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      Como o uso obrigatório da máscara
de proteção, higienização com álcool em
gel e demais atitudes, tudo para nos
prevenir, prevenir nossos colegas de
trabalho e as pessoas que convivem com
a gente.
      
     A Assembleia foi adiada, as eleições
do Conselho Fiscal e do Conselho
Administrativo que aconteceriam no mês
de março foram remarcadas para
julho/20 e por força da lei, foram feitas de
maneira semipresencial. Reuniões de
Núcleos, treinamentos com os Líderes de
Núcleo, participações em reuniões do
Núcleo Feminino e entre outras, foram
suspensas devido a Pandemia. A
plataforma on-line foi de grande valia
para administrarmos e fazermos reuniões
virtuais, com isso tínhamos uma certeza:
não poderíamos parar de trabalhar, e
assim foi feito!

     2020 foi um ano de incertezas, porém
tivemos uma grande vitória com a
excelente Safra e os preços melhorando
a cada dia, o que foi merecido depois de
tantos anos de preços baixos.   

alar do ano de 2020 é falar de incer-
tezas para toda a população, com o
início do COVID - 19 tivemos que 

Mensagem
do Presidente

     Agradeço a todos os associados e
associadas pela grande aprovação da
nossa administração e reeleição ao
cargo por mais um mandato. Quando
um conselho de administração é
eleito, os associados esperam que o
foco dos trabalhos sejam  feitos a seu
favor, e essa é a nossa intenção.
Porém, todos desejam que o
patrimônio estrutural e financeiro da
Cooperativa Juriti seja preservado,
por isso decisões precisam ser
tomadas em benefício dos associados
e para preservar o bom andamento
da empresa. Quanto mais nossa
empresa cresce maiores são as
responsabilidades da direção. Deus
abençoou a  Cooperativa Juriti com
pessoas que trabalham e vivem a
vida buscando o melhor para a
Cooperativa e seus associados. 
     Visando a necessidade do
associado em diversificar a sua fonte
de renda, em 2020 a Unidade de
Beneficiamento de Sementes (UBS),
deixou de existir e foi transformada
em uma Unidade de Beneficiamento
de Milho (UBM).

F
adotar mudanças que jamais
imaginávamos. A preocupação começou
com nossos familiares, amigos,
comunidade e com isso,  na Cooperativa
Juriti tivemos que aprender a conviver
com este novo cenário. 
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     Buscamos diversificar tanto para o
crescimento do associado, como para o
desenvolvimento da Cooperativa Juriti, e
em 2021 com um pouco de atraso em
virtude dos licenciamentos, estaremos
iniciando as obras no Frigorífico de
Peixes. A Loja Agropecuária Cooper Juriti
aumenta o seu faturamento a cada ano, e
com isso entendemos que foram
decisões importantes para todos. Ainda
temos grandes desafios, como por
exemplo aumentar o volume da descarga,

Orlando Giovanella
Presidente

buscar ser auto suficiente na matéria
prima, arroz branco, parboilizado e entre
outros que virão.

     Quero agradecer principalmente a
Deus, aos associados, colaboradores e
clientes, por mais este ano de parcerias.
Todos nós temos a obrigação de
conduzir a Cooperativa Juriti com amor
e zelo para que as futuras gerações
continuem usufruindo deste bem
precioso.

Mensagem
do Presidente



Relatório do Conselho de Administração
da Cooperativa Juriti  -  Exercício de 2020

Senhores Associados,

     Atendendo as disposições legais e Estatutárias, a
Administração da Cooperativa Juriti  apresenta-lhes o
seu relatório referente ao exercicio de 2020.

      Um ano para ficar na história.
Certamente será lembrado por muito
tempo, como o ano do Corona Vírus 
 COVID-19. Mas não ocorreram
somente acontecimentos nebulosos.
O agronegócio, como um todo,
experimentou um período inédito.
Praticamente todas as commodities
alcançaram preços altamente
remuneradores. Milho e soja
alcançaram preços muito bons,
puxados pela desvalorização do real
frente ao dólar, bem como, também
em parte, pela guerra político-
ideológica entre Estados Unidos e
China.
      No segmento arroz passamos por
um ano totalmente atípico. 

As exportações de arroz em casca
que aconteceram no último
trimestre de 2019, fizeram com que
no início deste ano, as indústrias de
beneficiamento estivessem com
seus estoques de matéria-prima
muito baixos.
     Por isso a grande procura no
início da colheita fez com que os
preços do arroz em casca
aumentassem cerca de 24%, para o
produtor, comparando com o
mesmo período de 2019. Já no
arroz beneficiado, o aumento foi de
somente 9,5%.
     Durante o ano os preços, tanto
ao produtor, como para o
consumidor, tiveram um aumento
significativo, em razão de vários
fatores: O primeiro, a perspectiva
de uma safra nacional menor, pois,
houve grande redução de área
plantada no Rio Grande do Sul, em
razão dos bons preços da soja e do
milho. Havendo menor oferta de
matéria-prima, os preços obedecem
a lei de oferta e procura, e tendem a
subir. Outro fator muito importante
foi a infelicidade que o mundo todo

 

Visão Geral do Negócio
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experimentou e continua sofrendo com a
pandemia do Novo Corona Vírus.
     Mas o fator que mais afetou os preços
do arroz em casca foi a desvalorização do
real. Perdeu-se a referência de valor e
com isso as exportações de arroz em
casca para vários países forçou os preços
para cima.
     A referência mundial de preço da saca
de arroz é de 12 dólares por saca. É fácil
fazer a conta. Com o dólar a R$ 5,25, o
importador pôde pagar R$ 63,00 a saca,
chegando a 72,00 em plena colheita,
enquanto que para a indústria nacional a
matéria-prima neste patamar se tornava
impraticável, frente aos preços que
alcançava no beneficiado. Diante deste
cenário, as grandes tradings enchiam
navios com arroz em casca, levando para
países da América Latina.
     Em meados de março, com a
declaração de Calamidade Pública, pela
OMS, em razão do COVID-19, e com a
paralização imposta pelas autoridades
governamentais, das atividades
consideradas não essenciais, o
consumidor buscou mais produtos não
perecíveis, que pudesse estocar em casa,
como o arroz. E acabou pegando o varejo
desabastecido.
     Houve uma corrida muito grande aos
supermercados, com as pessoas
comprando mais do que o necessário
para abastecerem suas despensas,
receosas de possível desabastecimento.
     Ocorreu aparente aumento no
consumo de arroz, em razão de as
pessoas fazerem suas refeições em casa,

já que as áreas de alimentação dos
shoppings e restaurantes estarem
fechadas.
     A perda de renda sofrida por milhares
de brasileiros durante a pandemia do
Covid-19 contribuiu para o choque de
demanda observado no mercado de
arroz e, consequentemente, para os
preços recordes do produto no mercado
interno.
     Também importante destacar o papel
do auxílio emergencial sobre o mercado
consumidor. Auxilio este concedido pelo
governo federal às pessoas
desempregadas e às que perderam
renda por paralisação de suas atividades,
pois, trouxe para a alimentação uma
população que não estava sendo atingida
pelo Bolsa Família.
     Com a demanda desenfreada, os
supermercados e atacadistas buscaram
abastecer seus depósitos com arroz.
Talvez preocupados com eventual
desabastecimento que o cenário vivido
indicava, com o dólar alto e pouca oferta
de matéria prima, ou mesmo para
aproveitar futuros aumentos do
beneficiado.  A procura desenfreada nos
fez aumentar o beneficiamento, entre
abril e setembro, em 29% para atender a
demanda. Em consequência, os preços,
tanto do arroz em casca, quanto do
beneficiado se elevavam com boa
frequência. 
     Em setembro o arroz em casca se
encontrava a R$ 85,00, na região,
aumento de 84,78% em relação ao início
da colheita e o beneficiado chegou a
R$126,00, aumento de 96,4% em relação

Relatório do Conselho de Administração
da Cooperativa Juriti  -  Exercício de 2020



ao preço praticado em janeiro.
     Diante deste cenário de alta nos
preços da matéria-prima e ainda
distante do início da nova colheita, o
governo federal isentou da TEC (tarifa
externa comum) a importação de até
400 mil toneladas de arroz proveniente
de países fora do Mercosul. Mas o arroz
importado, mesmo com a isenção da
tarifa de importação não foi suficiente
para baixar os preços do arroz em
casca, efeito muito temido pela classe
produtora, servindo tão somente para
estabilizar os preços internos.
     A Juriti, diante do enorme aumento
da demanda por seus produtos, anteviu,
já no mês de agosto, que não teria
matéria-prima suficiente para atender o
seu mercado até a entrada da nova
colheita, que esperava ocorresse já a
partir da primeira semana de janeiro de
2021, mesmo que o mercado
normalizasse a partir de novembro.
     Como o produto importado demora
para chegar, já no dia 10 de agosto
iniciaram-se negociações para,
juntamente com outras empresas,
importar arroz em casca, cujo primeiro
carregamento deveria estar no porto de
Imbituba, até o dia 27 de outubro de
2020.
No entanto ocorreu grande atraso, com
a primeira entrega iniciando a descarga
no dia 02 de dezembro. Com a
diminuição das vendas a partir da
terceira semana de setembro, este arroz
chegou a tempo de suprir as
necessidades do mês de dezembro.
Foram importadas 182.000 sacas de
arroz,  praticamente a mesma quantida-

de de arroz adquirido de terceiros em
2019.
     Mas a ressaca chegou. A partir de
outubro o mercado do arroz beneficiado
parou. As despensas das casas se
encontravam lotadas, os depósitos dos
supermercados e atacadistas
abarrotados de arroz. O mercado
adquiria arroz de qualquer marca e
procedência.
     O depósito de arroz beneficiado da
Cooperativa lotado. Passamos a
beneficiar somente a quantidade
necessária para produção de casca para
a parboilização.
     Grandes clientes nos reportavam que
as vendas caíram em torno de 24%.
E com isso a inevitável queda dos
preços do arroz beneficiado. Em
dezembro já vendíamos a R$ 117,00:
queda de 7,14%. Na outra ponta, no
entanto, o arroz em casca não teve o
mesmo comportamento, mantendo a
mesma cotação.
     No entanto, apesar das grandes
ondas, a administração, juntamente com
a colaboração dos cooperados e
cooperadas e a dedicação dos
colaboradores conseguiram surfar o mar
revolto e fechar o exercício de 2020 com
um resultado econômico recorde.  
      Foi um ano de bons resultados para
o associado produtor, que teve uma boa
remuneração pela sua produção e um
bom resultado para a Cooperativa, que
pode antecipar a distribuição de sobras,
no mês de dezembro, no valor de R$
3,00 por saca de arroz depositada na
Cooperativa, tanto arroz do primeiro
corte, quanto arroz da ressoca.
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     Fato relevante foi a realização, em
06.07.2020 da AGO, pelo inédito sistema
semipresencial, quando ocorreu a eleição
do Conselho de Administração, para o
mandato até a realização da AGO de
2024. Foi reeleito para a Presidência o Sr.
Orlando Giovanella, tendo como Vice-
Presidente o Sr. Edelar Carlos Conzati,
Secretário Sr. Acyr Tassi, Conselheiros os
Srs: Francisco Luis Demarchi, Clodoaldo
Bordin e Evanildo Wilbert.
     Quanto ao arroz branco, continuamos
a adquirir de uma empresa que embala na
marca da Cooperativa. A crescente
demanda por este tipo de arroz, percebida
no nosso principal mercado que é a
Região Metropolitana de Curitiba, onde
ocorre grande aumento populacional, pela
migração de pessoas residentes no norte
daquele Estado, com o hábito de
consumir arroz branco, reforça a
necessidade de a Cooperativa ter a sua
própria indústrias que irá permitir ser
competitiva neste mercado em expansão. 
    Continuou-se com especial atenção à
nova Unidade de Negócios Peixes, com a
elaboração dos projetos e
encaminhamento dos pedidos das
licenças necessárias para esta atividade.
O terreno onde será implantado o
abatedouro se encontra pronto. O início
do abate continua previsto para o
segundo semestre de 2021, salvo atraso
nos licenciamentos, o que poderá ocorrer
pois, em razão do Covid, muitos órgãos
públicos estiveram com suas atividades,
reduzidas, devido ao afastamento de
alguns funcionários que se encontram em
grupo de risco.

     A pandemia gerou mudanças e criou
novos hábitos para a proteção da
saúde. A Cooperativa criou regras
próprias e também seguiu as
recomendações das autoridades
sanitárias, exigindo de seus
colaboradores e pessoas que
adentrassem suas instalações, o uso
de máscaras, álcool em gel e
distanciamento. Alguns de seus
colaboradores trabalharam no sistema
home office.
     A Unidade de Jaraguá do Sul foi
negociada com uma empresa da região
e foi colocada à venda a antiga sede da
Cooperativa, na Rua 11 de Novembro.
     A Loja Agropecuária continua,
ampliando sua área de atuação e com
faturamento expressivo, contratando
mais representantes comerciais, tendo
mais uma vez participação importante
no resultado do exercício. 
     Com olhar para a crescimento
sustentável da Cooperativa, a
administração está procurando formas
de diversificação de seu portfólio de
produtos para fazer frente ao
recrudescimento da concorrência e
principalmente para atender aos novos
hábitos tanto de compra, quanto
alimentares das novas gerações.
Também com um olhar para oferecer
ao produtor associado oportunidade de
diversificar a produção e tornar a sua
propriedade altamente rentável.

Relatório do Conselho de Administração
da Cooperativa Juriti  -  Exercício de 2020



Missão 
Produzir alimentos saudáveis para a

satisfação dos consumidores, respeitando
os princípios cooperativistas.

Visão 
Ser reconhecida como entidade geradora
de valor para seus cooperados, clientes,

colaboradores e à comunidade.

Negócio
Beneficiar, industrializar e comercializar

arroz e outros produtos agrícolas.
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Conselho de Administração - 2020/2024

Orlando Giovanella - Presidente
Edelar Carlos Conzati - Vice Presidente
Acyr Tassi - Secretário
Clodoaldo Bordin - Conselheiro 
Evanildo Wilbert - Conselheiro 
Francisco Luis Demarchi - Conselheiro 

Conselho Fiscal - 2020/2021

Gilberto Luiz da Silva Azevedo 
Hélcio Demarchi 
Hercilio Zanluca
Irio Will
Lúcio Eugenio Wenk 
Valério Pauli
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Rizicultura

     A estimativa para safra 2020/2021 da
CONAB, é de 2,7% a menos que a safra
passada, apenas por projeções
estatísticas de produtividade, isto em um
cenário nacional. Em nossa região, a
maior adversidade durante as primeiras
fases da cultura do Arroz Irrigado, foi a
disponibilidade de água para irrigação, de-

este ano safra de 2020/2021, de
um modo geral, nossos associados
realizaram uma antecipação da se-

     Para a indústria de arroz, o momento
foi de uma movimentação mais intensa e
sem dúvida de muita atenção para estar
oferecendo um produto de qualidade para
o consumidor final. 

     O setor arrozeiro, vinha de anos
apreensivos para uma melhora nos
preços, com isso, houve um maior
investimento nas áreas, com adubações e
aplicações de defensivos, esperando-se
uma colheita de maior quantidade e
qualidade. 

Wilian Odorizzi
  Técnico Agrícola

meadura em suas áreas, tendo em vista
os bons preços praticados durante este
ano, para desviar-se de um surto da praga
comumente na safra passada, como a
Sogata (Tagosodes orizicolus), e o
objetivo de estar realizando a colheita da
popular ressoca (safrinha). 

N

vido à alta estiagem ocasionada pelo
fenômeno La Niña, tendo em vista, que a
irrigação é um fator primordial para altas
produtividades e dificultando os primeiros
manejos da cultura. O ano de 2020 foi
marcado pela Pandemia Covid-19 e foi
um dos pilares para o aumento do
consumo de arroz no país.
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Milho

cultura do milho está em constante
expansão em nossa região, sendo
cultivada por vários produtores que

     O recebimento de milho em grãos, está sendo feito na antiga Unidade de
Beneficiamento de Sementes (UBS) localizado na Rodovia Guilherme Jensen, KM
13, na Área Industrial do Município de Massaranduba. A Cooperativa Juriti está
comprando o  milho em grãos dos produtores mediante agendamento do
recebimento do produto com o técnico responsável Adailton. O milho recebido será
processado na própria Unidade de Beneficiamento de Milho (UBM) e
consequentemente será vendido na Loja Agropecuária Cooper Juriti. 

     A Cooperativa Juriti possui  em sua
Loja Agropecuária todos os insumos
necessários para a produção da cultura,
contando ainda com assistência técnica
especializada, disponível aos produtores.

Adailton Jancowski Mizwa 
Técnico Agrícola 

A
possuem solos que permitem o plantio da
cultura. Desta forma, a Cooperativa Juriti
visa proporcionar a diversificação de
culturas e gerar mais uma renda aos
produtores. 
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Piscicultura

     O consumo de filé de tilápias também
seguiu no mesmo ritmo, hoje consolidado
na mesa de muitas famílias, bares e
restaurantes. 
     Com todos esses dados significativos,
a Cooperativa Juriti vem estudando a
anos a possibilidade de ingressar nessa
atividade.
       

Piscicultura Brasileira está
crescendo anualmente, e teve um
aumento de 4,9 % em relação a Sa-

     Como a Cooperativa Juriti
nunca coloca a “carroça na frente
dos bois”,  sempre sendo
cautelosa em todas as
atividades, já vem de alguns
anos  os trabalhos com os
associados produtores de tilápia,
custeando os insumos  para 
 garantir a produção necessária.
Com o estudo da viabilidade e
aprovado pela AGO,  fomos atrás
de todas as Licenças, Registros,
para o ano de 2021 dar  início a
construção do nosso sonhado
“Frigorífico de Peixes”.

Dagvin Wachholz
Engenheiro Agrônomo 

A
fra de 2019, principalmente no cultivo da
tilápia. Santa Catarina pulou da 4º
colocação para a 3º nessa última safra, com
uma produção de 38,5 mil toneladas de
peixe. Massaranduba está entre os maiores
produtores do estado de Santa Catarina.

     Vários associados da Cooperativa Juriti
já estão se profissionalizando na produção
de tilápias com apoio técnico da Juriti,
alcançando ótimos resultados.
     Já temos mais de 40 hectares de área
inundada com mais de 20 produtores
cadastrados para ingressar na atividade
junto com a Cooperativa.
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Fo
to

: S
am

an
th

a 
S

. S
. U

lle
r



17

Loja Agropecuária 
CooperJuriti

Loja Agropecuária, ampla e
climatizada, está localizada no
andar térreo do centro administrati-

 

“Loja Agropecuária Cooper Juriti, de sementes a ferramentas tudo o que você precisa!”

aves, peixes, pássaros e outros animais. Possui linha completa para Camping &
Pesca, Controle de Pragas, Pet & Veterinária, Montaria, Máquinas e Equipamentos,
Ferramentas e Acessórios, Lubrificantes, utensílios  para o campo e para a casa,
entre diversos outros itens. 
     Disponibiliza, ainda, veterinário e departamento técnico para prestar as
necessárias orientações.

     No  mês de outubro a nossa Loja
Agropecuária completou 4 anos.

A
vo da Cooperativa, com cerca de 5.300 itens.
Atende o público em  geral, disponibilizando
fertilizantes e defensivos para as culturas ar-
roz, milho, palmeira, banana e hortaliças.
Dispõe de uma variada linha de rações para



ano iniciou e
com ele muitos
projetos com a 

COVID - 19

     Tendo o nome  Coronavírus (COVID
-19), não sabíamos o que era, como
agir ou reagir. Tudo novo, hora de
pensar em uma nova estratégia, para
os negócios, para  a saúde e para o
convívio social.
     Durante o ano de 2020, não tivemos
abraços calorosos, os sorrisos foram
cobertos e as pessoas distanciadas. 
 Muitos foram infectados e a triste
notícia de pessoas queridas que não
conseguiram vencer esta doença.
     Com isso, a Cooperativa Juriti
mudou a forma de atendimento,
pensando na saúde de seus
colaboradores, associados e clientes. 

     Seguindo as regras de
distanciamento no atendimento,
disponibilizando o uso de álcool
em gel em todas as
dependências da Cooperativa e
conforme  Decreto Municipal nº
4160 de 13 de abril de 2020, o
uso obrigatório da máscara de
proteção. 
     Seguimos fortes e convictos
que dias melhores virão.

Presidência 

Recepção 

Entrada Principal

convicção de um ano
excepcional porém, fomos
surpreendidos com algo
antes nunca visto, uma
Pandemia! 

O
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COVID - 19

Atendimento ao Produtor

Loja Agropecuária

Auditório 
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Refeitório

Parboilização 

Beneficiamento

20

COVID - 19



Valores da Cooperativa Juriti

Atitudes de Donos do Negócio
Simplicidade
Qualidade
Gente Que Ama o Que Faz
Gostamos de Desafios
Obstinação Por Resultados 
Orgulho do Ganho Honesto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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      A Assembleia Geral Ordinária AGO estava prevista para acontecer no dia
27/03/2020, conforme a convocação publicada no edital do Jornal Vale do Itapocu. 
     Mas o inesperado aconteceu, uma pandemia assolou o mundo e com isso muitas
atividades foram transferidas ou até mesmo canceladas.

     Dentre tantos assuntos importantes a serem discutidos nesta
Assembleia, um deles era a Eleição do Conselho Fiscal e do
Conselho de Administração, que aconteceu através de Boletim de
Voto a Distância. Foram devolvidos e validados 579 Boletins de
Voto.

Assembleia 

      O novo edital foi publicado no Jornal Vale do Itapocu
no dia 03/06/2020, convocando para a Assembleia Geral
Ordinária Semipresencial, que aconteceria no dia
06/07/2020, seguindo todas as normas e protocolos  pré
estabelecidos no combate contra a COVID-19.
     Neste dia, 28 associados acompanharam a
Assembleia de forma presencial.
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Adesão Voluntária e Livre
Gestão Democrática pelos Membros
Participação Econômica dos Membros
Autonomia e Independência 
Educação, Formação e Informação
Intercooperação
Interesse pela Comunidade

Princípios do Cooperativismo



      2020 foi marcado por muitas mudanças
de planejamento, dentre elas o cancelamento
da nossa festa de encerramento.
     Para não deixar passar em branco uma
data tão especial onde as famílias se
reuniam e a alegria contagiava, a
Cooperativa Juriti  preparou um presente 
 para todos os associados e seus cônjuges:
um kit contendo uma  jaqueta personalizada,
um calendário e um boné. A entrega foi
realizada através dos 24 Líderes de Núcleos.

Líderes de
Núcleo

Líder: Ademar André Safanelli
Região: Guarani-Mirim e Alto Guarani-Açú
Cidade: Massaranduba 
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Líder: Francisco Cirilo Dalpra
Região: Poço Grande
Cidade: Guaramirim

Líderes de
Núcleo

Líder: Fabiano Kempski
Região: Ribeirão da Lagoa
Cidade: Massaranduba
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Líder: Gilmar Schunke
Região: Rio Cerro 
Cidade: Jaraguá do Sul 

Líder: Ruben Fauth
Região: Linha Telegráfica
Cidade: Massaranduba

26

Líderes de
Núcleo



Líder: Vanderlei Moser
Região: Guarani - Açú
Cidade: Massaranduba 

Líder: José Carlos dos Santos
Região: Medeiros e Rio Novo
Cidade: Barra Velha

Líder: Werner Marquardt
Região: Patrimônio e Campinas Central
Cidade: Massaranduba

27

Líderes de
Núcleo



Família Girardi

       O Selo da Agricultura Familiar surgiu como uma
importante ferramenta, criada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário para identificar os produtos
oriundos deste setor, que vem crescendo e se organizando
para produzir mais e com maior qualidade.
       Para quem produz, o Selo é instrumento de agregação
de valor, uma vez que o produto oriundo da agricultura
familiar promove valores cada vez mais exigidos pelos
consumidores.
       A iniciativa contribui para que a agricultura familiar se
organize cada vez mais e qualifique suas ações comerciais.
Para quem adquire os produtos com o Selo, o resultado é a
garantia de saber a origem dos produtos consumidos, além
de contribuir com a promoção da sustentabilidade, da
responsabilidade social e ambiental, e da valorização da
produção regional e da cultura local.

Fonte: SEBRAE

Márcio Alexandre Girardi, Rosemeri Klein Girardi
 e Bruno Girardi
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Núcleo Feminino
Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas

     Nos dias 29 e 30 de setembro de 2020,
aconteceu o Encontro Nacional das Mulheres
Cooperativistas. A abertura desse evento teve
a presença do Presidente Sr. Orlando
Giovanella, Superintendente Sr. Silvério
Orzechowski e o Diretor ADM/Financeiro Sr. 
 Francisco Pawlak, posteriormente foram
iniciadas as palestras através da plataforma
digital. Foram dois dias de conhecimento
compartilhado, aprendizado e risadas. Ao final
do encontro tivemos lindas palavras e a
bênção do Padre Fabio de Melo.

     O encontro ocorreu de acordo com as
normas estabelecidas para o combate contra
a COVID-19, disponibilização do álcool em
gel, uso obrigatório da máscara de proteção,
distanciamento e o uso de luvas plásticas
descartáveis na hora do café. A Srª Diva
Hornburg contribuiu com máscaras de
proteção para presentear a todas participantes
do evento  e a Srª Rosimeri Giovanella com
uma lembrança simbolizando o Núcleo
Feminino.
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Núcleo Feminino
Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas

29/09/202030/09/2020
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      O Selo de Responsabilidade Social, selo
que tem como finalidade reconhecer e
destacar cooperativas e empresas
estabelecidas em território catarinense que
apresentam o seu Balanço Social e a
comprovação de sua publicidade,
promovendo portanto, a transparência nas
relações institucionais e o comprometimento
de todos com o bem-estar da sociedade e a
preservação ambiental em Santa Catarina.

       Um dos motivos para termos o Selo de Responsabilidade Social, é por preservarmos o
meio ambiente.
Sabe como?
       Nosso sistema de estufas são 100% sustentáveis, usamos a casca de arroz como fonte
de energia, seja ela natural ou em forma de briquetes, que são produzidos por nós
mesmos, com o uso de uma prensa mecânica. 
Antes eram usados cerca de 5.000m³ de lenha por ano, número este que estaria triplicado
atualmente. Desta forma, reduzimos o custo e árvores são preservadas. Fo
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Capital 
Social

     Ser associado da Cooperativa Juriti, traz muitos benefícios, dentre eles a
Retirada do Capital Social, que acontece quando o associado completa 35 anos
de CooperJuriti ou 68 anos de idade.
     Em 2020 alguns associados foram agraciados, e no dia 15 de dezembro foi
realizada a entrega simbólica do cheque, com a presença do Presidente Sr.
Orlando Giovanella e a Coordenadora de OQS Srta. Andressa Saplinski.
    Para a entrega do cheque, todas as medidas de segurança contra a COVID-19
foram tomadas.

Sr. Estanislau Klimkowski Sr. Ademir Luiz Bortolini

Sr. Santos Marcos da Cunha Sr. Felipe Kluck
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Capital 
Social

Sr. Harry Michelmann Srª. Isolina Maria Conzatti Girardi

Sr. Dalvino Girardi Sr. Geomar Antônio Rausisse

Sr. Hilário Baumann Sr. Helfried Woisnak
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Capital 
Social

Srª. Paulina Kubnik Kuklinski Sr. Nilton Koslopp

Sr. Irineu Maiochi Sr. Alexandre Guszaki 

Srª. Ursula Dorow Holtz Sr. Ivo Belegante
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Grão de Ouro do Brasil
 31 de outubro

Dia Internacional do Arroz 
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Treinamentos

       Um dos Princípios do Cooperativismo é a Educação, Formação e Informação.  A
Cooperativa Juriti em parceria com o SESCOOP e o SENAR, incentiva a capacitação
profissional. Com profissionais bem instruidos melhores serão os resultados. No ano de
2020 os cursos e treinamentos tiveram um formato diferente, muitos cursos foram
realizados através da plataforma on-line, resguardando a saúde dos colaboradores.

Curso: Hacker Ético Profissional com Kali Linux;
Curso: Atualização do ICMS – Mudança de Alíquotas Internas e Principais Mudanças Para
2020;
Curso: Express de Power BI;
Curso: Bacula 1: ferramenta livre de backup;
Curso: Manutenção Express – Formatação e Reparo de Computadores;
Curso: Arquitetura de Redes;
Curso: A importância da comunicação interna para efetivação da  cultura organizacional;
Curso: Simulação, fraude e abuso de forma nos elementos contábeis e tributários;
Curso: O trabalho pericial na solução de conflitos trabalhistas: a visão de um juiz do
trabalho;
Curso: Contabilidade 4.0 – O céu é o limite;
Curso: Tópicos essenciais para um consultor em cooperativas;
Curso: A tecnologia e malhas fiscais a favor da sua empresa;
Curso: Contabilidade 4.0;
Curso: Evolução do projeto SPED e impactos a gestão tributária;
Curso: Aspectos relevantes da retenção de contribuições previdenciárias na contratação de
PJ;
Curso: Conceito de insumo para PIS/ Cofins e planejamento tributário;
Curso: Contabilidade tributária: custos e oportunidades fiscais; 
Curso: ICMS para o Dia a Dia;
Curso: Compliance Tributário: Uma perspectiva dentro das organizações contábeis;
Curso: Temas controvertidos sobre responsabilidade tributária no âmbito do Carf;
Curso: EFD e o controle dos estoques – O fisco está de olho;
Curso: Últimas novidades do “Perguntas frequentes da EFD-ICMS/IPI para o ano de 2020;
Curso: Desafios da apuração do ICMS no dia-a-dia da empresa: situações tributárias,
crédito fiscal e ST;
Curso: Tributação dos rendimentos de aplicações financeiras nas sociedades cooperativas;
Curso: Desconsideração de personalidade jurídica e a responsabilidade tributária dos
sócios;
Curso: Workshop On line PDGC – Planos de melhoria da governança e gestão;
Curso: Introdução à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS);

Cursos on-line
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Curso: Curso On –line de Atualização da legislação trabalhista – 2º turma;
Curso: Gestão de Recursos Humanos para Cooperativas;
Curso: Governança Cooperativa: Princípios e Boas Práticas;
Curso: Curso Pitch;
Curso: Introdução ao Design Thinking;
Curso: Notas explicativas – Regras de Elaboração para ME, EPP, Pequenas e Médias
Empresas e Entidades Sem Fins Lucrativos;
Curso: Indicadores de Recursos Humanos – Transformando seu RH em centro de
resultados;
Curso: Atualização de ICMS;
Curso: Extensão em Endomarketing;
Curso: Atualização de ICMS – Redução de Alíquota, Limitação ao Credito, Transferências
Interestaduais, FIA/FEI, Malha Fiscal  e Regulamentação do TTD 409 e outros benefícios;
Curso: Rotinas de Departamento de Pessoal com Enfoque no ESocial;
Curso: NR 20;
Curso: Atualizações sobre as normas / Reforma previdenciária e suas relações com a SST;
Curso: Atualização sobre os benefícios previdenciários, PPP, Requesitos Documentais da
Medicina Ocupacional e os impactos da LGPD e SST;
Curso: A importância do compliance do contábil;
Curso: Encontro Desafios da Gestão de Pessoas pelo mundo;
Curso: Relações jurídicas e impactos na SST;
Curso: Lei Geral de Proteção de Dados;
Curso: Excel Corporativo – Soluções Práticas da Ferramenta para o Ambiente Empresarial;
Curso: POP – Marketing com o Google;
Curso: POP – Criando com o Canva.

Treinamentos

Cursos presenciais

Curso: Segurança e Saúde no
 Trabalho na Agricultura

NR 17 – TreinamentoC
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Treinamentos

Negociação e Vendas
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NR - 35 Trabalho em Altura

Educação Continuada para
 Auditores dos S's
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Treinamentos

Gestão de Negócio da Área de Pescados Devido a pandemia o mês 
de julho o encontro foi on-line

NR33 - Espaço Confinado Formação
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Treinamentos

NR33 - Espaço Confinado Reciclagem

NR33 - Espaço Confinado Formação

Tratores e Implementos Agrícolas –
Operação e Manutenção
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Treinamentos

Colheitadeira Auto Motrizes - 
Operação e Manutençãp

Tratores e Implementos Agrícolas –
Operação e Manutenção

NR11 - Operador de Empilhadeira e
Transpaleteira Reciclagem 
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Treinamentos

NR11 - Operador de Empilhadeira e
Transpaleteira Formação

NR11 - Operador de Empilhadeira e
Transpaleteira Formação

NR11 - Operador de Empilhadeira e
Transpaleteira Formação
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Treinamentos

Beneficiamento e 
Conservação de Pescados

NR - 35 Trabalho em Altura

Edição de Vídeo para Mídias Sociais
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Treinamentos

NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamentos

NR33 - Espaço Confinado Formação

NR33 - Espaço Confinado Reciclagem

T&D - TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 2016       2017       2018       2019       2020  

Eventos                                                 
Participantes
Horas

24
1.637

19.043

69
2.754

25.415

48
1.280

13.466

38
1.409

13.490

75
420

5.459
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Jovem 
Aprendiz

NR11 - Operador de Empilhadeira e
Transpaleteira Formação

        A turma de Jovens  Aprendizes de 2020/2021 contou com 8 jovens divididos em
duas turmas matutino e vespertino. 
       Turma matutina Catherine Isabela Neumann, Cesar Vinicius Micheluzzi, João Pedro
Lajus Maciel, Leticia Dejeniski Rojas. Turma vespertina Camila Cristina Luchini, Diana
Kasmirski Mengarda,  Stefany Wuerges e Thiago Augusto Ueckert,  Os jovens foram
selecionados de acordo com os três grupos: Comunidade, Empregados e Cooperados.

Turma Matutina

Turma Vespertina
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O Programa de Certificação de Energia Renovável é uma iniciativa conjunta
da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel) e da
Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) que visa fomentar o
mercado de energia gerada a partir de fontes renováveis e com alto
desempenho em termos de sustentabilidade. O programa consiste em duas
certificações interrelacionadas, que trazem benefícios aos geradores de
energia e aos consumidores voluntários de Energia Renovável.
Com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 geradas pela produção de
energia elétrica, uma das principais fontes de gases do efeito estufa que
contribuem para o aquecimento global, grandes corporações como Apple,
Wal-Mart, Honda, Microsoft, Amazon, McDonald’s, General Motors e Google
investem cada vez mais em fontes de energia limpa.

A Eu Reciclo é uma empresa que oferece soluções para a logística reversa
de embalagens, priorizando conceitos como sustentabilidade, transparência
e inclusão. O selo foi idealizado para solucionar duas questões principais: a
destinação final de embalagens geradas por empresas e marcas e a
marginalização dos agentes da cadeia de reciclagem.

Fonte: blog.eureciclo.com.br/como-funciona-o-selo-eureciclo/

https://www.abragel.org.br/energia-renovavel/

Certificado de Empresa Cidadã do Rio de Janeiro, concedido pelo Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Esta foi a 18ª edição da
certificação que é dada com base em informações sociais, ambientais e
contábeis das empresas.



Aconteceu
2020

A 3º Edição do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias (ENCA), a
programação aconteceu de forma totalmente online.

ENCA 2020

Integração 2020
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Aconteceu
2020

Outubro Rosa

Novembro Azul 
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Aconteceu
2020

1º Prêmio Sr Giomar F. Prawucki 2º Prêmio Sr Itamar de Souza

3º Prêmio Sr Everaldo Sprung 4º Prêmio Sr Paulo Alves

5º Prêmio Sr Gilson Berri 6º Prêmio Sr Rudolfo Bombasaro

7º Prêmio Sr Ivan Junior Jagiello 8º Prêmio Sr Acacio C. Kasmirski

Premiação Rudipel

49



       No dia 04 de julho de 2020
comemoramos o Dia do
Cooperativismo, e devido ao COVID-
19, nossa ação do Dia C - Dia de
Cooperar foi voltada para a
arrecadação de roupas, alimentos e
materiais de higiene e limpeza. A
arrecadação totalizou em 4 mil
toneladas de alimentos onde 2 mil
famílias foram beneficiadas,
distribuídas entre  Bombeiros
Voluntários de Massaranduba, CRAS
de Massaranduba, Guaramirim, São
João do Itaperiú  e Barra Velha.
       Contamos com a parceria da
Cooperbam, Sicoob Maxicrédito,
Viacredi,  Associados, Colaboradores,
Núcleo Feminino, Líderes da
CooperJuriti e a toda a Comunidade
Massarandubense!

Bombeiros Voluntários de Massaranduba

CRAS Massaranduba
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CRAS Guaramirim

CRAS São João do Itaperiú

CRAS Barra Velha
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Ensine as crianças as delicias e alegrias da terra!

Crianças: Júlia Tribess e
 João Matheus Tribess
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Ação Social 

Doações para Presidente Getúlio/SC

Natal Solidário em prol Sementes do Bem 53

        No dia 16 de dezembro de 2020 a
cidade de Presidente Getúlio/SC, sofreu
com as fortes chuvas, ficou destruída e
muitas famílias desabrigadas. Com isso a
nossa essência  do Cooperativismo falou
mais alto e nos juntamos em uma força
tarefa e enchemos um caminhão de
esperança e doações. 
       Agradecemos a parceria dos
Associados e Colaboradores da
CooperJuriti, Mercado Bogo, Empresa
IDHOK, Igreja Evangélica Menonitas e a
toda comunidade Massarandubense que
cooperou para levar um pouco de conforto
a tantas famílias prejudicadas.

     Natal Solidário em prol do Grupo Sementes do
Bem de Massaranduba, mais uma vez mostramos
que nossa essência é a Cooperação e juntos
podemos fazer muito mais! Foram arrecadados
alimentos e brinquedos que  destinados as crianças
carentes fazendo um Natal mais feliz.
    Agradecemos a cooperação de sempre dos
Associados e Colaboradores Cooper Juriti, vocês
são sensacionais!
       



Semente é vida. É o começo de tudo. 
Apesar de tão pequena, é de uma importância

imensurável.
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Programa 
Jubilados 2020

   Agradecemos aos colaboradores
por ajudarem a construir a nossa
história com o seu Talento!

Edite Tambosi Lamin Edenilson Lisenberg

Valmir C. da Cruz Hafeman Davio Melchioretto

5
anos

5
anos

5
anos

5
anos
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Programa 
Jubilados 2020

5
anos Jorge Fernandes Vinter

5
anos

Jonas Feder
5

anos

Luiz Carlos de Amorim
5

anos
10
anos

Ademar Peter

Delsio Melchioretto

5
anos

Reinaldo Krueger
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Programa 
Jubilados 2020

10
anos Elmo Kreis

15
anos

Davino Ronchi
20
anos Carlos Ranghetti

20
anos

Dagvin Wachholz
30
anos Valdecir Besen

30
anos

Ilmar Eischstaedt
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Wigand Gaulke 

Talento em Cooperar!
 

Programa 
Jubilados 2020

45
anos Organização

Aniversário do Colaborador

Aniversário de Cooperativa

Lembrança entregue aos colaboradores CooperJuriti!
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Arroz Buriti com Linguiça e Requeijão
Ingredientes:

4 xícaras (chá) de Arroz Buriti cozido
2 linguiças tipo Blumenau 

1 cebola média 
¹/² copo de requeijão

2 colheres de (sopa) de maionese
6 fatias de queijo mussarela

Tempero verde a gosto
 
 

Modo de Preparo:
Pique a linguiça, frite-a com a 

cebola e reserve. Misture o
 Arroz Buriti cozido, a linguiça, a

maionese e o requeijão. Em
 uma forma, coloque o arroz e 

cubra com queijo mussarela.
Leve ao forno para gratinar.

 

Receita da Srª Sandra Besen
Rendimento: 15 porções

 



Indicadores Sociais e 
Econômicos 
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Colaboradores em 31/12/2020.................................................................................138
Mulheres.....................................................................................................................22
Afrodescendentes........................................................................................................3
Estrangeiros.................................................................................................................1
Portadores de Necessidades Especiais......................................................................4
Jovens aprendizes.......................................................................................................8
Acima dos 45 anos de Idade......................................................................................46
Com mais de 20 anos de Cooperativa.......................................................................18

Associados em 31/12/2020.......................................................................................721
De 18 até 30 anos (idade)..........................................................................................29
De 31 até 50 anos (idade)........................................................................................197
De 51 até 70 anos (idade)........................................................................................310
Acima de 70 anos (idade).........................................................................................185 
Mulheres...................................................................................................................131
Com mais de 35 anos de Cooperativa.....................................................................119

Saúde e Saneamento (20% Plano de Saúde Associados)....................R$ 218.539,79 
Ressarcimento Medicamentos e Auxílio Funeral (Associados).............R$ 654.071,39
Alimentação (Colaboradores)................................................................R$  213.127,20 
Saúde (Plano Odontológico e Plano de Saúde Colaboradores)........... R$ 279.599,64 
Saúde e Segurança no Trabalho...........................................................R$   32.600,00
Educação...............................................................................................R$   17.423,04
Capacitação e Desenvolvimento Profissional........................................R$   64.456,14
Ressarcimento Medicamentos (Colaboradores)....................................R$   49.754,98    

 
     O Quadro Social de uma sociedade cooperativa é, segundo Figueiredo, “o  conjunto
dos indivíduos cooperados a uma entidade”. Sendo assim, organizar o Quadro Social é,
em linhas gerais, organizar os indivíduos associados a uma cooperativa.

 
 

Colaboradores 
 

Terceirizados(as)..............................................................................................................36

Associados 

Indicadores Sociais
 

 

Indicadores Sociais e 
Econômicos 

(FIGUEIREDO, Ronise de M. Dicionário Prático de Cooperativismo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001, p. 110)



Mais uma conquista da família CooperJuriti, Abatedouro de Peixes
Serão aproximadamente 1000m² de área construída

Capacidade de processamento: 20 toneladas de Tilápia por dia
 



Demonstrações
Contábeis 2020
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Demonstrações
Contábeis 2020
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Contábeis 2020



Demonstrações
Contábeis 2020

66



67

Demonstrações
Contábeis 2020



Demonstrações
Contábeis 2020
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Nosso agradecimento especial às famílias associadas
que depositaram sua confiança no trabalho cooperativo. 
Em especial aos Líderes de Núcleos, que nos ajudaram a
realizar uma Assembleia diferente, com a distribuição e

recolhimento dos Boletins de Votos. Ao Comitê
Feminino que embora com suas atividades restritas em

razão da pandemia, continuou apoiando as ações da
administração. Aos Profissionais Juriti, clientes,

instituições financeiras, aos senhores membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal, pois, com o

trabalho e dedicação de cada um e com as bênçãos de
Deus apesar de todas as dificuldades deste ano

obtivemos um resultado recorde, garantindo assim o
desenvolvimento econômico e social de todos que

participam da grande família Juriti. 
 

Destacamos, também, a parceria da EPAGRI, do SENAR,
da OCESC e SESCOOP, que, por seus Diretores e

funcionários, sempre foram parceiros em projetos de
interesse das Cooperativas e do Cooperativismo.

 
Agradecemos a Deus por mais um ano de sucesso da

grande Família Juriti.
 
 

Massaranduba, 31 de dezembro de 2020.
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CONHEÇA 

NOSSA HISTÓRIA 

NOSSAS RECEITAS 

NOSSOS PRODUTOS

 

ACESSE

www.juriti.com.br

Arroz para toda Vida!


