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Programa tem a missão de expandir 
as possibilidades dos jovens no campo, 
capacitando-os para continuarem o 
desenvolvimento nos negócios familiares.
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Controle de plantas tigueras de milho, primeiro 
passo para manejo da cigarrinha
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Cooperja conquista novamente o Selo SeedCare no arroz, 
e é a única cooperativa no Brasil com essa certificação.
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com uma super promoção, denominada 
“Turistando com os Supermercados Cooperja”.
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Colheita da safra de verão encerrada, mercado de arroz bastante inseguro. 
Informações desencontradas de volume colhido, dólar perdendo valor, importações 
acontecendo e a melhor janela de exportação novamente sendo perdida. Nossa opinião 
continua a mesma, negociar em etapas.

Soja e milho parece que encontraram seus limites, pressionados pelo dólar e pela 
cadeia de carnes que não consegue repassar.  Maracujá, banana, pitaya, seguem o 
ritmo da época. 

Nossas culturas sofreram nesse ano, com seca, calor excessivo e agora na colheita 
com muitos dias de chuvas. Quebra de safra no milho, soja e arroz. Mas como ficará o 
clima em 2022/2023?? El Niño ou La Niña?? E como ficará o preço?? Alguém arrisca?? 

E os fertilizantes? Loucura de preços e ainda podem faltar. Não se tem certeza do 
que pode acontecer, recomendamos acompanhar as informações do mundo, aumentar 
o número de análises de solo na sua propriedade, para ser mais preciso na adubação e 
racionalizar o uso, com isso podemos economizar no custo da próxima lavoura.

Pelas conversas com sistema financeiro, deveremos ter um ano restrito de crédito 
e de alto custo, aliado a necessidade de recursos em dobro para comprar os mesmos 
insumos da safra passada, pedimos prudência nos negócios. Esse momento vai passar 
e não será o último que iremos enfrentar. Se ficarmos juntos, sofremos menos.

Colocar no papel as despesas da lavoura, ter histórico da sua propriedade, pode 
ajudar a se manter na atividade. Vamos criar o habito de anotar receitas e despesas, é 
fácil. 

A COOPERJA continua aqui, no mesmo lugar, com seus profissionais, pronta para 
ajudá-los. Você precisa saber onde está gastando, onde dá para economizar, onde não 
pode, e como fazer ainda melhor. Agricultura precisa ser tratada como uma empresa 
rural.

Nesses meses, comemoramos importantes datas: Dia dos namorados e festas de 
São João em junho; Dia internacional do Cooperativismo; Dia do Colono e Dia do 
Agricultor, em julho; Dia dos pais e o aniversário de 53º da nossa Cooperja em agosto.

Parabéns a todos. 

Saudações cooperativistas, 
Vanir Zanatta
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Alunos da EEB João dos Santos Areão de Santa Rosa do Sul/SC, visitaram o Campo 
Demonstrativo Cooperja (CDC) em Jacinto Machado. Eles foram recepcionados pela coordenadora 
social da cooperativa Elisabete Biz dos Santos, pelo gerente do campo Jian Izidro de Borba e pelos 
profissionais de fruticultura Délcio Macarini e Daniela Moro.

Mais de 100 alunos das turmas do 1° ano do ensino médio e 5° ano fundamental estiveram 
conhecendo a estrutura do campo, bem como participando de roteiros organizado pelos 
profissionais.

Segundo a coordenadora social, a visita serviu para os alunos aprimorarem ainda mais as aulas 
da disciplina projetos de vida desenvolvido pelos professores. “Foi muito gratificante poder 
mostrar o espaço que temos aqui no horto, com a diversificação em plantas medicinais, bem como 
contar com a ajuda de colegas engenheiros agrônomos na parte de frutas e hortaliças, promovendo 
a cooperação e o trabalho coletivo entre os alunos”, agradece Elisabete.

O evento teve a parceria da Credija e IFC que doaram as mudas frutíferas nativas, e as 
sementes de hortaliças em parceria com a empresa 5D Hort flor.

Em três roteiros tecnológicos os alunos conheceram sobre o horto de plantas bioativas, com 
amostras de chás e explicações sobre os benefícios dos mesmos, também sobre cooperativismo e 
educação ambiental, manejo e plantio de hortaliças.

Para a professora da EBB João dos Santos Areão, Cíntia de Borba Benedete o projeto já vem 
acontecendo alguns anos, com o objetivo de construir uma Horta Orgânica Escolar, 
proporcionando o aprendizado através do contato com a terra e o prazer de produzir hortaliças, 
incentivando o consumo de alimentos saudáveis e livres de resíduos tóxicos, promovendo a 
sustentabilidade.

Em busca de aprimorar
a relação do adolescente
com a agricultura, 
a Cooperja recebeu 
alunos em seu campo 
demonstrativo.

Roteiro 
tecnológico 
no CDC 

Roteiro Roteiro 
tecnológico tecnológico 
no CDC no CDC 
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Colheita em SC, praticamente finalizada e no RS, 
(nosso maior produtor no Brasil), ultrapassando os 
95% colhidos. As percas climáticas, que se comenta-
vam, principalmente no RS, se concretizam mas em 
percentuais menores que inicialmente falados. Pelo 
levantamento do Irga, as regiões de menor produtivi-
dade no RS, estão na região de SAP com uma produ-
ção (até o momento) com um pouco mais de 157 sacas 
por hectare, e na região de maior produtividade a da 
Zona Sul do RS com quase 177 sacas de arroz por hec-
tare. No RS até o momento a média é de 8420 kg por 
hectare (quase 169 sacas). Descontando-se os 39 mil 
hectares de perdas e áreas abandonadas devido a 
estiagem devem totalizar no estado do RS uma colhei-
ta em torno de 7,7 a 7,8 milhões de toneladas colhi-
das. 

O mercado interno, no mês de abril, não foi com-
prador, com as industrias beneficiando em torno de 
70% do normal. Mercado internacional, ainda com 
poucos negócios.

O dólar, começa a se posicionar em outro pata-
mar, próximo a R$ 5,00 o que pode nos ajudar nas 
exportações e acontecendo, poderemos prospectar 
um segundo semestre com preços mais atrativos ao 
produtor. Mas pra isso, precisamos que toda a cadeia 
do arroz, faça um esforço pra ainda exportarmos no 
primeiro semestre, pois no segundo semestre a com-
petitividade brasileira diminui com a entrada dos EUA. 
Se exportação não acontecerem, a pressão baixista 
deve continuar e pode se estender por todo ano de 
2022, e inviabilizando muitos plantios devidos ao 
custos de produção do arroz. Acredito que nunca 
vimos 5 sacas de arroz pra se comprar 1 saco de adu-
bo. Nuvens de tempestade permanecem sobre o 
negócio arroz.

Grãos
Tendências de mercado

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Arroz
Safra  normal finalizada e aguardando agora a 

colheita da safrinha.  Esta, sendo bem menor que a do 
ano passado aqui no sul de SC.

O milho que vinha com preços baixando nas últi-
mas semanas, apresenta-se estável agora. As expec-
tativas são de aumento de exportações neste ano, 
onde temos a ausência da Ucrânia no mercado, devi-
do a guerra. E com isso, os compradores procuram 
produtos aqui.

Os EUA, tem previsão de recuo de área plantada 
mas com grande produtividade, em relação a safra 
anterior.

Importante também ficar de olho na safrinha do 
centro oeste do Brasil, que inicia a colheita nos próxi-
mos meses, onde já se fala em contratos pro segundo 
semestre em R$ 75,00 a saca no MS, porém teria um 
custo de 22 a 25,00 de frete até aqui. Tudo isso pode 
proporcionar no milho, preços maiores que já tivemos 
até agora em 2022.

Mercado de soja se mantendo firme, e mercado 
interno (no momento), mais atrativo que o externo.

O soja, neste ano já ultrapassou a marca de R$ 
200,00 a saca, recuou pra valores inferiores a R$ 
170,00 e hoje se acomodando, ou procurando seu 
equilíbrio e remunerando um pouco mais de R$ 
190,00.

Compras chinesas do soja americano e rumores 
de novas compras, é o principal fator de suporte para 
a bolsa de Chicago.

A tendência é da demanda continuar firme, com 
tendência de alta após a colheita.

Soja

Carlos Roberto Wilk 
Diretor de B2B

Colaboração na matéria de Julberto Mendes.

Colaboração na matéria de Evandro Daniel.

Colaboração na matéria de Fernando do Nascimento.
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Cooperja participa do 
3º dia de campo da cultura 
da soja

Com objetivo de transferir informações sobre a cultura da soja para o 
produtor, com foco no aumento da produtividade, reduzindo assim o custo 
da produção, foi realizado recentemente o 3º dia de campo na propriedade 
dos associados da família Munari, na comunidade de Pirataba/RS.

O evento aconteceu em parceria com a Cooperja, equipe FieldCrops, 
Fecoagro, Instituto Federal Catarinense, Universidade Federal de Santa 
Maria e Agropecuária Munari.

O evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre produtores e técnicos do 
setor, e foi dividido em seis estações sendo elas:• Posicionamento de 
cultivares e sementes Cooperja;

• Diversificação do sistema de produção de arroz com soja e milho;
• A melhor cultivar de soja e colheita de luz em soja;
• Manejo de soja visando altas produtividades;
• Exigências nutricionais da soja com gestão das adubações para altas 

produtividades.
Segundo o professor Alencar Zanon da equipe Field Crops e professor 

da UFSM 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 diferença e 
permite escolher a cultivar que apresentou melhores resultados.

Para o engenheiro agrônomo da Cooperja, Bruno Cechinel foi uma 
grande satisfação em poder repassar conhecimento  aos participantes. A 
busca por novas tecnologias é constante. “Esta é a terceira edição do 
evento e a cada ano vimos mais produtores interessados em aprender mais 
sobre a cultura da soja. Encontramos na cultura da soja um grande potencial, 
uma opção de renda, e rotação da cultura com o arroz”, destaca Cechinel.
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Com objetivo de apresentar as potencialidades do agronegócio nas 
culturas de inverno que possam ser implementadas nas propriedades, e 
pensando na diversificação, a Cooperja realizará a 1ª Edição de Inverno 
do Campo Agroacelerador, que já tem data marcada para o dia 11 de 
agosto no CDC da Cooperja em Jacinto Machado/SC.

Tudo isso pensando na rentabilidade e sustentabilidade no sistema 
de produção das propriedades dos associados (as) e produtores.

A Cooperja conta com a parceria da Epagri (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), principal apoiadora na 
realização do campo, em conjunto com demais empresas que 
apresentarão vitrines tecnológicas nas culturas de trigo, aveia grão, 
azevém, aveia, fenação, silagem, hortaliças, cobertura de solo e manejo 
para pré plantio de verão.

 
O evento será uma grande oportunidade de troca de conhecimento 

e debate de assuntos técnicos entre produtores, pesquisadores, 
técnicos, estudantes, alternativas de produção na diversificação, 
manejo, pesquisa, e na gestão econômica e agronômica da propriedade.

Segundo o gerente do campo demonstrativo, Jian Izidro de Borba o 
evento será diversificado. “Apresentaremos estratégias para as áreas de 
grãos, pecuária de leite e corte, sistemas de plantio direto, hortaliças e 
áreas da fruticultura, com opções em otimizar os recursos da 
propriedade como a terra, implementos, mão de obra, diluindo os custos 
de produção, com produtividade e rentabilidade”, destaca Izidro.

O campo de inverno é resultado de excelentes resultados nos 
trabalhos de pesquisa que foram realizados em 2021, em parceria com a 
Secretaria de Agricultura de SC e Epagri, onde a cooperativa obteve 
incentivo do Estado no programa de Plantio de Cereais de Inverno, e 
agora vai receber grãos de aveia e trigo para a produção de ração.

Participe do campo de inverno e busque oportunidades para a sua 
propriedade.

Acesse o site:
www.campoagroacelerador.com.br
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Cooperja recebe certificado
de Energia Renovável

O consumo de energia elétrica gerada a partir de fontes 
renováveis permite que a geradora deixe de emitir gases de 
efeito estufa. E a Cooperja através da compra da energia destas 
empresas, ajuda no consumo consciente da energia elétrica em 
sua Indústria de beneficiamento de arroz em Santo Antônio da 
Patrulha/RS. 

Com esta atitude a Cooperja recebe pelo sexto ano da 
Comerc Energia e da Sinerconsult, o Certificado de Energia 
Renovável 2021. O certificado é fornecido após compilação 
de dados pela Sinerconsult, empresa de consultoria de 
gerenciamento energético que desenvolveu uma 
metodologia exclusiva para certificar empresas que 
u t i l i zam energ ia  p roven ien te  de  fontes 
sustentáveis.

O Certificado Comerc Sinerconsult de 
Energia Renovável é uma forma de incentivar o 
consumo limpo entre os seus consumidores e 
consequentemente contribuir para ampliar a 
consciência ambiental na sociedade.

“Quando in ic iamos esse projeto de 
contratação de energia no mercado livre, não 
imaginávamos receber essa certificação. 
Pensamos num primeiro momento em custo. 
Porém como toda grande caminhada, 
precisa do primeiro passo e aí está uma 
boa consequência de nossa decisão 
tomada há 6 anos. Esse reconhecimento 
certamente incentivará outras empresas a 
entrar nessa caminhada e a natureza 
agradece. Atitudes simples que fazem a 
diferença”, pontua o presidente Vanir 
Zanatta.
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Orientações
Técnicas

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

A máxima produtividade de milho 
começa agora, saiba como.

Com a chegada da tecnologia de resistência ao glifosato, 
houve um grande avanço no controle de plantas daninhas. No 
entanto o uso massivo também trouxe um ponto negativo, uma 
seleção de plantas daninhas resistentes a este ativo. Em nossa 
região é muito comum se plantar um híbrido com tolerância ao 
glifosato. Porém, por oportunidade da colheita, uma boa regula-
gem na colheitadeira é fundamental para evitamos que, sejam 
espalhados na área, os grãos e espigas. Uma vez não feito esse 
aferimento, pode ocasionar que os grãos sejam jogados ao solo 
que trariam perdas significativas. Um prejuízo evidente se dá, 
pois, plantas originadas destes grãos carregam genética de 
resistência ao glifosato, portanto seu controle com glifosato fica 
ineficaz. Nesse ponto vale especial atenção, uma vez que estas 
plantas chamadas guachas, voluntárias ou tigueras servem de 
abrigo e alimento, trabalhando o conceito de “ponte verde”, 
esperando seu próximo plantio de milho. A eliminação dessas 
plantas tigueras é de grande importância. Pode ser feita mecani-
camente, ou dentro do conceito do plantio direto, portanto sem 
mexer com o solo, o uso de herbicidas específicos para esta 
finalidade.

QUAL O HÍBRIDO DE MILHO MAIS PRODUTIVO?

A escolha do híbrido pelo produtor é muito importante, e 
primeiro questionamento: finalidade grão ou silagem? Mas tam-
bém nível de investimento que é utilizado? Nesse sentido o 
material deve atender a necessidades específicas. O produtor 
deve fazer uma avaliação completa das informações geradas 
pela pesquisa, pela consultoria técnica, por empresas produto-
ras de sementes, por experiências regionais e pelo comporta-
mento de safras passadas.

A adaptação à região é um dos primeiros aspectos a serem 
considerados na escolha da genética. As empresas possuem a 
informação necessária para o posicionamento regionalizado, 
direcionando seus produtos de acordo com o comportamento 
agronômico climático, exigências, aptidão, e potencial produti-
vo, levando em consideração ainda as principais doenças, siste-
ma de produção e exigências do mercado. Outro ponto impor-
tante é a estabilidade e produtividade. O potencial produtivo de 
um material é um dos primeiros aspectos considerados pelos 
agricultores na compra da semente. Entretanto, sua estabilidade 
de produção, que é determinada em função do seu comporta-
mento de cultivos em diferentes locais e anos, também deverá 
ser considerada. Híbridos estáveis são aqueles que, ao longo 
dos anos e dentro de determinada área geográfica, têm menor 
oscilação de produção, respondendo as condições do ambiente 
(anos mais favoráveis) e não tendo grandes quedas de produção 
nos anos mais desfavoráveis.

O melhoramento dos híbridos de milho no que tange a pro-
dutividade, tanto para grãos como para silagem, faz com que 
haja necessidade de especial atenção ao manejo fitossanitário 
relacionado a doenças. A aplicação de fungicidas em fases espe-
cificas do desenvolvimento do milho se torna uma ferramenta 
importante na manutenção de bom potencial produtivo. Fungici-
das tornam as lavouras mais sadias, combatendo doenças 
importantes, mantendo as plantas “trabalhando” até o final do 
ciclo. Doenças podem ocorrer de forma epidêmica, podendo 
atingir até 100% das plantas na lavoura. Feitas todas essas con-
siderações, qual o híbrido de milho mais PRODUTIVO? Depen-
de! O agricultor deverá levar em consideração todas as informa-
ções comentadas para encontrar o melhor material para a sua 
propriedade. A Cooperja através do seu Departamento Técnico 
e consultores de vendas estão à disposição para contribuir no 
seu planejamento do cultivo de milho.

Por Kleyton Abreu
Engenheiro Agrônomo

Controle de plantas tigueras de milho, primeiro 
passo para manejo da cigarrinha.

Plantas de milho com alta população de cigarrinhas

Plantas tigueras. Abrigo e reprodução para as cigarrinhas
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Selo 

Cooperja é a unica Cooperativa Brasileira 
a possuir o selo na cultura do arroz.

A Cooperja participou recentemente de um evento em 
Atibaia, São Paulo, com as principais empresas produtoras 
de sementes do Brasil, “Seedcare Líderes 2022”, 
organizado pelo SeedCare da Syngenta. Na oportunidade 
participaram do evento os engenheiros agrônomos da 
Cooperja responsáveis pelo setor de sementes, Celito 
Mezzari e Bruno Cechinel, acompanhados pelo gerente de 
compras Renato Sche�er.

Durante o evento foi realizada uma capacitação sobre 
sementes, com apresentações das soluções e tecnologias 
que irão cada vez mais estar presentes no setor. E ao final 
houve a premiação das empresas que conquistaram o selo de 
certificação. E a Cooperja figurou novamente entre as 
melhores, conquistando pelo segundo ano consecutivo a 
certificação do Seedcare, sendo Bi campeã em sementes de 
arroz e soja, considerada a única empresa do Brasil a obter a 
este selo para cultura do arroz. 

O Seedcare Institute, em Holambra (SP), é um renomado 
centro de pesquisa da Syngenta, que faz parte da rede global 
do Seedcare. O instituto gera desenvolvimento, capacitação 
e difusão tecnológica que beneficia sementeiras, 
produtores, comunidade científica, especialistas da área e 
toda a rede do campo. Com foco no estudo do tratamento de 
sementes industrial, a estrutura inclui equipamentos 
modernos e profissionais que realizam vários serviços as 
empresas sementeiras, desde treinamentos a operadores, 
equipe de campo, até homologação de receitas, regulagens 
de máquinas e diferentes análises de qualidade nas 
sementes.

A Syngenta, através do Seedcare Institute, criou o 
programa de certificação de excelência em tratamento de 
sementes. “A certificação é um prêmio que a 
Syngenta concede a um seleto grupo de 
sementeiros que atendem a uma série de pré-
requisitos, desde a manutenção adequada 
das máquinas até a assertividade correta das 
doses dos produtos nas sementes. O 
objetivo da premiação é que o produtor, 
receba o TSI (Tratamento de Sementes 
Industrial) para suas sementes com a máxima 
qualidade. Dessa forma parabenizo a Cooperja 
pela conquista do segundo ano consecutivo do 
Selo em Excelência em Tratamento de Sementes, sendo 

o único sementeiro que trabalha com a cultura do arroz a 
conquistar a premiação”, elogia Fernando Scarati 
Frandoloso,  RTV – Seedcare.

Para o engenheiro agrônomo e gerente da UBS da 
Cooperja, Célito Mezzari participar do evento, estando 
entre as maiores e melhores empresas sementeiras do Brasil 
é gratificante para Cooperja. “Sempre focamos na qualidade 
final das sementes que produzimos. E conquistar o selo do 
SeedCare pelo segundo ano reforça que estamos no 
caminho certo. O selo é reconhecimento, é credibilidade, é 
confiança que disponibilizamos aos nossos associados e 
clientes, que tem a sua disposição as melhores sementes 
com o melhor tratamento industrial existente”, destaca 
Mezzari.

O presidente Vanir Zanatta destaca a responsabilidade 
que aumenta a cada conquista. “Chegar ao topo era nosso 
objetivo e foi alcançado, agora manter-se lá exige uma série 
de regramentos, que devem ser cumpridos por todos os 
envolvidos. E nossa equipe de profissionais, juntamente com 
os associados produtores de sementes, estão superando 
esses desafios e conquistado novamente a honraria de estar 
entre as melhores sementes de arroz produzida no Brasil. 
Somos uma cooperativa que presa pela qualidade de 
produtos e serviços que oferece. Para isso estamos sempre 
investindo em máquinas, equipamentos e profissionais, para 
que nossos clientes coloquem o melhor produto em suas 
lavouras. Do início ao fim do ciclo, estamos sempre ao lado 
dos associados. Parabéns aos envolvidos diretamente nessa 
conquista. Em nome da Cooperja, muito obrigado”, agradece 
Zanatta
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A equipe de futebol feminino 
Criciúma E.C./FME recebeu o presi-
dente da Cooperja, Vanir Zanatta para 
a assinatura da renovação de patrocí-
nio para a temporada 2022. O contrato 
foi oficializado na sala da presidência do 

clube, no estádio Heriberto Hülse, e o 
encontro contou com a presença do vice-

presidente administrativo do Tigre, Alexandre 
Farias, da técnica Bina Cassol, da auxiliar técnica 
Renata Machado e de atletas do time feminino.

A marca continuará estampada na camisa tri-
color. “Com a grande temporada que tivemos con-
quistando os Jogos Abertos de modo invicto, e com 
o vice-campeonato Catarinense, sabíamos que 
grandes empresas estariam conosco em mais um 
ano. A Cooperja logo mostrou o interesse em per-
manecer como apoiadora e isso nos alegrou muito. 
Com certeza colheremos bons frutos”, enalteceu o 
vice-presidente do clube, Alexandre Farias.

O Feminino do Tigre segue com os trabalhos no 
Centro de Treinamento Antenor Angeloni em prepa-
ração para a disputa do Campeonato Catarinense, 
dos Jogos Abertos de Santa Catarina e da Série A3 

do Campeonato Brasileiro.

Para o presidente Vanir Zanatta, isso é cooperação, 
é parceria, é interesse pela comunidade. “Nosso contra-
to ajuda a manter quase 50 meninas envolvidas no espor-

te, nos estudos e assim ficam longe de caminhos menos 
sadios. Acredito que esse ano vamos ver elas novamente no 
pódio dos vários campeonatos que participam. Quando duas 
instituições agem e atuam com responsabilidade, os resulta-
dos aparecem. É nisso que acreditamos, por isso estamos 
juntos. Toda empresa é um time e todo time precisa encarar 
sua gestão, como uma empresa. Para vencer precisa de 
muito trabalho e dedicação. E foi isso que vimos em 2021 e 
certamente veremos em 2022”, espera Zanatta.        

  
Com cinco décadas de existência, a Cooperja é uma institu-
ição sólida e respeitada. Ela é a principal cooperativa de 
arroz do país, com mais de dois mil associados e mais de 

800 colaboradores. Presente em 17 municípios do Brasil, a 
instituição conquista prêmios todos os anos e novos recordes são 

atingidos. Recentemente atingiu a marca de 1 bilhão em faturamento, 
posição esta que coloca a cooperativa em um seleto grupo de coopera-
tivas do Brasil.

Para saber mais, acesse:

@cooperja.agro
www.cooperja.com.br
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No dia da mulher (08/03), a Cooperja rece-
beu a visita das atletas do time feminino do Crici-

úma/FME, juntamente com a treinadora da equi-
pe Bina Cassol e do mascote do time, o tigrão. A 

Cooperja renovou recentemente o contrato com o 
time tricolor e tem sua marca estampada na cami-
sa. 

Na sede administrativa  em Jacinto Machado, 
elas foram recepcionadas pelo vice -presidente 
Antônio Moacir De Noni, e pelos diretores Vinícius 
Cechinel de Moraes e Diego Paganini. 

Elas também conheceram a nova indústria de bene-
ficiamento de arroz, Centro de Distribuição das Lojas, 

UBS, Hortifruti, loja agropecuária  e Supermercado. Também 
marcaram presença no stande da cooperativa na ação social organi-
zada pela prefeitura municipal que aconteceu na rua coberta no centro 
da cidade em homenagem ao dia da mulher.

“Foi uma manhã muito proveitosa. Fomos recebidas com um 
café da manhã e em seguida iniciamos a visita em todos os seto-
res da empresa. Nos apresentaram toda a estrutura e conhece-
mos os funcionários, que pararam para bater fotos com as meni-
nas e perguntar sobre o nosso ano de competições”, exaltou a 
técnica Bina Cassol. 

Pelos setores onde passaram as meninas foram recebidas 
com festa e o mascote fez a alegria de pessoas de todas as 
idades. Uma camisa do time foi oferecida pela Cooperja para 
ser sorteada na ação social.
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Mulher
Na semana da mulher Cooperja promoveu 
palestra motivacional para colaboradoras

Em comemoração ao mês da mulher(março), o setor de RH da Cooperja 
promoveu no auditório da Sede Administrativa em Jacinto Machado, uma pales-
tra com o tema “O Poder da mulher, promover o empoderamento e valorização 
da mulher”, com a palestrante Neidi Cassol.

O evento aconteceu de forma presencial e online através da plataforma do 
canal de Youtube da Cooperja, e contou com a participação total de quase 100 
mulheres que participaram da noite motivacional com conteúdo inspirador e 
emocionante repassado pela palestrante.

A Assistente técnica em HF, Daniela Moro conta que ficou feliz pelo 
reconhecimento e pelo aprendizado que o momento proporcionou. 
“Acredito que propostas como esta demonstram o quanto somos impor-
tantes. O quanto é fundamental a nossa união, nossa troca de experiên-
cia, nossa autorreflexão. Somos pilares em todos os segmentos onde 
estamos presentes, e cada vez mais somos necessárias. As mulheres 
historicamente simbolizam fibra, garra e dedicação. Nos emponderar e 
emponderar nossas semelhantes é importante para seguirmos avante. A 
palestra nos lembrou o quanto é necessário falar sobre mulher, e falar 
sobre nossos papeis, que são muitos e ao mesmo tempo, e o quanto 
somos resiliência”, destaca Moro.

Para Aline Oliveira do setor de Recursos Humanos, foi um 
momento preparado com carinho, pensando em proporcionar um 
momento especial para elas. “Estamos voltando gradativamente as 
atividades presencias da cooperativa realizamos uma noite agradá-
vel repleta de conhecimento e carinho as nossas colaboradoras pela 
passagem do mês Internacional da Mulher, nossa palestrante Neidi 
Cassol conduziu com maestria o evento e proporcionou momentos 
incríveis a todas nós. Estarmos juntas e compartilhar momentos 
assim nos fazem sentir fortalecidas, engajadas e motivadas a seguir 
nossa caminhada. Muito obrigada Mulheres! A cooperação de 
vocês está em cada detalhe, e não esqueçam, lugar de mulher é 
onde ela quiser”, conclui Oliveira.

Para a auxiliar administrativa da cooperativa Angelica Barros, o 
momento preparado somente para mulheres foi muito especial. 
“Palestra maravilhosa, emocionante e rica em seu conteúdo. Obri-
gada por esse momento Cooperja!!
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A Cooperativa quer apresentar uma nova visão sobre a forma 

de gerir empresas rurais, pautada no cooperativismo, tecnologia, 

empreendedorismo e inteligência de negócios.

A Cooperja lançou um programa pioneiro na região, 

denominado Cooperja do Amanhã que é direcionado aos 

jovens, filhos ou netos de associados da cooperativa, com 

idade entre 15 e 18 anos e que estão cursando regular-

mente os estudos. Cerca de 38 alunos estiveram presen-

tes, acompanhados de seus pais. 

Presidente Vanir Zanatta, vice Antonio Moacir De 

Noni, acompanhados dos Diretores Carlos Roberto Wilk, 

Vinícius Cechinel de Moraes, Diego Paganini e do profes-

sor da Unesc Edson Ribeiro, coordenador do curso recep-

cionaram os alunos e familiares.

O programa denominado Cooperja do amanhã tem a 

missão de expandir as possibilidades dos jovens no cam-

po, capacitando-os para continuarem o desenvolvimento 

de seus negócios familiares.

Na aula inaugural os alunos conheceram a estrutura 

do programa, bem como toda didática e disciplinas que 

serão cursadas ao longo do curso.

Os alunos também puderam ouvir atentamente os 

membros da direção, que deram depoimento sobre suas 

histórias de vida dentro e fora da Cooperja, e do coopera-

tivismo.

Para Regiane Burin Casagrande, mãe de um aluno foi 

um dia emocionante. “Foi muito bom estar presente no 

início deste curso, e confesso que para mim como mãe, 

me emocionei em ver meu menino iniciando sua história 

no cooperativismo. Parabéns mais uma vez a Cooperja 

Programa 

Catarinenses 
Outro programa que a Cooperja iniciou foi o Cooperja do Amanhã Líderes, em 

parceria com o Sescoop/ SC, dentro do Programa Jovens Cooperativistas Catarinen-

ses (JCC). O programa atende jovens de 19 a 35 anos, participantes associados ou 

filhos(a) de sócios.

Estiveram recepcionando os alunos, o presidente da Cooperja Vanir Zanatta, 

vice Antônio Moacir De Noni, diretores Carlos Roberto Wilk, Vinícius Cechinel de 

Moraes e Diego Paganini. O primeiro encontro contou com a didática da psicóloga 

Andreia da Cunha que fez uma sensibilização com os participantes sobre as expec-

tativas do curso.

O objetivo do programa é reforçar a cultura cooperativista, que é pautada em 

valores como igualdade, solidariedade, honestidade e transparência. Disseminan-

do assim os princípios e modelos cooperativistas, com foco em práticas de respon-

sabilidade socioambiental e qualidade de vida. 

Segundo a coordenadora social da Cooperja, Elisabete Biz dos Santos os jovens 

tem papel fundamental no cooperativismo e na longevidade do sistema. “Os jovens 

trazem consigo inovação, agilidade e facilidade no uso das tecnologias, então 

temos que prepará-los para ingressar no mundo cooperativista o quanto antes”, 

destaca ela.

A Cooperja quer ajudar o jovem no envolvimento correto das atividades econômicas da família, saber exercer lideran-

ça nos espaços comunitários e na própria cooperativa, além de ser um ótimo caminho para a sucessão familiar na proprie-

dade.

Para o presidente Vanir Zanatta, este curso é uma preparação para futuros sucessores dentro da cooperativa. “Somos 

todos substituíveis e precisamos deixar as cooperativas em boas mãos. Por isso investimos nas novas gerações, e queremos 

ver esses jovens assumindo cargos e responsabilidades, sem riscos para suas propriedades ou cooperativas. Esses cursos, 

não servem somente para a Cooperja, servirão para toda sociedade de pessoas. A organização da sociedade, precisa de 

liderança, que estamos formando. As oportunidades podem aparecer a qualquer momento, precisamos estar preparados, 

buscando conhecimentos sempre e aproveitar. A Cooperja e o Sescoop acreditam em cada um”, destaca Zanatta.

A Cooperja e Sescoop/SC disponibiliza todo material didático e o curso tem duração de cinco meses com aulas mensais 

que acontecem no auditório da Sede Administrativa da Cooperja em Jacinto Machado/SC.

Esses cursos, não servem 
somente para a Cooperja, 
servirão para toda 
sociedade de pessoas.
Vanir Zanaּמa - Presidente da Cooperja

‘‘ ‘‘

Jovens Cooperativistas 

por mais esse projeto maravilhoso”, elogia a mãe.

O programa quer apresentar uma nova visão sobre a 

forma de gerir empresas rurais, pautada no cooperativis-

mo, tecnologia, empreendedorismo e inteligência de 

negócios.

O curso tem duração de um ano e todo material didá-

tico a cooperativa disponibilizará, bem como transporte 

e almoço aos alunos. Para isso tem a parceria da empresa 

Inplasul, que ajudará no investimento.

As aulas serão ministradas em um sábado por mês, 

em período integral no auditório da Cooperja em Jacinto 

Machado/SC. Entre as disciplinas que serão cursadas 

estão: cooperativismo, negócios, habilidades gerenciais, 

tecnologia e sucessão familiar. ara o presidente Vanir 

Zanatta o programa é mais uma oportunidade que a Coo-

perja oferece as famílias de seus associados (as), buscan-

do informar, educar e formar novos cidadãos. Cumprindo 

nosso 5º princípio do cooperativismo. “Nessa idade, o 

cérebro dessa juventude recebe milhares de informações 

por segundo, e precisamos ajudar nessa formação, apre-

sentando dados, ensinando na teoria e na prática como 

funciona uma empresa e como repassar isso as proprie-

dades. Queremos que pais e filhos consigam mais renta-

bilidade, sem se desfazer das propriedades. Que eles 

sigam seus sonhos, mais preparados, com foco e propósi-

tos. Afinal, podemos estar preparando nossos futuros 

diretores e ou colaboradores. Desejo sucesso a todos”, 

espera Zanatta.

Capacitação 
DE JOVENS
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Cooperja

Roberto Dagostin (57), casado há 32 anos com Sandra Cândido 
Dagostin (51), ambos naturais do município de Turvo/SC. São pais de 
Kilian (31), Kênia (24) e Rafaella (14), e avós de Luiz Antônio (8).

Por 12 anos o casal residiu na comunidade de Sanga da Ripa em 
Praia Grande/SC, onde plantavam 22 hectares de arroz, aos poucos 
aumentaram a área plantada, mas o terreno era também dos demais 
irmãos dele. “Roberto sempre falava que queria plantar em uma área 
maior e começamos a procurar terrenos do Rio Grande do Sul. E foi em 
2002  no dia do aniversário dele que decidiu fechar negócio no 
município de Cachoeira do Sul/ RS na área que hoje moramos”, 
relembra a esposa Sandra.

E a difícil decisão foi tomada. Sair do local onde muitas amizades 
foram feitas, ficar longe dos familiares e seguir para outro Estado, 
outra realidade, se adaptar aos novos costumes e comportamentos do 

lugar que escolheram para fixar residência e que hoje já soma 20 
anos desta decisão.

Os anos foram passando e novos obstáculos foram surgindo 
pelo caminho, mas as filhas e os genros logo foram ajudar os pais 

no estado gaúcho e fixaram residência também por lá. 
“Passamos por anos muito difíceis, em 2005 o preço do arroz não foi compatível com os custos que tínhamos na 

lavoura. Em 2009 também sofremos com uma enchente e perdemos grande parte da produção. Mas não desanimamos 
porque sempre tivemos o apoio da Cooperja”, relata ele.

Associado há 28 anos, Roberto tem na cooperativa sua segunda família. “Sempre tive amizade com o Vitney, Carlos e 
com o Vinícius, e eles me falaram da Cooperja, e dos benefícios de ser um sócio, foi então que tomei a melhor decisão de 
fazer parte desta família. A Cooperja sempre me ajudou muito, só tenho gratidão. Em nome do Vanir que tenho como 
amigo, e que é um grande administrador, e junto com os demais diretores estão tornando a Cooperja uma grande potência, 
e o orgulho para todos nós”, elogia.

Roberto já participou do Comitê Educativo da cooperativa e sempre procura estar participando das ações que a 
Cooperja promove, bem como o Campo Agroacelerador, que participa ativamente e leva tudo que aprende para a 
propriedade. Devido a isso, há quatro anos o casal viu na criação de gado uma fonte de renda para diversificar a proprie-
dade e decidiu diminuir as áreas plantadas de arroz, arrendando uma parte.

Obstáculos não faltaram na vida do casal, a força e a união da família foram combustíveis para encarar cada desafio. E 
no ano passado novamente um problema de saúde com a matriarca Sandra, abalou toda família. “Fui diagnosticada com 
câncer e o mesmo câncer tirou a vida de minha irmã. De tantos momentos difíceis, este foi mais uma prova da força de Deus 
e fé que temos e pudemos contar novamente com a ajuda da cooperativa, porque o tratamento era muito caro, mas com o 
capital social que é o retorno que todo associado tem na Cooperativa consegui realizar os procedimentos e hoje estou 
curada”, agradece ela.

Outro momento difícil para Roberto foi a morte da mãe que foi vítima da Covid e para homenageá-la colocou o nome 
da propriedade onde planta de fazenda Santa Rita, santa de devoção da mãe.

Família 
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Família 

Difendi Fregulia (79), casado há 56 anos com Inês Vanir Paganini Fregulia 
(72). São pais de Vanderlei (56), Vanderleia (54), Rosângela (48) e Alexandre 
(41). São avós de 10 netos e três bisnetos. Ele natural do município de 
Turvo/SC, ela de Jacinto Machado/SC. O casal conta que se conheceu nas 
festas de interior da comunidade de Tenente, interior de Jacinto Machado, 
onde ela morava. Após três anos de casados, se mudaram para comunidade 
de Três Irmãos, interior do município de Praia Grande/SC, onde permanecem 
há 46 anos.

Dona Ines sempre participou ativamente das ações da Cooperja, 
fazendo parte do Núcleo Feminino, mas hoje devido a problemas de saúde 
está afastada. “Muito bom estar envolvida no cooperativismo, aprendemos 
muito e fizemos novas amizades, mas com a doença que tive, me afastei para 
cuidar da minha saúde e do marido”, explica.

O casal sempre trabalhou na agricultura, na cultura de milho, fumo, mas 
o arroz sempre foi a cultura predominante, em média de 100 hectares eram 
cultivados nos arredores da propriedade. “Hoje os filhos que são todos 
associados da cooperativa, que tocam os negócios e participam mais 
ativamente das ações dentro da Cooperja. E não temos nada que reclamar 
da administração, é uma cooperativa bem reconhecida e está tudo muito 

bom”, destaca ela.
Seu Difendi é associado a mais de 25 anos, mas hoje com a saúde mais abalada, 

ele fala pouco, e lembra poucas passagens da sua vida.
Dona Ines mesmo com tudo que passou na luta contra o câncer, com o sorriso no 

rosto, conversou muito sobre todas as dificuldades e lembrou das histórias de vida da 
família. “Sempre tive muita fé e Deus é quem sabe de nossa vida, e nunca irá nos dar o 
peso maior do que podemos carregar”, declara ela.

O casal mora perto dos filhos e netos, e tem os cuidados e carinho de todos no 
dia a dia.

Família 

Manoel Borges dos Santos (83), mais conhecido como “filhinho”, casado há 60 
anos com Olga do Nascimento dos Santos(79). Moradores da comunidade de Vila Santa 
Catarina, em São João do Sul. São pais de Maria das Graças, Sirlei, Volnei, Luiz Carlos, 
João Batista, Adilson e César. O casal possui 12 netos e dois bisnetos.

Seu Manoel conta que sempre foi agricultor de arroz e hoje os 14 hectares que 
plantava no município de Praia Grande, na comunidade de Beira Rio é um dos filhos que 
planta.

“Cresci na agricultura no plantio de arroz, mas um tempo atrás me arrisquei a 
plantar maracujá e abacaxi, mas não deu certo e continuei com o arroz. E hoje ainda 
tenho necessidade de ocupar meus dias mexendo na terra, com pequenas plantações 
para o sustento da casa”, acrescenta ele.

Associado da Cooperja há 36 anos, seu Manoel conta que conheceu a cooperativa 
por intermédio de amigos, e na época Ari Possamai era o presidente. “Os amigos vieram 
conversar comigo para eu entrar de sócio que era um bom negócio, que a cooperativa iria 
crescer, e foi onde eu associei, e fiz a escolha certa”, destaca.

Ele conta que já fez parte do Comitê Educativo de Praia Grande por vários anos. O 
comitê é uma voz da comunidade dentro da cooperativa, onde os associados discutem 
melhorias, e tiram dúvidas.

“Não posso reclamar nada da Cooperja, sempre justa em seus negócios, cada vez 
mais crescendo, e sempre atendendo muito bem seus associados”, elogia ele.

As dificuldades sempre foram muitas, nada foi fácil. “Tivemos muitos momentos 
ruins, enchente, perdemos toda lavoura e com muito sacrifício conseguimos criar nossos 
filhos e todos sempre ajudaram na roça”, relembra.

Há oito anos o casal saiu do interior para viver na cidade perto dos filhos, e 
aproveitar mais o descanso da aposentadoria e o convívio com família, netos e bisnetos.
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Hortifruticultura
Cooperja participa do 
XXVII Congresso Brasileiro 
de Fruticultura Para saber mais, acesse:

@cooperja.agro
www.cooperja.com.br

Diogo Semprebon
Assistente Técnico

em Fruticultura

A Cooperja participou do XXVII Congresso Brasileiro de 
Fruticultura em Florianópolis/SC, e estiveram presentes o 
presidente da Cooperja Vanir Zanatta, juntamente com o time 
da Fecoagro: presidente Arno Pandolfo, secretário Cládis 
Furlanetto, diretor superintendente Ivan Ramos e o represen-
tante comercial Jhon Jordão. O time da hortifruticultura da Coo-
perja, Diogo Policarpo Semprebon, Daniela Moro, Délcio Vieira 
Macarini, também estiveram presente durante todo evento 
recepcionando e repassando informações aos visitantes, e 
toda comitiva de associados e consultores de vendas que 
também esteve no evento.

 A participação da Cooperja no congresso contou com 
um estande, aonde levou a nível nacional as frutas produzidas 
por seus associados e comercializada com a marca Pomar 
Cooperja. No espaço foi demonstrado a força que o cooperati-
vismo tem na produção de frutas, destacando o trabalho e a 
dedicação dos nossos associados e técnicos na produção das 
mesmas. 

O evento contou com uma programação de cinco dias, 
onde aconteceram palestras, minicursos, apresentações de 
trabalhos científicos, nos mais variados temas dentro da fruti-
cultura, também aconteceu viagens técnicas, aonde uma delas 
foi para conhecer os cases de sucesso da fruticultura do Sul do 
Estado, com um destaque na  cadeia produtiva do maracujá e 
pitaya.

 A fruticultura de Santa Catarina ganhou muito desta-
que dentro do Congresso, as cadeias produtivas da maçã, uva, 
frutas de caroço, maracujá, banana e pitaya, apareceram bas-
tante em palestras e apresentações de trabalhos. Também foi o 
momento de mostrarmos a importância de Santa Catarina 
como produtor de frutas a nível nacional.

 O maracujá do sul de nosso Estado é reconhecido 
como um dos melhores do Brasil, e passaram pelo estande da 
Cooperja, várias pessoas interessadas em conhecer um pouco 
sobre a nossa fruticultura, principalmente pessoas da região 
nordeste do Brasil, que também produzem maracujá, e mesmo 
assim elogiaram o tamanho e qualidade de nosso fruto.

Estamos sempre em busca de conhecimento, e a Cooperja 
hoje é uma das cooperativas com o melhor corpo técnico espe-
cializado em fruticultura no sul Catarinense. 

O Congresso permitiu uma troca de experiência única 
entre os participantes, foi possível conhecer um pouco da 
realidade de cada região produtora de frutas no país, sendo 
assim tiramos proveito das melhores experiências de cada 
caso de sucesso e vamos tentar trazer/adaptar para contribuir 
em nossas cadeias produtivas.
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Horto
Foram feitas doações de chás para o Hospital São 
Roque de Jacinto Machado e para Escola Figueira 
do mesmo município. A ação faz parte das rotinas 
do Horto de plantas bioativas que é mantido pelas 
mulheres do Núcleo Feminino da Cooperja, Epagri 
e pastoral da saúde.   

Doações

Manutenção
Frequentemente o horto passa por manutenção, como podas e 
limpeza dos canteiros. A ação desta vez foi realizada por colaborado-
res da cooperativa.

Vice prefeito de Meleiro, Pedro Luiz Schuvartz e a vereado-
ra Morgana de Almeida Figueredo estiveram visitando o 
horto de plantas bioativas e conhecendo todo trabalho que 
é realizado. A coordenadora social da Cooperja Elisabete 
Biz dos Santos e extensionista da Epagri Aline Hahn 
Fernandes recepcionaram os visitantes.
Também esteve visitando o local Giseli Borba Machado e 
Nécia Borba Machado, clientes do município de Balneário 
Gaivota/SC.

Visitas

Alunos do curso regional da Epagri de produção limpa com foco na 
agricultura orgânica estiveram conhecendo o trabalho do horto, bem 
como o benefício de algumas plantas. Grande troca de conhecimento  
foi proporcionado aos presentes.

Curso

21



Kiwi também 
é Cooperja

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Hortifruticultura
Por Daniela Moro
Assistente Técnica

em HF

Bom te ver por aqui amigo (a) leitor (a), depois da nossa 
última conversa sobre batata inglesa, hoje te trouxe uma 
novidade (...) A pouco mais de um ano estamos participando 
dos campos de produção da região de Bom Jesus-RS, região 
esta de muita diversidade nos cultivos, onde atualmente a 
Cooperja atende produtores de brócolis, batata inglesa, uva, 
soja, milho, ameixa, maçã, caqui e... KIWI.

Sim, você leu direito kiwi. Tanto o estado do Rio Grande 
do Sul quanto Santa Catarina possuem localidades produto-
ras desta fruta, e como curiosidade segundo a Embrapa esta 
fruta foi introduzida no Brasil, oriunda da China, nos anos 70, 
e a sua primeira colheita no sul do país aconteceu em 1989 em 
Farroupilha – RS. 

A condução do kiwi é semelhante a uma parreira de mara-
cujá ou uva (Figura 1). Para que haja produção de frutos preci-
samos realizar o plantio de cultivares femininas e masculinas 
intercaladas.

A adubação de implantação é feita respeitando as 
necessidades mostradas na análise de solo. Nos primeiros 
três anos faz-se adubação de crescimento e a partir do quar-
to ano são realizadas adubações de manutenção, sempre 
respeitando análise de solo, análise foliar e expectativa de 
produção (Informações EMBRAPA). Outros manejos neces-
sários são poda e quebra de dormência.

Além destes manejos, cuidados com pragas e doenças 
são imprescindíveis, principalmente doenças de solo. E a 
presença de patógenos de solo deve ser avaliada antes 
mesmo da instalação da parreira, por meio de uma analise 
biológica do solo. 

E a propósito, outra novidade bacana, a Cooperja já está 
fazendo análises biológicas de solo, que são úteis para identi-
ficar bactérias, fungos e nematoides. Só contatar o Departa-
mento técnico para maiores orientações, viu?

Voltando para o kiwi, a colheita já começou, e no que diz 
respeito a fertilidade do solo, a Cooperja já colhe resultados 
do posicionamento dos nossos produtos diferenciados (Figu-
ra 2). Nossos produtores parceiros da localidade de Bom 
Jesus estão bastante satisfeitos, e no pós colheita já esperam 
refazer suas análises e garantir a reposição dos nutrientes 
para próxima safra.

A Cooperja está sempre inovando, e participar de novos 
cultivos já é rotina para nós. O produtor é nosso maior profes-
sor e motivador. Estamos sempre buscando especialização 
para ajudar no dia a dia do campo.

Cooperja é HF!
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Figura 1. Sistema de condução de kiwi. Foto: Elisana Figura 2. Produtividade safra kiwi 2022. Foto Elisana.
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A rede de Supermercados da Cooperja, esta com uma super 
promoção, denominada “Turistando com os Supermercados 
Cooperja”. Associado Cooperja terá direito a um cupom a cada R$100 
reais em compras e demais clientes terão direito a um cupom a cada 
R$150 reais em compras.

Será sorteado um único ganhador em toda rede de 
Supermercados Cooperja, com direito a um acompanhante, que poderá 
escolher entre os destinos: Rio de Janeiro, Bonito no Mato Grosso do 
Sul ou Gramado/RS. O ganhador terá direito a quatro noites e três dias 
no destino escolhido: incluso passagens aéreas, translado até hotel, 
hospedagem e voucher com limite para alimentação.

Segundo a gerente geral da Rede de Supermercados, Jusley 
Carboni, a promoção pretende agradar vários públicos quando dá 
opção de três destinos. “Estamos sempre pensando em trazer 
novidades que agradem nossos clientes e fidelizem eles. E esta nova 
promoção tem este objetivo, ter vantagens e oportunidades na hora da 
compra com uma super viagem. E outra opção que damos é que o 
ganhador pode transferir o prêmio para outra pessoa, caso queira 
presentear alguém ou não pode ir por outro motivo”, explica Jusley.

A promoção se estende até dia 29 de agosto de 2022 e o sorteio 
acontece no dia 30 as 17h, data esta em que a Cooperja comemora seus 
53 anos de história.

Nova promoção na rede
de Supermercados Cooperja 
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Cooperja
Alunos da Escola Abel Esteves de Aguiar e da EEB Bulcão 

Viana de Praia Grande/SC, estiveram visitando a Cooperja em 
Jacinto Machado. Através do setor de RH e da coordenação social 
da Cooperativa, cerca de 20 alunos do 8º ano e do 3º ano do Ensi-
no Médio puderam conhecer um pouco mais sobre as profissões e 
oportunidades dentro da Cooperja, bem como puderam ouvir 
depoimentos de jovens que ingressaram na cooperativa e hoje tem 
a oportunidade de estudar e se qualificar ainda mais no curso supe-
rior que escolheram com os descontos em bolsas de estudos que a 
Cooperja oferece. Eles também conheceram todo funcionamento 
da nova e moderna indústria de beneficiamento de arroz, localiza-
da no Bairro Araçá.

Escolas

A assistente técnica da Cooperja, Daniela Moro participou do Projeto Ali-
ança, parceria entre Syngenta e cooperativas brasileiras. O projeto contempla 
aulas com renomados pesquisadores sobre solos, controle de daninhas, doen-
ças e pragas, além de mercado e técnicas comerciais.

Além da capacitação técnica, Daniela conduziu uma área de soja que parti-
cipou do Cesb, e nela fez toda a consultoria desde o planejamento até a colhei-
ta, com análises de solo em profundidade, monitoramento de clima e lavoura, 
análises financeiras e outras avaliações de produtividade. 

Projeto Aliança

A Cooperja recebeu a visita de Carmem Schlatter da head of 
BA Digital Technologies da empresa Buhler Sortex em Londres. 
Acompanhada do gerente comercial do mercado de exportação da 
Buhler Sanmak, Jonny Rebello, do Diretor Comercial Buhler/ Sanmak 
Hermes Oliveira, e de Andrey Santos da engenharia da Buhler San-
mak.

O intuito da visita foi conhecer a moderna unidade de benefici-
amento de arroz da Cooperativa, localizada no Bairro Araçá em 
Jacinto Machado. A Cooperja possuiu várias máquinas seleciona-
doras da marca, e recentemente adquiriu quatro unidades do mode-
lo mais moderno da marca a S6.

Presidente Vanir Zanatta recepcionou os visitantes mostrando 
toda nova indústria, bem como todo funcionamento das modernas 
selecionadoras de grãos.

Buhler Sanmak 
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Cooperja

As empresas Syngenta e NK premiaram no auditório da 
Sede Administrativa da Cooperja em Jacinto Machado/SC, 
os gerentes, consultores internos e externos das lojas Agro-
pecuárias Cooperja, pelo desempenho atingido durante a 
safra.

Através de um sorteio, os melhores desempenhos 
foram reconhecidos com um final de semana em Grama-
do/RS e outros brindes, em parceria com a Cooperja.

Premiação

Presidente da Cooperja, Vanir Zanatta e o Diretor de B2B 
Carlos Wilk estiveram no mês de março conhecendo a agricultura 
e visitando clientes no Estado do Maranhão. 

Em Alagoas conheceram a cooperativa Pindorama, onde a 
Cooperja vai iniciar negociações de arroz, numa forma de troca-
troca com produtos daquela cooperativa. As visitas serviram 
para conhecer e prospectar novos clientes, investimentos e par-
cerias da Cooperja com indústrias nestas regiões. 

Parcerias

A Cooperja esteve presente a convite da Ocesc na Feira Inter-
nacional de Negócios (FIN), que aconteceu em Florianópolis nos 
dias (11 e 12/05). A Feira é um evento de networking global com 
objetivo de estabelecer uma interação e cooperação internacio-
nal entre empresas e entidades.

Representantes de 16 países apresentam oportunidades de 
negócios em áreas como cidades inteligentes, turismo, agricultu-
ra, pecuária, tecnologia e indústria.

Além da Cooperja o stande da Ocesc contou com a exposi-
ção de produtos e serviços de outras cooperativas: Aurora 

Coop (Chapecó), Cooperalfa(Chapecó), Coopervil (Videi-
ra), e Cooperserra(São Joaquim).

Feira
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RENAGRO é o Registro Nacional de Trato-
res e Máquinas Agrícolas, que foi criado a partir 
do Decreto n.º 11.014, de 29 de março de 2022, 
para atendimento do art. 115, §4º-A da Lei n.º 
9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro. 

 Em 2015, com a Lei n.º 13.154, se insti-
tuiu a obrigatoriedade de que os tratores e 
demais aparelhos automotores destinados a 
puxar ou a arrastar maquinário agrícola, desde 
que facultados a transitar em via pública, eram 
sujeitos a registro único, sem qualquer custo, 
em um cadastro específico do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA.

 O RENAGRO é facultativo até 30 de 
setembro de 2022, e é obrigatório o registro a 
partir desta data, dos tratores e demais apare-
lhos automotores destinados a puxar ou a 
arrastar maquinário agrícola. 

 O registro também só é obrigatório 
para aqueles que transitam em vias públicas, ou 
seja, os tratores e demais aparelhos automoto-
res que não trafeguem, mas somente sejam 
transportados nestas vias, não são obrigados 
ao registro no RENAGRO.

 Por vias públicas se entendem aquelas 
que são abertas à circulação, sejam elas urba-
nas ou rurais.

 Esta é uma obrigatoriedade do proprie-
tário do bem, contudo o fornecimento dos sub-
sídios necessários para tanto é do fabricante 
ou importador, podendo estes, inclusive, reali-
zarem um pré-cadastro em nome do proprietá-
rio. 

A propriedade do bem é comprovada medi-
ante nota fiscal ou outro documento com fé 
pública, que deverá conter a gravação do códi-
go do chassi do trator ou máquina agrícola.

Após a realização do registro, quando o 
veículo transitar em via pública deve portar o 
documento RENAGRO, bem como observar as 
dimensões máximas permitidas para a via, bem 
como a instalação e o funcionamento dos itens 
obrigatórios de segurança, dentre eles a pla-
queta de identificação.

Para o registro será necessário, além dos 
itens citados anteriormente: I - se pessoa física: 
documento de identidade com CPF e RG, ende-
reço residencial, número de telefone celular e 
e-mail; II - se pessoa jurídica: cartão CNPJ, tele-
fone, e-mail e identificação do representante 
legal.

O registro de tratores ou máquinas agríco-
las produzidas antes de 2016 é facultativo, 
ainda que transitem em vias públicas.

Apesar do Decreto n.º 11.014/2022 não 
prever penalidades para aqueles que não façam 
o registro no RENAGRO, quando obrigatório, o 
próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê 
sanções administrativas, como retenção do 
veículo para regularização e, também, multa.

Jurídico
Para saber mais, acesse:

@cooperja.agro
www.cooperja.com.br

Por Marco Antônio 
Tommasi Simon
Gerente Jurídico

O que é 
RENAGRO?
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Pecuária
Temperatura abaixando 
e o pasto acabando

Você associado e cliente Cooperja que trabalha com gado de 
corte ou leite, está cuidado do seu animal através da prevenção? 
Fazendo remédio de verme adequado para o inverno? Tratando com 
mineral e ração para especifica idade e exigência do animal? Vai 
esperar o mesmo ir ao chão?  Ou perder peso e recuperar só no 
verão com o boi sanfona? Que é o boi que ganha peso no verão, 
perde peso durante o inverno. Quero mostrar para vocês alguns 
pontos dentro da sua propriedade para montar um planejamento 
ideal.

Dentre os serviços de preparação do trabalho para o inverno, 
um fator muito importante é o dos alimentos a serem ofertados na 
propriedade. Tendo como opção o cultivo de pastagens propícias 
para o inverno como a aveia e azevém. Também pode se destinar 
áreas para produção de feno e silagem para escassez de pasto. Nem 
todos os produtores conseguem tempo para preparar área ou ter um 
silo de qualidade o inverno todo. Pensando nisso, você produtor 
tem que buscar complementar com a alimentação de ração e mineral 
não deixando ocorrer uma queda de desempenho do gado com a 
baixa de valor nutricional das pastagens, principalmente em pasta-
gens nativas que não foram manejadas corretamente. Para o animal 
responder à um maior aproveitamento e não perder peso, tem a 
opção de fornecer a proteína bruta através dos suplementos mine-
rais proteinados, sendo um fator limitante no pasto no inverno, essa 
suplementação melhora a velocidade de digestão ruminal, trazendo 
benefícios como ganho de peso e melhora na produção.

Para saber mais, acesse:
@cooperja.agro

www.cooperja.com.br

Por Renan Molgaro
Gerente de Operações
Pecuárias

Dica para um bom aproveitamento 
dos suplementos:

• Condições de cocho adequado (coberto e com espaçamento 
dando condições para os animais comerem dos dois lados);

• Constante fornecimento do suplemento;
• Que o local tenha condições de água de qualidade (o cocho 

deve estar o mais perto possível dos bebedouros);
• Manter seu sal ou ração sempre bem abrigado para não 

molhar ou pegar raio solar.

 Outro desafio que temos para o inverno é manter o nível 
sanitário ajustado, uma opção é implementar calendário sanitário. 
Primeiro temos que pensar na prevenção contra doenças reproduti-
vas IBR, BVD e leptospirose, onde hoje, já se encontra vacinas. 
Outro fator importante é com manejo de produtos para combater a 
verminose, principalmente em bezerros e animais na recria pois são 
mais suscetíveis. Uma sugestão é utilizar aplicação estratégica em 
maio, julho e setembro. Aproveitando o manejo, pode conciliar 
vitaminas injetáveis, o qual ajudará no desenvolvimento dos anima-
is.

Exemplos de Minerais e rações da linha Dom 
Joaquim que podem ser utilizada no Inverno:

Suplemento mineral Dom Joaquim Proteico 35: Pronto para 
uso, faixa recomendada de consumo de 80 à 120g para cada 100kg 
de peso corporal, na primeira semana de uso, deve ser misturado ao 
suplemento mineral na proporção de 1:1 para adaptação dos animais.

Suplemento Mineral Dom Joaquim Prot.Energético 25: A 
faixa estimada de consumo é de 250 a 300g para cada 100kg de 
peso vivo. Tem a necessidade de manter boa disponibilidade de 
pasto,não fornecer à vontade para 
animais em jejum ou debilitados.  

Ração Dom Joaquim bovino 
crescimento: Fornecer a ração a 
partir dos 05 dias de vida. Deve 
ser fornecido juntamente com o 
alimento volumoso de boa quali-
dade, ou em sistema de CREEP 
FEEDING, onde os animais ainda 
recebem leite. Consumo recomen-
dada: 1 a 2% do peso vivo diaria-
mente.
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História 

No primeiro sábado do mês de julho é comemorado o dia do cooperativismo, movimento que congrega milhões de pessoas 
através da ajuda mutua em todo o planeta, e que cresce nos seus mais diversos ramos a cada ano. Mas o que é cooperativismo? 
Como surgiu este movimento? São estas e outras questões que de forma bastante objetiva abordaremos nas próximas linhas.

O ser humano vive em associativismo desde os tempos mais remotos, pois um exemplo muito claro disto é a vida em comunida-
des, que antigamente eram conhecidas como tribos ou povoa-
dos. Mesmo nômades os humanos viviam em grupos como forma 
de se ajudar e se proteger. 

E talvez tenham sido as dificuldades que os humanos encon-
traram desde o início que fizeram nascer soluções que se perpe-
tuaram e nos servem até hoje. Com o coo-
perativismo também foi assim. Nosso movi-
mento foi a resposta de um grupo de tra-
balhadores — a maioria deles tecelões — ao 
aumento do desemprego e aos baixos 
salários pagos pelas empresas europeias, 
após o início da Revolução Industrial. 

Tudo começou em 1844, na cidade de 
Rochdale-Manchester, no interior da 
Inglaterra. Sem conseguir comprar o bási-
co para sobreviver nos mercadinhos da 
região, um grupo de 28 trabalhadores (27 

homens e uma mulher) se uniram para montar seu próprio armazém. A 
proposta era simples, mas engenhosa: comprar alimentos em grande quantidade, para conseguir preços melhores. Tudo o que fosse 
adquirido seria dividido igualitariamente entre o grupo. Nascia, então, a “Sociedade dos Probos de Rochdale” — primeira cooperati-
va moderna, que abriu as portas pautada por valores e princípios morais considerados, até hoje, a base do cooperativismo. Entre 
eles a honestidade, a solidariedade, a equidade e a transparência. Apesar de cooperarmos desde que começamos a viver em socie-
dade, este foi o marco do cooperativismo moderno como o conhecemos.

Mas afinal o que é então o cooperativismo? O cooperativismo é um movimento social e econômico que une pessoas em torno 
de um mesmo objetivo. Assim, nessa ideologia, todos prosperam juntos, com desafios e resultados compartilhados. Como resulta-
do, o símbolo do cooperativismo é a organização onde todos são donos do próprio negócio, e a prioridade são as pessoas, e não o 
lucro.

De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), mais que um modelo de negócios, o cooperativismo fortalece 
as práticas econômicas e busca “transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para 
todos.”

Por Vinícius Cechinel 
de Moraes
Diretor Corporativo

Fonte: OCB
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Modo de Preparo:
Arroz:
1. Em uma panela, coloque o azeite, o alho e o arroz.2. Deixe fritar por dois minutos.
3. Tempere com o sal e adicione a água.4. Quando a água secar está pronto

Salmão:
1. Em uma frigideira adicione o azeite e leve ao fogo.2. Coloque o salmão na frigideira, tempere com sal e pimenta.3. Deixe dourar dos dois lados, por aproximadamente quatro minutos de cada lado, de forma que o interior do peixe fique úmido. Reserve.4. Na mesma frigideira adicione a erva-doce e o vinho. Deixe reduzir.5. Com o auxílio de uma peneira, coe o molho sobre as postas de salmão.6. Sirva com o arroz.

Ingredientes
Arroz:
- 1 xícara (chá) de Arroz Cateto Integral 

Naturizi
- 4 xícaras (chá) de água fervente

- 2 dentes de alho picado

- 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem

- Sal a gosto

Peixe:
- 2 postas de salmão fresco

- 50ml de azeite extra virgem

- Sal a gosto - Pimenta-do-reino a gosto

- 1 colher (café) de sementes de erva 

doce
- 100ml de vinho branco seco

Receitas 

31




