esteja tudo de 

acordo com a lei e que não haja problemas na hora 

de negociar a compra e venda da propriedade. Por 

isso, o georreferenciamento é um investimento 

válido.

Acredito que este Post pôde esclarecer alguns 

pontos importantes sobre a necessidade do 

georreferenciamento, porém, caso você tenha 

alguma dúvida, a COOPERJA tem o prazer em te 

responder, e Tirar suas Dúvidas.

O Georreferenciamento é uma ferramenta que 

permite determinar a posição exata de um imóvel 

e a sua área. Nesse mapeamento, estão disponíveis 

as coordenadas geográficas de posição de todas 

as suas confrontações, permitindo ao proprietário 

saber exatamente onde começam e onde termi-

nam as suas terras.

Georreferenciar o imóvel é definir a sua forma, 

dimensão e localização, tudo por meio de levanta-

mento topográfico. O memorial descritivo deve 

ser realizado por um profissional habilitado com a 

emissão da devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica, contendo as coordenadas dos vértices 

definidores dos limites dos imóveis rurais.

Por que fazer o Georreferenciamento?

A Lei do Georreferenciamento (Lei 10.267/01) 

está em vigor desde 2011, e exige que o proprietá-

rio de imóveis rurais relate ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) seu exato 

posicionamento, característica e extensão, bem 

como seus confrontantes.

Isso permite não só ao Incra a legalização dos 

reais proprietários das terras, como também 

garante que o imóvel esteja registrado de forma 

correta, evitando sobreposições, desentendimen-

tos por causa da posse, o usucapião, entre outros.

As Informações apresentadas ao Incra são 

confrontadas com os dados já existentes e regis-

trados e, se estiver tudo certo, o órgão irá emitir a 

Certidão de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) ao 

proprietário.

Esse documento é necessário e essencial para 

realizar quase todos os procedimentos que envol-

vem o terreno de uma propriedade rural. Seja 

solicitar algum benefício governamental, até 

partilhar a sua posse. Também é obrigatório para 

compra, venda, arrendamento etc.

As instituições financeiras aceitam como 

forma de garantia imóveis que possuam toda a 

documentação em ordem, e também, algumas, já 

exigem o georreferenciamento como documento 

obrigatório, além do CCIR e o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR).

Georreferenciamento 
de Imóveis Rurais: o que 
é e para que serve?

Por Samuel Gabriel
Coordenador Técnico

@cooperja.agro @cooperja.agroAcompanhe-nos, também, em nossas redes sociais:
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Albino Joao Paulino
Daniel Fernandes Evaldt
Dilnei Bellettini
Ionan De Borba Dal Pont
Jailson Daros Bianchini
Joelcio Macarini
Everaldo Alves Hendz
Josiel Tuon Tomazi
Vanio De Melo
Willian Da Cunha Bitencourt
Alberto Leffa Bauer
Helio Darabas
Ivonei Zanatta
Lidia Rzatki Rovaris
Sergio Luiz Duzioni
Alex Vieira
Antonio Montovani
Elias Quartieiro
Jose Herval Giassi
Manoel Margenat Antonio
Reiel Pirola Paschoali
Adair Tomazi Pereira
Joel Matos Da Silva
Marcelo Bratti Paganini
Oberti Evaldt Steffen
Samuel Amboni Frassetto
Valdir Consoni
Zeno Thomasi
Dalvan Paganini Daros
Edson Walmor Da Silva
Francisco De Assis Duarte
Jorge Piazza Teixeira
Jose Alfredo Wagner
Nelson Henrique Bittencourt
Zenaide Pereira De Custodio
Angelo Zavaris Schimidt
Antenor Zanatta
Eduardo Moraes Paganini
Lauro Possamai Della
Valmor Miguel Gabriel
Ascendino Rosso
Guilherme Oliveira De Souza Junior
Jorge Pereira
Teodomar Flor De Souza
Vera Lucia Marques Fregulia
Elenite Bauer Da Silva
Genor Dal Pont
Jose Roldao Da Silva
Tiarle Steffen Monteiro
Agenor Piva
Ariovaldo Cardoso Paulino
John Lennon Bauer
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Renato Magnus Peres
Vilmar Bristotti
Aldenei Jose Alexandrino
Jose Francisco Cadorin
Renato Zanatta
Teodoro Da Silveira Pinto
Valcirlei Zanatta
Willians Dos Santos Giassi
Dirceu Pokomaier Pirola
Elias Adao Pereira
Francisco Zakrzeski
Joao Batista Vefago
Jorge Brina Tramontin
Onofre Scariott
Elton Homem Cordova
Helio Hahn
Silvania Cunha De Matos
Alcides Zanatta Junior
Dailor Braff De Souza
Jose Morialdo Pereira De Oliveira
Volnei De Nes
Zelia Aparecida De Souza Reus Damiani
Adriana Rampinelli Ghizzo
Andre Alves Evaldt
Antonio Francisco Dos Santos
Ediomar Roldao Schardosim
Ernani Da Silva
Everaldo Niero
Joacir Mariani Da Silva
Jose Rampinelli
Maiara Scussel De Aguiar
Maria De Lourdes Bauer Scheffer
Vera Lucia Silveira Caetana
Claudinei Pereira Zakrzeski
Gelson Witeckoski Consoni
Kathia Rosy Boeira Damiani Pereira
Luiz Beterli
Murilo Bellettini Paganini
Vanilda Manoel Savi Matias
Aderbal Ronconi
Claudenir Tuon
Lidio Antonio Guetner
Renato Borges Hendler
Tereza Pescador Recco
Volnei Sartor Paulino
Agnaldo Paulo Porto
Alcir Zavaris Schmidt
Edinesio Policarpo
Helio Rosso
Jose Reinaldo Matos De Borba
Ledio Darabas
Edilei De Borba Montovani

Joao Jose Da Silveira
Tomaz Pereira Cardoso
Aldo Brognoli
Angelica Kras De Oliveira
Angelo Montovani
Cenira Rodrigues De Oliveira Francisco
Israel Minatto
Jose Goncalves Dos Santos
Rogerio Rodrigues Espindola
Ademar Pereira Dos Santos
Alexandre Piva
Arcangelo Zomer Alberton
Celso Daros
Daniel Sartor
Alan Martins Fabri
Bibiana Rafael Rizzieri Daros
Jose De Souza Bitencourt
Lucas Nicoletti Mezzari
Sergio Roberto Soares
Vanilda Zanatta Bardini
Alessandro Santos Scheffer
Antonio Recco
Edenir Da Silva
Luiz Marino Vuolo
Terezinha Bellettini Daros
Thiago Peruchi Fabris
Edson Mezzari
Enio Luiz Cardoso De Souza
Jose Amarildo Simon
Luiz De Freitas
Rogerio De Oliveira
Vanio Tramontin Paganini
Derci De Freitas
Fabio Bellettini Paganini
Jure Evaldt Nascimento
Santina Fernandes Ranakoski
Antonio Nicoleti
Jovenete Barbosa De Melo
Maria De Oliveira Possamai Della
Sandro Mengue Schardosim
Valter Piazzolli
Vanderleia Sala Scheffer Germann
Claudionor Bardini
Emerson Generoso
Lucinei Piassoli
Silvano Domingos Rosso

RAÇÕES

DOM JOAQUIM
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na agricultura, era mecânico de tratores quando precisava 

e ajudava no que fosse preciso, gostava do que fazia”, 

lamenta o pai.

 Carlos morreu de repente, mesmo a família não 

sabe até hoje o que houve. “Ele passou um dia normal 

trabalhando na roça, foi no tio dele que gostava muito e ia 

com frequência, estava aparentemente tudo normal. A 

noite ele reclamou comigo de uma dor nas costas e 

indisposição, começou a ter vômitos e passou mal, 

levamos no médico, e questão de pouco tempo teve uma 

infecção generalizada”, lamenta a mãe que não entende 

até hoje o que pode ter 

levado o filho a morte. 

Dona Emília conta que 

na época os médicos 

fi z e r a m  t o d o s  o s 

exames e nada de 

grave foi constatado 

em Car los .  “Fo i  e 

continua sendo dias 

difíceis sem ele. Perder 

um filho é para sempre 

u m a  t r i s t e z a  q u e 

carregamos, e ainda 

mais tão jovem e de 

uma maneira que não 

sabemos explicar”, 

desabafa seu Hélio.

Nesta edição vamos conhecer a história do associado 

Hélio Hahn (67), morador da comunidade de Morro da 

Várzea, Pinheirinho do Meio, interior de Jacinto 

Machado/SC. Casado com Emília Zakrzeski Hahn(61). São 

pais de Márcio (43) e Carlos(in memoriam).

 Casal se conheceu quando ainda eram vizinhos 

nos arredores da comunidade. Seu Hélio conta que sua 

infância sempre foi na roça ajudando os pais nos serviços 

e plantio da cultura de tabaco, mas com o passar dos anos 

a cultura começou a prejudicar sua saúde. “Plantava dois 

hectares de tabaco e mais um hectare de maracujá, mas 

minha saúde ficou um pouco prejudicada, comecei a ter 

problemas alérgicos. Anos mais tarde comecei a plantar 

banana, foram anos difíceis com as condições climáticas e 

muito prejuízo, mas nunca desisti”, fala.

 E hoje mesmo com todas dificuldade que os 

agricultores sempre enfrentam seu Hélio tem maior parte 

de seu plantio em bananal e uma parte menor de arroz, 

com ajuda de Márcio, o filho mais velho, e seu braço 

direito.

 Há mais de 30 anos seu Hélio é associado da 

Cooperja, e conta que sempre comprava na antiga loja 

agropecuária que ficava anexa à indústria. “Meus vizinhos 

começaram a falar da Cooperativa e das vantagens, me 

dizendo que seria um bom negócio se associar, e assim eu 

fiz, e não me arrependo, a Cooperja está cada dia melhor, 

não temos do que reclamar”, destaca Hahn.

 A grande tristeza da família foi a perda do caçula, 

Carlos que na época tinha 36 anos. “Ele entendia de tudo 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

