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espondendo pela formação de 12% do Produto Interno Bruto do 
Estado e congregando mais de um milhão de gaúchos, o 
cooperativismo vem merecendo especial atenção da atual 

administração, que dotou-o de organismo próprio de gestão, junto ao 
Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo (Grac), pela 
definição, por lei, da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo e 
instituição do Conselho Estadual de Cooperativismo.

As empresas e cooperativas possuem diferenças em seus modos de 
gestão, mas cuidado e atenção com mercado assim como visão 
estratégica deve ser uma premissa seguida por ambas. Cooperativas 
não geram lucro, mas as “sobras”, como são chamados os resultados 
financeiros positivos do empreendimento, devem existir, e todas as 
ações decorrentes devem ser fruto de planejamento e envolvimento 
dos associados, que recebem sua parte na conquista. As necessidades 
podem ser apresentadas pelas comunidades, votando nos projetos de 
capacitação da Consulta Popular. 

O Rio Grande do Sul possui mais de 4 mil cooperativas registradas na 
Junta Comercial do Estado, de todos os ramos, centrais, federações e 

desenvolvimento e articulação de redes. A Consulta Popular tem sido filiais, número este obtido através de convênio entre Grac e Jucergs 
uma grande aliada, propiciando a realização de convênios com para início do Cadastro Geral das Cooperativas, criado pela Lei 
universidades para desenvolvimento das ações de capacitação. Em 11.995, de 30 de outubro de 2003 e regulamentado pelo Decreto 
2003 foram realizados 54 cursos gestão operacional, beneficiando 43.876, de 14 de junho de 2005. Esse cadastro é organizado, mantido, 
1960 associados, treinamentos para estabelecimento de matriz coordenado e atualizado pelo Gabinete de Reforma Agrária e 
produtiva a 179 assentados de quatro municípios e capacitação Cooperativismo, que fica autorizado a realizar convênios e termos de 
técnica em regiões de assentamentos. cooperação que auxiliem o melhoramento do sistema. As 

cooperativas que tiveram seu cadastro homologadas são publicadas A preocupação com responsabilidade social gerou seminários 
Diário Oficial do Estado, já tendo sido publicadas 132 em regularidade regionais para 450 participantes, e a economia olidária, três feiras na 
cadastral. O cadastro possibilitará realizar um diagnóstico geral do região Central e Porto Alegre, envolvendo 126 municípios. Em 2004 
cooperativismo gaúcho, permitindo estudos para cada ramo,  foram realizados estudos técnicos e diagnósticos estratégicos para no 
servindo não para que o Estado intervenha, o que seria contra os caso de estudo de solos e alternativas de produção junto ao RS RURAL, 
princípios do cooperativismo, mas para que ele conheça a realidade, beneficiando aproximadamente 700 assentados. Receberam, ainda, 
potenciais e carências destas instituições que já fazem parte da assessoramento em qualificação, desenvolvimento e articulação de 
história econômica gaúcha. redes, 48 cooperativas de laticínios, em 130 municípios, e 19 

vitinivícolas, com associados em seis municípios e 143 associados. Na O Governo do Estado vem empreendendo esforços que atribuem 
Consulta Popular, foram celebrados de 58 convênios com 46 especial importância à capacitação técnica, cooperativa e 
prefeituras municipais, e cinco convênios com universidades. A profissional. O Grac também trabalha a Responsabilidade Social e a 
Consulta de 2005 aprovou 32 projetos de cooperativismo, no valor de Economia Popular Solidária. Também são realizados estudos técnicos 
R$ 863,5 mil.e diagnósticos estratégicos, além de assessoramento em qualificação, 
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Diálogo e transparência garantem paz e 
estimulam união de esforços

O processo de indenizações é decorrente da colonização irregular Todas as entidades com as quais o Gabinete de Reforma 
praticada na década de 50. As áreas indígenas já haviam sido Agrária e Cooperativismo se relaciona possuem assento nos 
demarcadas no início do século, e não deveriam ter sido ocupadas. conselhos que definem a utilização dos recursos a serem 

utilizados. Movimentos sociais, organizações não Assim, as famílias de agricultores que lá se estabeleceram durante 

governamentais, sindicatos de trabalhadores e patronais, anos, precisavam deixar suas propriedades para que estas fossem 

agricultores, indígenas, cooperativas, todos foram devolvidas aos índios das tribos Kaigang e Guarani e fossem 
recebidos da mesma forma e tratados com a mesma ressarcidas pelo Estado. 
transparência e dedicação. 

TRANSPARÊNCIA - No final de 2005, para tornar ainda mais claro o 
processo de reforma agrária, o Estado também passou a publicar no 
Diário Oficial do Estado todos os atos que compõem a regularização de 
um assentamento, desde a notificação de assentados ausentes até a 
inclusão de novos beneficiários, permitindo que toda a comunidade 
acompanhe a execução e a chegada dos novos moradores. 

PARTICIPAÇÃO - A presença em conselhos como o do Fundo de Terras do 
Estado do Rio Grande do Sul, Conselho Estadual de Cooperativismo e 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária 
permite que as instituições enviem representantes e não apenas 
conheçam as condições de caixa do governo estadual como também 
dividam a responsabilidade na destinação dos recursos existentes, de 
forma consciente, já que possuem representação permanente. Desta 
forma, é possível direcionar atenções para as demandas de maior 
carência.

CRÉDITO FUNDIÁRIO - O 1.º Crédito para Juventude Rural é resultado 
da sugestão e participação da representação da agricultura familiar, 
beneficiando assentados e jovens do meio rural. Em 2005, foi possível 
atender 50 jovens com R$ 1,3 milhão. O orçamento de 2006 é de R$ 2 
milhões, para 60 famílias.

ÁREAD INDÍGENAS - A situação dos agricultores desalojados de áreas 
indígenas, que necessitam ser indenizados e reassentados, também 
tem tido atenção especial do Governo do Estado, que pretende 
concluir o processo em 2006. Acompanhe:

- No mês de fevereiro foram liberados R$ 1,204 milhão, aplicados na 
aquisição de 108 hectares de terras em Carazinho, que beneficiará 
oito famílias com reassentamentos, e outras 27 que receberão 
indenização em dinheiro; na primeira quinzena de março mais R$ 
1,177 para reassentar duas famílias em Constantina e indenizar outras 
23 famílias; na primeira quinzena de abril R$ 1,165 milhão serão 
destinados para a indenização de 30 famílias e na primeira quinzena 
de maio R$ 1,060 milhão para indenizar outras oito famílias.

- Desde 2003, foram reassentadas 40 famílias, no valor de R$ 2,64 
milhões, em 535,61 hectares. A estas famílias somam-sem outras 78 
que desocuparam áreas de barragens e que também foram 
reassentadas. Além destas famílias, o Estado indenizou 131 famílias 
da área da Serrinha, no valor de R$ 4,4 milhões, que correspondem à 
devolução de 804 hectares aos indígenas. Outras 39 famílias  da 
reserva de Nonoai, em Planalto, foram indenizadas, e duas de Monte 
Caseiros, que totalizaram R$ 2,33 milhões e R$ 120,2 mil, relativos a 
374,22 e 12,67 hectares respectivamente. O total de famílias de 
agricultores beneficiados somente em 2005 foi de 172, possibilitando 
a devolução de 1.191,34 hectares, ao custo de R$ 6.865.834,82.

Em 2003 e 2004 o Estado indenizou outras 277 famílias, devolvendo 
2.340,39 hectares, totalizando R$ 11,8 milhões em indenizações e 
reassentamento. Destas, foram 205 famílias da reserva da Serrinha, 
totalizando R$ 7,9 milhões, referentes a 1.644,9 hectares, 65 famílias 
da reserva de Nonoai, no valor de R$ 3,4 milhões, referentes a 632 
hectares, outras três famílias da reserva de Monte Caseiros, no valor 
de R$ 65,4 mil, referentes a 19,05 hectares, e quatro famílias da área 
de Ventarra, com indenizações encerradas, no valor de R$ 413,7 mil 
referentes a 44,3 hectares.

 

 

Tratamento igualitário e participação nas 
decisões conferem confiança às instituições

São Gabriel, junho de 2003: conflito evitado através do 

diálogo desprovido de preconceitos

Desbloqueio da RS 324, no Norte 

do Estado. Calendário de 

pagamento de indenizações 

tranqüilizou índios, agricultores e 

autoridades locais.2003 a 2005

O Conselho de Administração do Funterra aprovou a indenização de 
461 famílias de agricultores de áreas indígenas, no valor de 

R$ 20,7 milhões

 



 

Parcerias que garantem infra-estrutura e desenvolvimento
Assentamentos de todo Estado foram beneficiados com obras da Consulta Popular e 
a Metade Sul ainda recebeu apoio para investir em novas alternativas de produção: 
reflorestamento e viveiros florestais regionais

O Estado mantém 134 assentamentos, com 4.288 famílias em 54 valor de R$ 638,3 mil, sendo R$ 333 mil de recursos do 
municípios. Outros 29 são compartilhados com o Incra em 10 Estado. O Plantando Futuro inaugurou 05 viveiros 
municípios, com 940 famílias. Cerca de 50 assentamentos, com 1.442 florestais regionais no valor total de R$ 490,6 mil.
famílias, contam com a gestão compartilhada entre Estado e Consciente de que o processo de instalação e 
prefeituras, através de convênios para execução de infra-estrutura consolidação dos assentamentos envolve uma elevada 
básica e social, controle, acompanhamento e regularização dos lotes soma de recursos, que precisa contar com o apoio de 
vagos. todos os envolvidos, o Grac tem parcerias com outras 

secretarias, como a que permite o envio da demanda dos Sem a realização de parcerias e convênios, a geração de emprego, 
assentamentos, aplicando, até o final de 2005, R$ 15,8 milhões, renda e desenvolvimento, além dos investimentos em infra-
através do RS Rural, que vieram somar aos R$ 2,29 milhões para a estrutura, aconteceriam em um ritmo muito menor do que aquele 
viabilização socioeconômica de assentamentos. Os projetos necessitado. Por isso, o Governo do Estado realizou convênios não 
prioritários de 2005 somam R$ 2,4 milhões, destinados apenas entre si, mas também com outras esferas governamentais.
principalmente a estradas de assentamentos, sendo R$ 182,2 mil de 

Com essa visão, o Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo e o 
recursos dos 11 municípios conveniados.

Ministério da Integração Nacional lançaram o Programa de 
Para atender à demanda de acesso à terra, o Grac adquiriu 9.117 ha, Implantação de Pomares Comerciais e Quintais Domésticos de Frutas 
por R$ 26,6 milhões, beneficiando 462 famílias, e indenizou 461 Diversas, que visa a diversificação produtiva, beneficiando 750 
famílias, no valor de R$ 20,7 milhões. O total investido neste famílias com investimento de R$ 1,034 milhão do governo estadual.
programa foi de R$ 50,1 milhões. O orçamento do programa para 2006 

Outra investida foi o projeto Plantando o Futuro, que beneficia 1.100 é de 21,76 milhões.
famílias com implantação ou reformas de viveiros florestais para o 

Outro instrumento vital para o investimento em assentamentos e reflorestamento, com participação de R$ 200 mil do Estado. Ambos 
cooperativas, a Consulta Popular possibilitou em 2004 a realização de são destinados ao desenvolvimento da região Metade Sul do Estado, 
58 convênios com 46 prefeituras e 05 universidades, no valor de R$ 1,6 foram elaborados através da discussão com a comunidade e possuem 
milhão, para infra-estrutura e cooperativismo. comitês gestores e técnicos com a participação de todos os agentes 

envolvidos.  No programa de fruticultura, em 2005, foram instalados No ano seguinte, aprovou 77 projetos do Grac, no valor de R$ 2,9 
95 pomares em 87,34 ha em 6 municípios ao custo de R$ 259,5 mil, 12 milhões, crescimento decorrente da consciência das comunidades e 
seminários, no valor de R$ 20 mil, com 1.029 participantes de 112 da atuação da equipe do Gabinete na divulgação do potencial da 
assentamentos, e convênio com a Embrapa Clima Temperado, no Consulta. 
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Viveiros florestais regionais instalados em Rio Pardo 

(esquerda, acima), Alegrete (esquerda, abaixo, e São 

Francisco de Assis (acima).Morro Redondo, Hulha Negra e 

Camaquã também receberam unidades
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Memória da Colonização Gaúcha está no Grac
Livros de registro, certidões e mapas registram as primeiras ações de reforma 
agrária realizada no Estado, incluindo a colonização alemã e italiana

Ao lado do Arquivo Público do Estado, outra instituição guarda Em 1899 foi promulgada lei foi restringido consideravelmente o 
relíquias da memória do Rio Grande do Sul. Na divisão de Terras excesso anteriormente permitido quanto à legitimação de grandes 
Públicas do Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo, áreas. A partir de então, passou a ser exigida a apresentação de 
encontram-se os registros da colonização gaúcha, inclusive aqueles documentos hábeis, com discriminação de divisas ou pelas simples 
que trazem a chegada dos primeiros imigrantes alemães e italianos, ocupação anterior a 1889, para a área máxima de 100 hectares. A 
formando as colônias que hoje deram lugar a cidades como Bento morada habitual e culturas efetivas eram condições indispensáveis a 
Gonçalves, na Serra. A divisão de Terras Públicas, atualmente parte legitimação. Por essa lei foram legitimados 103.113 hectares.
do Grac, foi criada no ano de 1890, através do Ato n.º 141, do dia 21 

Até hoje a divisão de Terras Públicas guarda os mapas e cadastros de de março daquele ano, na época inserida na Secretaria da 
aproximadamente 2.000 lotes rurais devolutos a serem regularizados Agricultura e Obras. 
fora da faixa de fronteira, e mais 400 lotes rurais no lado de dentro. O 

É neste setor que constam os principais dados da colonização acervo é composto por uma rica documentação, que teve início com 
gaúcha, iniciada em 1825. Em 2001, através do Decreto 40.565, de 02 a cópia do primeiro título de posse, ainda na época do Império. Em 17 
de janeiro, é criado o Gabinete de Reforma Agrária, e a divisão de 

mapotecas estão guardados 3.420 mapas que mostram toda a 
Terras Públicas acompanha o novo órgão, que em 20 de janeiro de 

demarcação da colonização gaúcha, inclusive o primeiro da época do 
2003, é reestruturado como Gabinete de Reforma Agrária e 

Império e da República, que constam também no site do GRAC na 
Cooperativismo, com a finalidade de promover as políticas de 

Internet, em imagem e transcritos.
Reforma Agrária e de Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Sul, 

Além de manter o acervo da colonização do RS, também é feita a além de executar programas de crédito fundiário e realizar o 
reassentamento ou indenização de agricultores desalojados de áreas discriminação, a demarcação de terras devolutas e a sua 
indígenas ou de barragens. regularização documental, com expedições de Concessão de Uso e 

Títulos de Propriedade. Desde 1859 já foram entregues mais de 200 Em 1825 o Governo Imperial passou a conceder sesmarias como 
mil títulos. Em 2005 também foram concluídas três mapotecas e medida efetiva de ocupação do território riograndense. Essas 
prestadas informações sobre mais de 2 mil usucapiões, além de concessões cobriam vastas extensões, especialmente na zona do 
digitalização de 366 mapas, e dos principais livros de legitimação de Litoral, Centro e Fronteira Sul e Oeste. Com a criação da Lei n.º 601, 
posse desde 1859. Outra atividade é a prestação de informações a a "Lei da Terra", em 18 de setembro de 1850, regulamentada em 30 
outros órgãos públicos sobre Usucapião. Atualmente, a divisão de de janeiro de 1854, foram legitimadas vastas áreas de terras de 
Terras Públicas organiza e informatiza todo o acervo do Estado. No campos e matos. A lei era bastante liberal, pois, além de permitir a 
final dos trabalhos, haverá um grande banco de dados que será legitimação da área, ocupada com culturas e criações, permitia a 

inclusão de iguais áreas de terras devolutas. disponibilizado a toda a sociedade via Internet.
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ServiçoServiço
Para proceder o Cadastro Geral das 

Cooperativas, que deve ser renovado 

anualmente, é possível imprimir a ficha 

cadastral que está disponível na área 

“Cooperativismo”/”Cadastro”, do site do 

Gabinete, e após enviar a documentação 

pelo correio.

Mapotecas e livros contam a história dos 

primeiros colonos a chegarem no RS Primeiros títulos do Império (E) e da República (D) também 

estão no acervo das Terras Públicas

A Tabela de Código de Valores de 
Receita para recolhimento de DIR, 
necessária para pagamento das 
certidões, cópias e declarações 
emitidas pela Terras Públicas foi 
publicada no Diário Oficial do Estado 
do dia 01/02/2006, página 11
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