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O
Conselho Estadual do Cooperativismo (Cecoop), reunido 

no dia 15 pela manhã, em Porto Alegre, debateu a 

conjuntura das cooperativas vitivinícolas e de laticínios, as 

propostas para uma nova Lei do Cooperativismo, e o Cadastro 

Geral das Cooperativas.

Além dos conselheiros, a reunião teve a participação do 

presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio 

Grande do Sul (Fecovinho), Alceu Dalle Molle, e do vice-

presidente, Oscar Ló, e também do diretor comercial da 

Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios (Cosulati), Jones 

Raguzoni, que foram convidados a repetir o relato da situação das 

cooperativas do seus respectivos setores, apresentado ao 

Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo (Grac) e levado ao 

governador Germano Rigotto, para o conhecimento do Cecoop.

Segundo as cooperativas, existem empresas e cooperativas que 

não apenas colocam em risco a existência econômica do setor 

como utilizam expedientes de concorrência desleal e denigrem a 

imagem das cooperativas devido à falta de qualidade dos 

produtos, inclusive colocando em risco, algumas vezes, a saúde 

dos consumidores. Após as exposições, o presidente do conselho e 

titular do Grac, Vulmar Leite, se comprometeu a encaminhar o 

dossiê formado pela documentação apresentada pelas 

cooperativas aos conselheiros das secretarias de Estado cujas 

atribuições se encaixam nas denúncias. Segundo o secretário, é 

determinação do governador que seja realizada uma ação 

intragovernamental com os órgãos competentes para discutir 

formas de ação, fiscalização e apuração das denúncias de 

produtos irregulares do setor vitivinícola e leiteiro. “É preciso 

impedir que cooperativas de fachada e empresas que não seguem 

as normas de saúde continuem atuando, prejudicando quem 

trabalha dentro da lei e a população que consome estes 

produtos”, disse o secretário.

JORNAL DO GRACOnline 11/07 - Apresentado, em Santiago, pelo secretário 

Vulmar Leite, os programas do Gabinete de 

Reforma Agrária e Cooperativismo do Estado para a 

Metade Sul. O evento foi realizado no auditório do 

campus da URI Santiago, dentro do Seminário 

Regional de Desenvolvimento, promovido pelas 

prefeituras e Comudes do Vale do Jaguari, URI 

Santiago e Secretaria do Desenvolvimento e 

Assuntos Internacionais. O objetivo do seminário 

foi  esclarecer para a região as possibilidades de 

financiamento para o setor produtivo e identificar 

as possibilidades de inserção regional no processo 

de desenvolvimento. Também foram abordados 

temas como planejamento estratégico, linhas de 

crédito e pólo moveleiro, através das palestras do 

Grac, Sedai, BRDE e Banrisul.

09/07 - O governo do Estado, através do Gabinete 

de Reforma Agrária e Cooperativismo (Grac), 

estará presente no próximo sábado (09) na 

abertura da 12ª Feira Estadual do Cooperativismo, 

5ª Mostra da Biodiversidade, 4ª Feira Nacional de 

Economia Popular e Solidária e 1ª Feira de 

Economia Solidária do Mercosul, que ocorre até 

10/07, em Santa Maria. O Estado, um dos 

apoiadores dos eventos, realizou convênio no valor 

de R$ 100 mil, com contrapartida de R$ 24 mil, 

para viabilização do Terminal de Comercialização 

Direta dos projetos de Economia Popular Solidária 

(EPS) da Cooesperança, onde serão realizadas as 

feiras.

07/07 - Assinado na Embrapa Clima Temperado, 

em Pelotas, convênio entre a empresa e o 

Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo 

(Grac), no valor de R$ 698,3 mil para implantação 

de viveiros e quintais de diversificação frutícula, 

implantação de pomares comerciais e ações de 

mercado. O Estado entra com R$ 332,9 mil, e a 

União, através do convênio entre Ministério da 

Integração Nacional e Grac, com mais R$ 301,8 

mil. A contrapartida da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária é de R$ 63,5 mil.

+ Notícias+ Notícias

GABINETE DE REFORMA AGRÁRIA E COOPERATIVISMO

Conselho ouviu representantes do setor de vinhos e laticínios

Cecoop discute ações para o cooperativismo 
vitivinícola e de laticínios

Dentro deste espírito, está em andamento o Cadastro Geral das 
Cooperativas, criado pela Lei 11.995, de 30 de outubro de 2003, e 
regulamentado pelo Decreto 43.876, de 14 de junho de 2005, que deve 
levantar os dados de todas as cooperativas do Estado e possibilitar 
diagnósticos e acompanhamentos. O cadastro deve ser realizado 
anualmente, e o Grac irá expedir um certificado de regularidade. 

Durante a reunião também foram discutidas as propostas para uma 
nova Lei do Cooperativismo, e ficou decidido que os conselheiros 
discutirão com as instituições e ramos que representam sugestões para 
posterior encaminhamento único através do conselho. Também foi 
analisada e aprovada a redação do regulamento do Fundo de Apoio ao 
Cooperativismo (Fundecoop), subordinado ao conselho.
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 Secretário visita cooperativa e

 assentamentos em Aceguá
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No dia 26 o secretário da Reforma Agrária e viabiliza produção e áreas individuais maiores 
Cooperativismo do Estado, Vulmar Leite, esteve que os assentamentos clássicos. “Cada um tem 
no município de Aceguá, onde visitou a entre 40 e 50 ha, e a área total da propriedade 
Cooperativa Agrícola Pioneira (Capil) e os soma 3.022 ha. Estamos pagando os 
assentamentos Santa Vitória, São José e investimentos em máquinas, mas estamos 
Conquista da Vitória. Na visita à Capil, o tendo dificuldade em realizar o pagamento das 
secretário acompanhou as ações da 

terras, e o secretário veio nos ouvir e auxiliar 
cooperativa, que funciona como um 

nessa questão”, esclareceu Hubert.
assentamento, porém com uma área maior de 

Estiveram presentes ainda associados da terra, e ajudou na discussão de uma nova 
proposta de geração de recursos para o cooperativa, o prefeito municipal de Aceguá, 
pagamento das terras. A cooperativa já realizou Julio Vinholes Pintos, que acompanhou a visita, 
duas renegociações com o Funterra/RS. representantes da comunidade, da Câmara de 

Vereadores e lideranças locais, além dos Segundo o presidente da Capil,Waldemar 
técnicos do Grac José Sinotti e José Natal Hubert, a cooperativa tem como principal 

diferencial a quantidade de terras, que Kubiça.

 Consulta Popular viabiliza 
infra-estrutura para

 assentamentos gaúchos  
O Ga bi ne te  de  Re fo rm a Ag rá ri a e beneficiadas com a recuperação de 8 Km. 
Cooperativismo (Grac) já contabiliza 11 Neste caso, a prefeitura custeou R$ 1,3 mil e o 

Estado R$ 9,1 mil.projetos no valor de R$ 300,7 mil reais em 
infra-estrutura para assentamentos nos Segundo o titular do Grac, secretário Vulmar 
municípios de Caibaté, Camaquã, Catuípe, Leite, a concretização destas obras de infra-
Ernestina, Garruchos, Gramado dos Loureiros,  estrutura são vitais para o cumprimento do 
Palmeira das Missões, Pinhal Grande, Ronda papel do Estado no seu programa de 
Alta, São Nicolau e Santa Bárbara do Sul. São v i a b i l i z a ç ã o  s o c i o e c o n ô m i c a  d o s  
obras de recuperação de estradas, ampliação assentamentos. “Não basta apenas comprar 
de centros comunitários, melhoria de terra e assentar as pessoas, é preciso dar 
moradias e construção de poços artesianos, condições para que elas se desenvolvam”, 
que beneficiarão as famílias assentadas nestes disse o secretário.
municípios. Os municípios entram com R$ 69,2 

Além destes 11 projetos, informa o técnico 
mil, e o Estado com R$ 231,5, referentes à 

José Henrique Ferreira, o Grac já tem mais 
Consulta Popular 2004.

quatro para vistoriar o resultado final. Após a 
A maioria dos casos é de recuperação de vistoria, é elaborado um laudo para liberação 
estradas, como em Caibaté, Catuípe, das últimas parcelas de pagamento. Os 
Garruchos, Jóia, São Nicolau e Ronda Alta. As município são Chiapetta, Coronel Bicaco, São 
obras são vitais para o escoamento da Miguel das Missões e Santo Antonio das Missões, 
produção, especialmente no caso de Ronda todos com obras de recuperação de estradas. 
Alta, que tem alta concentração de O total conveniado através da Consulta 
assentamentos. Só em Garruchos, no Popular 2004 para o setor de infra-estrutura no 
assentamento São Domingos, distante 10 Km Grac totaliza aproximadamente R$ 975 mil, 
do centro da cidade, são 44 famílias entre Estado e municípios.

As obras em Garruchos, que 

concluídas no mês passado, 

somam-se às outras 11 obras 

concluídas através da Consulta 

Popular nos municípios de 

Caibaté, Camaquâ, Catuípe, 

Garruchos, Gramado dos 

Loureiros, Palmeira das Missões, 

Pinhal Grande, Ronda Alta, São 

Nicolau e Santa Bárbara do Sul
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Estado deverá integrar Programa de 

Consolidação de Assentamentos  

Uruguaiana: o secretário estadual da 

Reforma Agrária e Cooperativismo, 

Vulmar Leite, e o secretário executivo 

do Funterra/RS, Valtemir Santos (D), 

participam do programa Uruguaiana 

vencerá, ao lado do prefeito 

Sanchotene Felice (à frente) 

Imagem do mêsImagem do mês
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No dia 12, em Porto Alegre, integrantes do co ns id er an do  re cu rs os  na tu ra is  e 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma financeiros.
Ag r á r i a  ( I n c r a ) ,  Mov imen to  do s  

Algumas reuniões já estão sendo realizadas, 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 

e o técnico do Grac José Sinotti, que atende Emater/Bagé apresentaram ao titular do 
a região, esteve acompanhando, já que o Gab inete  de  Re fo rma  Agrá r i a  e  
gabinete deverá integrar-se ao programa. Cooperativismo (Grac), secretário Vulmar 
“É só o Incra formalizar o convite, somos Leite, o Programa de Consolidação de 
p a r c e i r o s  n e s t e  t r a b a l h o ,  e  Assentamentos, com vistas à participação 

do governo estadual. O objetivo é do PAC é cumprimentamos a iniciativa”, disse Vulmar 
dotar os assentamentos de infra-estrutura, Leite. 
consolidando-o socioeconomicamente, e foi 

Segundo o secretário, esta é exatamente a 
muito bem recebido pelo secretário.

visão do governo do Estado, de que somente 
O programa, fruto de acordo entre o Banco através de parcerias e da não sobreposição 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de esforços e recursos públicos, e de um 
governo federal, em sua fase piloto, está 

trabalho continuado de viabilização 
presente em sete estados (RS, PR, MG, MT, 

socioeconômica, é que os assentamentos 
MS, MA, e RN). 

poderão ser consolidados. “Os recursos 
No Rio Grande do Sul, o lançamento públicos vem do mesmo bolso, que é o do 
aconteceu no dia 30 de julho, no contribuinte, e cabe a nós, gestores, fazer o 
assentamento Conquista da Fronteira, em 

melhor uso destes recursos, sem desperdício 
Hulha Negra. 

e com ações coordenadas”, completou. 
Segundo Luiz Fernando Fleck, do Incra, 

Vulmar Leite lembrou que muitas vezes as nesta primeira fase, serão beneficiadas 
forças das ações de reforma agrária são cerca de 2 mil famílias assentadas e mais mil 
voltadas para a aquisição de terras, e que o famílias de agricultores e pecuaristas 
trabalho de viabilização não pode ficar para familiares, em 54 assentamentos. “Existe 
trás.um conjunto de ações importantes 

realizados por diferentes instituições que O Programa de Conso l idação de 
achamos que podem ser solidificadas, 

Assentamentos deverá integrar todos os 
através de um plano regional, que oriente 

entes envolvidos com os assentamentos, 
p a r a  a ç õ e s  c o n c e n t r a d a s  d e  

como as prefeituras municipais. “É um desenvolvimento nos próximos anos”, 
programa interinstitucional”, reforçou explicou. 
Fleck. 

Fleck relatou que o Incra irá contratar 
Também participaram da reunião o técnico consultores para auxiliar no trabalho, que, 
do Grac Irajá Figueiró, Artêmio Percianello, nos próximos nove meses, deverá resultar 

num plano de ação e de enfrentamento, do MST, e Erone Lodero, da Emater/Bagé.

Vulmar Leite participa de audiência em 
Uruguaiana  

Participação no programa Uruguaiana Vencerá

No dia 14 o secretário extraordinário do 
G a b i n e t e  d a  R e f o r m a  A g r á r i a  e  
Cooperativismo, Vulmar Leite, foi recebido 
pelo prefeito Sanchotene Felice, no Salão 
Nobre do Palácio Rio Branco, onde manteve 
audiência com pequenos produtores e 
lideranças rurais de Uruguaiana.

A reunião teve a participação dos vereadores 
Rogério de Moraes (PT), Luiz Gilberto de 
Almeida Risso (PSDB), José Fernando Tarragó 
(PSDB), Alfeu Freitas (PTB), do delegado-
adjunto da Coordenadoria Regional de Saúde, 
Celeni Viana, e do secretário executivo do 
Fundo de Terras do Estado do Rio Grande do Sul 
(Funterra/RS-Grac), Valtemir Santos.

99.9FM e a  r á d i o  comun itá ri a 
Pela manhã, atendendo convite do prefeito 

El Shadday 104.9 FM. O secretário foi declarado Sanchotene Felice, Vulmar Leite participou do 
hóspede oficial do município de Uruguaiana, programa Uruguaiana Vencerá, transmitido por 
por intermédio de decreto assinado pelo uma cadeia radiofônica formada pelas 

emissoras Charrua AM, Charrua FM, 96FM, Líder prefeito Sanchotene Felice.

A
I/

P
re

fe
it

u
ra

 M
u
n
ic

ip
a
l 

d
e
 U

ru
g
u
a
ia

n
a

Audiência foi realizada na prefeitura municipal
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Grac discute georreferenciamento de 
propriedades rurais
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Nesta quarta-feira (13) técnicos do Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo (Grac) 

discutiram o processo de georreferenciamento de propriedades rurais, obrigatório para 

áreas com mais de quatro módulos, em reunião que teve a presença do presidente da 

Associação dos Geomensores do RS (Asgeo), Eduardo Hamann. O convite partiu do 

secretário Vulmar Leite, em função da necessidade de um plano de georreferenciamento 

para os assentamentos.

Foram apresentados os aspectos legais, formas de trabalho, possibilidades de superposição 

de mapas e de estudos de capacidade de solo, áreas de proteção ambiental, entre outras 

facilidades a partir da realização do trabalho de georreferenciamento. A área técnica do 

gabinete assistiu em peso à apresentação do presidente da Asgeo, que vem somar às 

reuniões realizadas com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

órgão certificador do trabalho.
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O GRAC, que fica na Av. Praia de Belas, 1768, 
está participando da 

Campanha do Agasalho 2005

As contribuições devem ser deixadas 
na caixa de coleta na entrada do Gabinete. 

Assim, tanto visitantes 
quanto os próprios funcionários, 
ou membros da comunidade, 

possam fazer suas doações.

Tudo o que for recebido será 
encaminhado à central de coletas.

CampanhaCampanha
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Campanha do Agasalho 2005

Técnico do Grac habilitado a integrar equipe de 
georreferenciamento  

O Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo (Grac), através do técnico Délcio 

Benvegnu, passa a estar habilitado, de acordo com as exigências do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea), a integrar a equipe que 

realiza o trabalho de georreferenciamento nos assentamentos do Rio Grande do Sul. Nos 

próximos dias ele deve receber o credenciamento, que é feito pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Benvegnu, que é formado em Engenharia Agrícola, não precisou fazer o curso de 

georreferenciamento, que tem uma carga horária de 360 horas, pois já possui mestrado em 

Sensoriamento Remoto. O engenheiro cursou o mestrado na Universidade Federal de Santa 

Maria e concluiu o curso num período de dois anos.

Atualmente o georreferenciamento é obrigatório em propriedades com mais de 500 

hectares, mas a partir de 1° de novembro todas farão parte do programa.

No dia 28 o Gabinete de Reforma Agrária e do Rio  Grande  do Sul , mas , apó s a 
Cooperativismo (Grac) recebeu a visita de apresentação, mais possibilidades se abriram 
representantes da Área de Inclusão Social do para o público do Grac.
departamento de Desenvolvimento Regional 

Ficou acertado que Grac e BNDES marcarão (Deregi) do BNDES, que apresentou as 
uma nova reunião que terá a participação dos possibilidades de financiamento através do 
principais parceiros e públicos do gabinete, Programa de Investimentos Coletivos 

Produtivos. O programa foi criado para apoiar para expor as possibilidades e trabalhar em 
projetos de investimento que beneficiem cima de projetos concretos que possam ser 
trabalhadores, produtores e empresas aproveitados pelos programas do banco. 
nacionais com atuação coletiva capazes de Participaram da reunião o gerente Mário Luiz 
influenciar no desenvolvimento econômico e Freitas Lemos, e os técnicos Marçal Saboya de 
social da região, com ênfase em localidades 

Castro e Gustavo Mello, pelo BNDES, além do 
menos desenvolvidas, e poderá ser aplicado em 

secretário executivo do Funterra, Valtemir assentamentos e cooperativas gaúchas. O 
Santos, do diretor do departamento de objetivo inicial da visita era trabalhar no 
Cooperativismo, Lino Hamann, do consultor convênio que possibilitou o financiamento para 
Fernando Heemann, do assessor jurídico aquisição de terras de três cooperativas 

gaúchas, com aval do Fundo de Terras do Estado Fabiano Barreto da Silva, pelo Grac.

Grac e BNDES discutem desenvolvimento 
regional e programas de financiamento
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