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Educação, agricultura e 
sustentabilidade

EDITORIAL

A
educação é o processo, acima de qualquer outro, que define uma civilização. Uma 
sociedade bem educada é mais desenvolvida, próspera e coletivamente mais inte-
ligente. A educação, afinal, não se resume ao ensino formal – linguagem, cognição, 
números, etc. –, mas perpassa igualmente a formação do caráter e da cidadania.

Uma boa educação, portanto, pode ser medida pela consciência humana e pela 
visão de mundo de seus indivíduos. Pessoas sensatas, responsáveis e preocupadas 
com os resultados de suas ações (individuais ou em comunidade) são sinal de boa 

criação. E cidadãos bem-educados zelam pelo outro, pelo grupo, pelo ambiente e pelas futuras gera-
ções. Ou seja, levam em conta a sustentabilidade de seu modo de vida.

É esse o tipo de educação que o Colégio Imperatriz Dona Leopoldina – entidade mantida pela 
Agrária – procura dar aos seus alunos, pensando sempre na sociedade que ajuda a construir. E o 
projeto de educação ambiental Mata Verde, que completou dez anos, conforme matéria na página 
4, é um grande exemplo desse trabalho.

O projeto visa dar aos alunos uma perspectiva maior de seu papel na sociedade e no ambiente: 
o quanto se gera de resíduos? De que forma é possível reaproveitá-los? Qual é a importância de pre-
servar a fauna e a flora nativas? Como cada um pode contribuir? Tudo isso, aliado a atividades que 
desenvolvem a iniciativa, a criatividade e o trabalho em grupo.

Como boa parte dos estudantes do Imperatriz vem de famílias agricultoras, essas noções de sus-
tentabilidade são essenciais. Ao longo de sua história, a Agrária desenvolveu o modelo de produção 
– de plantio direto com rotação de culturas – que hoje é referência em termos de resultados agronô-
micos, econômicos e conservacionistas. E, em seu cerne, esse sistema carrega uma concepção muito 
simples, que vem justamente da prática de preservar a cobertura vegetal e a matéria orgânica do 
solo: algo bastante parecido com o que se ensina no projeto Mata Verde.

Fecha-se, dessa forma, um ciclo virtuoso, no qual, por meio da educação, se cria uma consciência 
de responsabilidade ambiental nos jovens, que se corrobora nas boas práticas agrícolas e em um 
modo de vida mais sustentável na comunidade.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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egar da natureza apenas o 
que ela pode dar, e retornar-
-lhe os meios necessários 
para que se sustente e dela 
possam usufruir também 
as gerações futuras. Há dez 

anos, os alunos do Colégio Imperatriz Dona 
Leopoldina aprendem lições fundamentais 
sobre sustentabilidade e meio ambiente 

P

PROJETO
MATA VERDE 
COMPLETA 10 ANOS DE 
SUSTENTABILIDADE E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
HARALD ESSERT

por meio de ações como reciclagem, reuti-
lização, compostagem, conservação de es-
pécies nativas e produção de mudas.

A tarefa não é nada fácil. “Mais desa-
fiador do que realizar ações de educação 
ambiental isoladas é manter um projeto 
permanente, como este, durante dez anos 
seguidos”, destacou um dos professores 
envolvidos desde o início com a iniciativa, 

Valério Tomaselli. Ele se refere ao Projeto 
Mata Verde, realizado pelo Imperatriz com 
patrocínio da indústria de insumos agríco-
las Arysta LifeScience, e que é conduzido 
por ele e pela professora Lia Mirian Morselli, 
juntamente com alunos do 1º ao 7º ano.

No último dia 21 de outubro, o Impera-
triz realizou um evento de aniversário para 
o projeto, em conjunto com professores, 
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alunos, ex-alunos que atuaram no Mata 
Verde e representantes da empresa patro-
cinadora. A celebração contou com uma 
breve retrospectiva do projeto, e serviu 
para reforçar a importância da educação 
ambiental e os princípios da sustentabilida-
de na escola.

COMO TUDO 
COMEÇOU

Em 2006, a empresa Arysta se prontifi-
cou a ser patrocinadora de algum projeto 
que envolvesse educação ambiental no 
Colégio Imperatriz. Sempre atento ao meio 
ambiente, o professor Valério percebeu que 
havia a possibilidade de aproveitar todo o 
material – grama cortada, podas de árvo-
res, galhos – que resulta do trabalho de pai-
sagismo do Imperatriz, para fazer compos-
tagem. A ideia foi aceita, e então nasceu o 
projeto que se batizou de Mata Verde.

A primeira aquisição do projeto foi um 
triturador, usado para moer a matéria or-
gânica coletada no pátio do colégio. Como 
o espaço é grande e bastante arborizado, 
a quantidade de material coletado a cada 
semana é imenso, mas nunca antes havia 
sido utilizada para qualquer fim.

“A maior parte do material que vai para 
compostagem vem da grande quantida-
de de árvores que temos aqui. As folhas 
vão direto para a compostagem, e os ga-
lhos e grimpas [sapés] são triturados. Mas 
também utilizamos vários outros materiais 
disponíveis, como restos de cozinha e serra-
gem”, explicou o professor Valério.

Desde então, todo o material orgânico 
recolhido é triturado a fim de fazer compos-
tagem, e o adubo resultante é aproveitado 
para produzir mudas de plantas nativas. O 
que sobra é distribuído a alunos, professo-
res e visitantes.

PAPEL 
RECICLADO

Dois anos após os primeiros passos do 
Mata Verde, o projeto viria a ganhar um 
importante complemento. A professora Lia 
criou uma iniciativa para ensinar os alunos 
sobre a importância da reutilização e da re-
ciclagem, através de oficinas de reciclagem 
e artesanato de papel usado.

O projeto, chamado Boutique do Papel, 
e que inicialmente seria independente, pas-
sou a ser integrado ao Mata Verde. “A Arys-
ta desde o início afirmou que apoiaria a ini-
ciativa, mas fez questão de que tudo fosse 
parte do mesmo projeto”, relembrou a pro-
fessora Lia. “E assim o Mata Verde ganhou 
mais um ramo, de reciclagem e artesanato 
com papel. Mas as duas vertentes do Mata 
Verde – a compostagem e a Butique do Pa-
pel – caminham na mesma direção, que é a 
educação ambiental”.

No dia 21 de outubro, o Imperatriz comemorou o aniversário do projeto, em conjunto com 
professores, alunos, ex-alunos e patrocinadores
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PRODUÇÃO DE 
MUDAS

Paralelamente ao projeto de composta-
gem, o professor Valério conduz a produção 
de mudas de espécies nativas e frutíferas. 
Esse projeto visa promover a proliferação e a 
conservação de plantas típicas da região – o 
que favorece a manutenção da biodiversida-
de, tanto da flora quanto da fauna (que se 
alimenta dos frutos). Por utilizar o composto 
como base para a produção das mudas, esse 
projeto é uma ramificação direta do progra-
ma de compostagem.

Para criar as mudas, o professor Valério e 
os alunos utilizam as sementes das próprias ár-
vores que há no pátio do colégio. “Cada planta 
dá sementes em determinada época. Então, 
quando a imbuia está dando sementes, a gen-
te recolhe parte das sementes e as cultiva para 
fazer mudas. E fazemos assim com todas as ár-
vores nativas que temos aqui”, explicou.

Das mudas produzidas, parte é plantada 
no colégio, como forma de recomposição da 
mata nativa em todo o entorno, uma fração 
é levada pelos alunos, para que as plantem 
em casa ou nas propriedades rurais, e outra 
porção é distribuída em eventos internos e 
externos de educação ambiental.

“A gente procura fazer com que os alu-
nos se conscientizem que a natureza tem 
que ser cuidada. Não basta plantar, mas tem 

que cuidar da muda. Tem que adubar, lim-
par, evitar que seja comida pelas formigas”, 
destacou o professor. “A finalidade principal 
é que o aluno leve esse conhecimento sobre 
reciclagem, reutilização, cuidado com a na-
tureza, para casa, para a fazenda, para a sua 
comunidade”.

As atividades principais da Boutique 
consistem em produzir papel reciclado, a 
partir de papel picotado que vem da pró-
pria escola e de doações externas, e na 
confecção de produtos artesanais com pa-
pel usado ou com o próprio papel reciclado 
fabricado pelos alunos.

O objetivo, segundo a professora Lia, é 
evidenciar aos alunos o quanto se produz 
de lixo – seja na escola, ou em casa –, mas 
que grande parte desse material pode ser 
reaproveitado, ou até mesmo reciclado.

“O material da natureza, que depois vira 
compostagem, é um resíduo assim como o 
papel, que pode ser reciclado”, destacou. “E 
o papel é um resíduo ainda mais próximo 
do aluno, porque é utilizado dentro da sala 
de aula. Os livros, cadernos e todo o mate-
rial são feitos de papel e, se não cuidarmos, 
muito pode ser jogado fora sem que se faça 
todo o proveito possível”.

Na Boutique os alunos criam toda sorte 
de artesanato: desde cadernos e bloqui-
nhos de anotação, até adornos de Natal. 
A produção é distribuída entre os alunos, 
entregue como presente a visitantes, e até 
vendida a fim de arrecadar fundos para 
comprar material para a escola.
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ALUNOS
E, afinal, quais são as lições que os alu-

nos levam para a vida através do Projeto 
Mata Verde? “Eu aprendo a cuidar do meio 
ambiente, porque nós utilizamos muito pa-
pel em casa e na escola, e temos que cui-
dar para que ele seja reciclado. Reutilizan-
do esse papel, estamos contribuindo para 
isso”, resumiu a aluna do 6º ano Niniane 
Gerber Gonçalves, que participa da Bouti-
que do Papel, e é voluntária no Mata Verde 
há quatro anos.

“Eu gosto de produzir mudas”, afirmou 
o aluno Guilherme Klann Milla, também do 
6º ano. “Tem uma muda de pinheiro que eu 
ajudei a fazer, e eu fico bem feliz em vê-la 
crescer. Quando ela estiver maior, vou plan-
tar ela na terra”.

Para a aluna Khiara Keller, do 7º ano, que 
participa do projeto há cinco anos, a edu-
cação ambiental recebida na escola é um 
aprendizado para a vida toda. “Quando eu 
for maior eu vou me lembrar disso, que eu 
era voluntária aqui, que eu produzia papel 
reciclado, que eu aprendi a não desperdi-
çar”, ressaltou. “Sempre que eu tenho mate-
rial reciclável em casa, eu trago para a esco-
la, porque podemos utilizar boa parte aqui. 
O importante é aproveitar tudo ao máximo”.

Wanda Emanuele Gavinho Palmeirim, 
do 6º ano, entrou para o Imperatriz no co-
meço do segundo semestre, e imediata-
mente se identificou com o projeto. “É legal 
fazer bijuterias, marcador de páginas, blo-
quinhos de papel. Também já fui uma vez 
com o professor Valério, e ajudei a fazer mu-
dinhas de cacto. E teve uma vez que a gente 

triturou os galhos para fazer composto. É 
muito interessante”.

“Eu venho sempre ao Mata Verde”, con-
tou Letícia Becker, do 6º ano. “Eu gosto muito 
de reciclar papel e fazer artesanato. É algo 
que faz bem para a minha escola e eu ainda 
aprendo bastante. Algumas vezes também já 
fomos passear, então é sempre muito legal”.
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Força na raiz: a planta 
cresce com mais vigor

Melhor tratabilidade 
da semente

Indicado para o
manejo de percevejo

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

CONSULTE SEMPRE 
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

ROCKS. TRANSFORMANDO SEMENTES EM RESULTADOS.

/FmcAgricolaBrasil/fmcagricola /fmcagricola /fmcagricola

/FmcAgricolaBrasil/fmcagricola /fmcagricola /fmcagricola

Uniformidade 
no stand
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GESTÃO 
SUSTENTÁVEL 
NO CAMPO
Mais três propriedades de cooperados garantem certificação no programa 5S Rural do PACR

rofissionalizar o 
trabalho no cam-
po, de forma sus-
tentável, é o ca-
minho para uma 
gestão eficiente 

da propriedade”. A frase, do analista da Qua-
lidade e responsável pelo PACR (Programa 
Agrária de Certificação Rural), Julio Alberto 
de Campos, reflete bem a tendência cada vez 
mais clara de implantar sistemas de gestão 
nas propriedades dos cooperados, visando à 
melhoria contínua em toda a cadeia produti-
va. Segurança, organização, produtividade e 
boas práticas são alguns dos reflexos diretos 

EVANDRO MOTTA

P
que a sustentabilidade no campo traz, e são 
justamente esses benefícios que o PACR bus-
ca oferecer aos cooperados.

Seguindo o fluxo de expansão do progra-
ma, o departamento de Gestão da Qualidade 
da Agrária entregou mais três certificações do 
PACR no dia 21 de outubro. Os cooperados 
Ernesto Stock, Alexandre Seitz e Silvino Caus 
receberam o certificado no 5S Rural, iniciativa 
que visa à organização da propriedade, desde 
os aspectos operacionais até os administra-
tivos. As fazendas Rio do Pedro, São Bento e 
Porteira Velha, respectivamente, foram certifi-
cadas nessa modalidade do PACR.

Os certificados foram entregues pelos 

representantes da Gestão da Qualidade, 
Julio Alberto de Campos e Andy Roberto 
Essert, pelo diretor vice-presidente, Man-
fred Majowski, e pelo diretor-secretário, 
Norbert Geier.

“Estamos caminhando para a expansão 
da agricultura sustentável. Essa é uma ten-
dência de mercado atual, mas que será ain-
da mais necessária no longo prazo”, explica 
Julio. “As certificações no PACR são um di-
ferencial para o cooperado. Através da apli-
cação das ferramentas de gestão utilizadas 
pela própria Agrária, é possível melhorar a 
forma de produção e a eficiência do traba-
lho no campo”, reforça.
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VISÃO DE QUEM FAZ
Primeiro a receber o certificado,  Ernesto 

Stock, que passou a integrar o PACR no início 
do ano passado, explica que o processo de cer-
tificação é repleto de desafios, exigindo muito 
empenho e dedicação por parte dos proprietá-
rios. “Sem dúvidas, o PACR exige muitos esfor-
ços, mas os avanços são expressivos, principal-
mente na questão organizacional e em termos 
de gestão para a equipe”, ressalta. “Começa-
mos a seguir parâmetros operacionais. Hoje, 
tudo tem a sua forma de fazer e o seu lugar 
para guardar. Recomendo o programa para 
outros cooperados, até porque a organização 
e a excelência na gestão produtiva são uma 
exigência do mundo atual”.

Já o cooperado Silvino Caus acumula anos 
de experiência no PACR. Após garantir a cer-
tificação de sua propriedade no programa 
de Gestão Ambiental, há quase nove anos, o 
proprietário buscou evoluir ainda mais e tra-
balhou para conseguir também a certificação 
no 5S Rural. “Estamos há mais de dez anos tra-
balhando com esse viés sustentável em nossa 
propriedade”, destaca. “As melhorias com o 
PACR são evidentes. Administrar uma proprie-
dade é algo complexo, mas quando inserimos 
a gestão baseada em indicadores, o trabalho 
fica muito mais fácil e eficiente. O importante 
é adaptar a propriedade com calma, mas de 
forma progressiva e permanente”.

De acordo com Alexandre Seitz – que re-
cebeu o certificado em nome de todo o grupo 
Seitz –, o método de gestão promovido pela 
Agrária tornou-se uma filosofia de vida para 
o grupo. Segundo ele, obter as certificações 
exige empenho não só do proprietário, mas de 
toda a equipe. “Os últimos nove meses foram 
marcados por um trabalho intenso para nos 
enquadrarmos nas especificações do PACR”, 
conta. “O maior desafio não é conseguir a 
certificação, mas mantê-la de forma perene. 
A primeira etapa foi certificar a fazenda São 
Bento, de Guarapuava, e agora vamos buscar 
a certificação da Fazenda Santo Isidoro, de 
Santa Maria do Oeste. Aos poucos, estamos 
caminhando para obter também outras certi-
ficações no programa”.

Ernesto Stock

Silvino Caus

Alexandre Seitz
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OS ARTESÃOS 
DA CERVEJA

a moagem do malte ao 
envase, a arte de produzir 
cervejas caseiras deman-
da tempo, dedicação e 
investimentos. O que para 
alguns é visto apenas 

como um hobbie, para muitos é uma paixão 
que envolve desafios, mas também conquis-
tas. É o caso dos três grandes vencedores do 
2° Concurso Nacional de Cervejas Caseiras, re-
alizado pela Agrária Malte entre agosto e ou-
tubro. Fausto Muehlbauer, Lúcio Rogério Bote-
lho e Marcelo Luiz Zimmermann produziram, 
segundo a comissão julgadora do concurso, as 
melhores cervejas do estilo Oktoberfest Bier e 
faturaram prêmios pra lá de exclusivos.

O primeiro colocado, Fausto, ganhou 
uma viagem que certamente ficará regis-
trada em sua memória por muitos e muitos 
anos. O cervejeiro da cidade de Rio Negrinho 
(SC) não só garantiu uma viagem para a Ale-
manha, como também a oportunidade única 
de visitar a maltaria da Weyermann®, a feira 
Brau Beviale (uma das mais importantes fei-
ras de comercialização de cerveja do mundo) 
e a região de Hallertau, que abriga a maior 
área de cultivo de lúpulo do planeta. Tudo 
isso com os custos de transporte, hospeda-
gem e alimentação pagos. 

“A viagem para Alemanha, simplesmen-

EVANDRO MOTTA

D
te foi inesquecível”, destacou Fausto. “Na 
feira Brau Beviale, foi de arrepiar ver o gi-
gantesco mercado cervejeiro. Foi também 
incrível conhecer o processo de uma malta-
ria como a Weyermann®, assim como pas-
sear pela região de Hallertau, e ver a maior 
fabrica do mundo de lúpulos. Sem dúvida, 
essa viagem deu história”.

Para ele, iniciativas como o concurso 
realizado pela Agrária, ajudam a fomen-
tar a cultura da cerveja caseira no país. “O 
Concurso Nacional de Cervejas Caseiras é 

Fausto Muehlbauer: Mais do que o prêmio, ter o reconhecimento da Agrária por 
um trabalho unicamente artesanal é muito recompensador

o evento anual mais esperado por diversos 
participante, e as ótimas premiações são o 
grande diferencial para que todo cervejeiro 
caseiro queira participar”.

Lúcio, o segundo lugar, garantiu a chance 
de produzir sua receita na cervejaria experi-
mental da Agrária Malte, com todos os cus-
tos de insumos e despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação também pagos. 
Oriundo da cidade do Rio de Janeiro, o cerve-
jeiro já tem data marcada para desfrutar o 
seu prêmio: fevereiro do próximo ano. 
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“Ficar entre os primeiros colo-
cados em um concurso muito con-
corrido como este é sensacional. 
Gostaria de agradecer à Agrária 
Malte por realizar esta premiação. 
É uma ótima forma de estimular 
os cervejeiros artesanais a produ-
zir melhores produtos e também 
promover o movimento caseiro no 
país”,  salientou Lúcio.

“Comecei a produzir minhas cer-
vejas apenas em janeiro deste ano. 
Desde o início, sempre usei pro-
dutos da Agrária e de seus parcei-
ros, devido à excelente qualidade. 
Como essa foi a minha primeira re-
ceita de uma cerveja Lager, ser um 
dos premiados foi indescritível. Pre-
tendo, em breve, produzir também 
uma cerveja Pilsen, usando o malte 
Agrária”, contou Marcelo.

"Gostaria de agradecer à Agrária 
Malte por realizar esta premiação. 
É uma ótima forma de estimular os 
cervejeiros artesanais"

"Sempre usei produtos 
da Agrária e de seus 
parceiros, devido à 
excelente qualidade"

O terceiro premiado do concurso, Marce-
lo, da cidade de Pomerode (SC), levou para 
casa itens especiais para continuar produ-
zindo suas cervejas com qualidade. Ao todo, 
ele recebeu 100 kg de malte pilsen Agrária, 
50 kg de maltes especiais Weyermann®, 5 
kg de lúpulos HVG e dez sachês de fermento 
Lallemand. 

DA PRODUÇÃO 
AO JULGAMENTO

       O CERVEJEIRO 
CASEIRO DE HOJE 
É O POTENCIAL 
MICROCERVEJEIRO 
DE AMANHÃ.

A disputa foi acirrada do início 
ao fim, a começar pelas inscrições no 
site. Foram apenas 22 minutos entre 
a abertura e o fechamento das inscri-
ções, no dia 17 de agosto, após o pre-
enchimento de todas as 250 vagas 
disponibilizadas.

Os cervejeiros tiveram, então, 
que enviar cinco garrafas de 500 ou 
600 ml de suas cervejas do estilo Ok-
toberfest Bier, produzidas exclusiva-
mente com malte Pilsen da Agrária 
Malte, maltes especiais da Weyer-
mann®, lúpulos da HVG e fermen-
tos da Lallemand.

Rodrigo Matter
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

CONSULTE SEMPRE 
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

  AUTHORITY. AUTORIDADE NO CONTROLE DE DOENÇAS.

Alta sistemicidade

Consistência nos 
resultados

O melhor para o 
metabolismo da planta

Melhor espectro
de controle

CONTROLE

fmcagricola.com.br

Com autoridade, seu híbrido 
alcança o máximo potencial.

A OKTOBERFEST BIER
VALORIZANDO 
A CULTURA 
CERVEJEIRA

Do tipo Pilsen, as cervejas Oktoberfest Bier são dou-
radas, de corpo médio e paladar lupulado. Tradicional-
mente, essas cervejas são produzidas para serem con-
sumidos entre o fim de setembro e o início de outubro, 
quando ocorre a Oktoberfest, na Alemanha.

 As amostras enviadas foram analisadas por 
um júri especializado, formado por 15 profissionais, 
entre biersommelier e mestres cervejeiros. O processo 
de julgamento levou cerca de seis horas e ocorreu no 
Centro Cultural Mathias Leh, no dia 22 de outubro. As 
cervejas foram devidamente analisadas e degustadas, 
com base nos critérios de aparência, aroma, sabor e 
paladar, entre outros. 32 amostras foram selecionadas 
para a semifinal e, dessas, 12 chegaram à grande final. 
Por fim, os jurados chegaram a um veredito com as três 
melhores cervejas inscritas concurso.

O julgamento pôde ser acompanhado pela internet, 
através do Facebook, onde foi realizada uma transmis-
são ao vivo do concurso e publicadas fotos das diversas 
etapas do processo.

Por muito tempo, fazer cerveja em casa era tão comum como 
fazer o próprio alimento. Com o passar dos anos, essa cultura foi se 
perdendo e dando espaço ao consumo das cervejas comerciais, em 
razão do baixo custo. No entanto, o Brasil vem vivenciando a retoma-
da dessa tradição milenar, enaltecendo a arte de “fazer em casa”. O 
objetivo da Agrária Malte com o concurso foi justamente incentivar a 
cultura cervejeira, valorizando os talentos e fomentando a excelência 
na produção de cervejas artesanais no país.

Para o especialista de marketing e um dos organizadores do even-
to, Rodrigo Matter, a iniciativa ressalta a importância que a Agrária 
dá a esse segmento. “O cervejeiro caseiro de hoje é o potencial mi-
crocervejeiro de amanhã, e esse é um mercado estratégico para 
a Agrária Malte. Estamos muito satisfeitos pela repercussão do 
evento e pela qualidade das cervejas inscritas”, afirmou.



FOTO COOPERATIVA

C om a atual edição, a seção Foto 
Cooperativa já soma 79 contribuições 
publicadas. Nem todas as imagens 
enviadas por cooperados e 

colaboradores puderam ser contempladas, e 
mesmo assim a participação já supera o total 
observado em 2015, quando 71 fotos ganharam as 
páginas da Revista Agrária.
Nesta edição, que contempla as imagens enviadas 
à assessoria de imprensa da Agrária entre 
agosto e outubro, a criatividade dos amantes da 
fotografia novamente deu o tom. Vale lembrar 
que todas estão participando do Concurso Foto 
Cooperativa, que premiará as melhores fotos 
enviadas por cooperados e colaboradores acerca 
do cotidiano da Cooperativa Agrária e das 
cachoeiras da região de Entre Rios.
Interessados em participar ainda podem enviar suas 
imagens para a assessoria de imprensa da Agrária, 
pelos e-mails klaus@agraria.com.br e
harald@agraria.com.br, com a descrição da imagem 
e de onde ela foi tirada.

FOTO COOPERATIVA EXPRESSA 
CRIATIVIDADE DE COOPERADOS 
E COLABORADORES

A filha de cooperado Anna Betina Stemmer registrou o anoitecer 
nos campos de Entre Rios da varanda de casa, configurando um belo 
contraste entre a paisagem e os últimos raios de sol

A filha de cooperado Anna Betina Stemmer registrou o 
anoitecer nos campos de Entre Rios da varanda de casa, 
configurando um belo contraste entre a paisagem e os 
últimos raios de sol

Parece mais uma foto dos modernos drones, mas não. O 
colaborador Ueliton Ildo dos Reis (Agrária Grits e Flakes) encontrou 
um ângulo altamente favorável em uma torre na “vizinha” Agrária 
Óleo e Farelo para fotografar a unidade industrial na qual trabalha

KLAUS PETTINGER
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FOTO COOPERATIVA

Entre as mais belas paisagens de Entre Rios durante o inverno 
estão aquelas formadas pelas culturas de inverno ao anoitecer. 
O coordenador Leandro Bren (Assistência Técnica) registrou o 
por do sol em meio à plantação de cevada

A professora Irene Stecher Mattes (Colégio Imperatriz) 
interrompeu por alguns instantes o seu passeio de bicicleta para 
eternizar o florescimento da canola, tendo o complexo industrial 
da Unidade Vitória como pano de fundo

O cooperado Marcos 
Seitz contribuiu mais 
uma vez com a seção 
Foto Cooperativa. 
Agora, com a imagem 
dos pés de soja maduros 
ao anoitecer, enquanto 
aguardavam a colheita 
de verão deste ano
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O colorido dos campos de Entre Rios e a imponência 
da Vitória ao fundo formam o enquadramento 
definido pela colaboradora Taiane de Lima Ribeiro 
(Agrária Farinhas)

O colaborador Newton Fernandes (Manutenção 
Mecânica Vitória) registrou o final da tarde de colheita 
da soja deste ano, iluminada pelos raios de sol e com a 
Unidade Vitória ao fundo

O plantio de batata com a Unidade Guarapuava ao fundo 
incorporam a foto do cooperado Christof Leh
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O WinterShow 2016 bateu recorde de público e a equipe 
de segurança se desdobrou para organizar com perfeição 
a logística dos cerca de 1.200 carros, conforme registro do 
colaborador Luiz Carlos Branco (Serviços Corporativos).

A foto da colaboradora 
Carla Correia (Florestal) 
teve a melhor definição 
enviada pela própria 
autora: “Gosto de 
defini-la como Deus 
guiando a mão do 
homem, a delicadeza 
de um belo contraste”.

Um momento reservado apenas a quem cedo madruga (ou em turno 
labuta): o alvorecer do astro-rei no pátio da Unidade Vitória, em foto 
do colaborador Nelson Damazio Junior (Cereais Guarapuava)

“Em meio à correria 
do WinterShow 2016, 
uma simples orquídea 
mostra sua beleza”, 
resumiu o colaborador 
Kenedy Michel de 
Brito (Marketing) 
sobre sua obra

A foto da colaboradora Carla Correia (Florestal) teve a 
melhor definição enviada pela própria autora: “Gosto 
de defini-la como Deus guiando a mão do homem, a 
delicadeza de um belo contraste”.

A filha de cooperado Valeska Stader registrou a 
filha da colaboradora Solange Svierkovski Lima, 
Sophia, divertindo-se nos campos de cevada 

A perfeita simetria de um símbolo da 
tradição dos Suábios do Danúbio foi 
registrada pelo cooperada Brigit Weckl
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As cores vivas 
daquele dia 
de colheita de 
batata foram 
eternizadas 
pela cooperada 
Sandra Leh

O pôr do sol nos campos próximos à 
Colônia Jordãozinho foi também a 
temática da colaboradora Palloma 
Schwingel (Comercial de grãos e 
pecuária)

O pôr do sol nos campos 
próximos à Colônia 
Jordãozinho foi também a 
temática da colaboradora 
Palloma Schwingel (Comercial 
de grãos e pecuária)

As imagens de cachoeiras continuam empenhando 
amantes da natureza, como o colaborador Newton 
Fernandes (Manutenção Mecânica Vitória) que registrou 
a queda d’água próxima à Colônia Samambaia

A colaboradora Taiane de Lima Ribeiro escolheu o ângulo 
de cima para baixo para fotografar a cachoeira localizada 
próximo à Unidade Florestal, na colônia Vitória

Já o cooperado Ronny Gärtner tratou de 
fotografar outra cachoeira, a cerca de 1,5 km 
de distância da Colônia Samambaia, onde 
antigamente havia uma usina hidrelétrica
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FOTO COOPERATIVA

C om a participação de dezenas de imagens enviadas 
por cooperados e colaboradores ao longo do ano, 
a assessoria de imprensa da Agrária promove o 
“2º Concurso Foto Cooperativa”. Neste ano, serão 

novamente quatro categorias: a “Foto Cooperativa” (de cooperados 
e colaboradores) propriamente dita, com retratos sobre o cotidiano 
da Cooperativa Agrária e os negócios a ela atrelados; e a categoria 
“Cachoeiras de Entre Rios” (de colaboradores e cooperados).

Todas as imagens enviadas para os e-mails da assessoria 
de imprensa até o dia 20 de novembro de 2016, mesmo as 
eventualmente não publicadas na Revista Agrária, estão 
concorrendo - sem a necessidade de inscrição adicional. Todo o 
regulamento está disponível pelo site:
http://www.agraria.com.br/concurso_fotografico.php. 

As imagens da categoria “Foto Cooperativa” devem ter sido 
tiradas entre 1º de janeiro e 20 de novembro de 2016, enquanto 
que as fotos de “Cachoeiras de Entre Rios” devem contemplar 
quedas d’água do perímetro do distrito, retratadas entre 1º de 
janeiro de 2015 a 20 de novembro de 2016. O objetivo desta 
segunda categoria é ressaltar e divulgar os inúmeros saltos, em 
uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo de Guarapuava, que trabalha no desenvolvimento de um 
banco de imagens das cachoeiras da região de Entre Rios.

O campeão de cada categoria ganhará uma 
câmera fotográfica semiprofissional e o 
segundo lugar levará uma câmera compacta. 
Os terceiros lugares ganharão uma impressão 
emoldurada em tamanho 40 cm x 60 cm da 
foto premiada. Todos os 12 finalistas também 
receberão sua imagem ampliada.
Como colaboradores e cooperados participam 
em categorias distintas, são no total quatro 
no concurso:
• Foto Cooperativa – Colaboradores
• Foto Cooperativa – Cooperados
• Cachoeiras de Entre Rios – Colaboradores
• Cachoeiras de Entre Rios – Cooperados

REVISTA AGRÁRIA LANÇA
“FOTO COOPERATIVA 2016”
KLAUS PETTINGER

Finalistas da primeira edição da “Foto Cooperativa”, realizada em 2015

PREMIAÇÃO
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FATOS E NOTAS

A prevenção é sempre o melhor remédio. E para conscientizar as 
colaboradoras da Agrária em relação à prevenção do câncer de 
mama, o departamento de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Am-
biente), com apoio da Fundação e da Farmácia Semmelweis, reali-
zou uma palestra para marcar as comemorações do Outubro Rosa, 
no dia 19 de outubro. A ginecologista do Hospital Semmelweis, Sô-
nia Maria Caldeira Pierobon, abordou os principais cuidados que a 
mulher deve ter com a saúde, reforçando a importância do diagnos-
tico precoce. Entre os assuntos discutidos estavam doenças sexual-
mente transmissíveis, secreção mamária, síndrome pré-menstrual, 
hipertensão, infecção urinária, alguns métodos anticoncepcionais, 
câncer de mama e de colo do útero e terapia hormonal. Ao todo, 
105 colaboradoras participaram do evento.

A Cooperativa Agrária sediou, no dia 28 de outubro, o 2º Encontro de Núcleos 
Cooperativos da Ocepar 2016. O evento contou com a presença de 54 repre-
sentantes de 13 cooperativas no Centro Cultural Mathias Leh, em Entre Rios. 
Além de representantes da Agrária, estiveram presentes o presidente da Oce-
par, José Roberto Ricken, e o coordenador do núcleo Centro-Sul e presidente 
da Cooperativa Bom Jesus, Luiz Roberto Baggio. A programação contou com 
a palestra intitulada “Estratégias de desenvolvimento para o estado do Para-
ná”, proferida pelo diretor presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, 
Adalberto Netto, com a discussão sobre o PRC 100 (o planejamento estratégi-
co do cooperativismo paranaense), a palestra “Possibilidades na área tributá-
ria”, com Rogério Croscrato, da Ocepar, e debate de assuntos gerais.

No dia 3 de novembro, o Dr. Edison José Sanches festejou o seu 91º 
aniversário. Dando um exemplo de profissionalismo e determinação, 
o advogado está há 48 anos no departamento jurídico da Cooperati-
va. Residente em Guarapuava, Dr. Sanches percorreu o equivalente a 
quase duas vezes a distância entre a Terra e a Lua para cumprir seus 
deveres profissionais pela Cooperativa. A Agrária felicita o colabo-
rador por mais um ano de vida e agradece por todo o engajamento 
demonstrado ao longo dessas quase cinco décadas de trabalho.

A Agrária, enquanto membro da Abrapós (Associação 
Brasileira de Pós-Colheita), participou do 9º Simpósio 
Paranaense de Pós-Colheita de Grãos, entre os dias 19 
e 21 de outubro, em Campo Mourão.
O gerente Operacional Oldir Frost, o coordenador da Uni-
dade Guarapuava, Adelar Roberto Goehl, e o Especialista 
de Controle de Qualidade Márcio Ketterer, apresentaram 
uma palestra sobre a automação do sistema de secagem 
de grãos. A Agrária foi convidada a falar sobre esse tema, 
por ser a primeira cooperativa a implantar o sistema. A 
palestra abordou a capacidade de armazenagem, a pro-
dução mecanizada de energéticos, a estrutura de seca-
gem e tipos de secadores da Cooperativa, e automação 
da secagem (desde o abastecimento das fornalhas até 
armazenagem dos produtos).
O foco da palestra foi a redução de MDO (levando em 
consideração custo e escassez), qualidade de secagem, 
redução de riscos de acidentes e a possibilidade de me-
canização da colheita florestal, entre outros. Segundo 
Frost, a recepção foi muito boa por parte do público pre-
sente, que fez bastantes perguntas durante a palestra, e 
pediu informações no fim do evento.

Outubro Rosa

Agrária sedia Encontro de 
Núcleos Cooperativos

Dr. Sanches festeja 91º aniversário trabalhando

Palestra da Agrária no 9º Simpósio 
de Pós-Colheita
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FATOS E NOTAS

A quarta edição da Campanha Anjo Azul alcançou recor-
de de arrecadação. No dia 5 de novembro foram angaria-
dos 2.219 kg de alimentos, além de contribuições em di-
nheiro, em prol do Hospital Semmelweis. A entrega oficial 
das doações ocorreu no dia 11. Os valores em dinheiro 
serão destinados para a compra de roupa de cama para 
o hospital.

Celebrada na tradição alemã, a Festa de São Martinho mais uma vez foi 
comemorada pelos alunos do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, no dia 
11 de novembro. O trabalho envolveu a confecção de lanternas estilizadas 
e apresentações artísticas no auditório Mathias Leh. As crianças e mem-
bros da comunidade também percorreram um pequeno trecho com suas 
lanternas estilizadas. A data marcou ainda o início da campanha de Natal, 
com a disposição de uma árvore natalina no pátio do colégio.

Toda a comunidade pôde participar da 5ª Escola Aberta do 
curso técnico em agropecuária, do Colégio Imperatriz Dona 
Leopoldina, realizada na manhã do dia 12 de novembro. 
O evento foi realizado no Centro Cultural Mathias Leh e no 
campo experimental do curso técnico. O tema do evento foi 
“Tecnologias e alternativas para a pequena propriedade”. O 
diretor de recursos humanos da FMC no Brasil, Philipe de Sou-
za Dias, palestrou sobre "O que o mercado de trabalho espera 
dos profissionais".

A equipe do SESMT e os brigadistas da Agrária realizaram 
um treinamento de emergência nas dependências da sede 
administrativa da Agrária no dia 17 de novembro. Para isso, 
foi soado o alarme do segundo pavimento. Em 4 minutos e 
33 segundos, todos os colaboradores, visitantes e cooperados 
que estavam no prédio estavam reunidos nos pontos de agru-
pamento. A avaliação geral do treinamento foi positiva.

Campanha Anjo Azul

Comemoração de São Martinho

Escola Aberta do curso técnico 
em agropecuária

Treinamento de emergência
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FATOS E NOTAS

O Grupo de Tenores da Fundação Cultural Suábio-Bra-
sileira apresentou, no dia 19 de novembro, o seu con-
certo de encerramento do ano. O evento ocorreu na 
Igreja Luterana da colônia Cachoeira e contou com um 
repertório que mesclou música sacra, clássica e popu-
lar. Com o tema “Uma pequena história da música”, 
a apresentação fez menções aos períodos do renasci-
mento, barroco, classicismo, romantismo, modernismo, 
contemporâneo e popular.

Colaboradores da indústria e do comercial da 
Agrária Farinhas puderam conhecer melhor o 
início da cadeia produtiva do trigo e outros ce-
reais de inverno, através do módulo Escola de 
Negócios Farinhas, da Universidade Agrária. A 
parte prática do curso, que ocorreu no último 
dia 10 de novembro, incluiu uma visita aos 
campos experimentais da FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária). O objetivo 
foi mostrar aos colaboradores as diferentes 
variedades, e as respectivas características, 
de trigo e cevada no campo.

Um grupo de 13 estudantes e dois 
professores do terceiro ano do curso 
de jornalismo da Unicentro (Univer-
sidade Estadual do Centro-Oeste) 
visitou a Agrária em 25 de novem-
bro, a fim de conhecer as atividades 
gerais da assessoria de imprensa da 
Agrária, de que forma é organizado 
o arquivo fotográfico, as funções dos 
profissionais de comunicação, as pu-
blicações físicas e online da Coope-
rativa, etc. O grupo foi recebido por 
Klaus Pettinger e Harald Essert, que 
atualmente constituem a equipe de 
jornalismo da Cooperativa.

Apresentação do Grupo de Tenores

Escola de Negócios Farinhas

Visita do curso de 
jornalismo
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INGREDIENTES: PREPARO:

Tempo de preparo:

Rendimento

• 6 ovos
• 6 colheres (sopa) açúcar
• 6 colheres (sopa) farinha de trigo 

Especialíssima
• 1 pote de geleia a gosto

Bata os ovos com o açúcar na batedeira. 
Acrescente aos poucos a farinha. Espalhe a 
massa numa forma e asse à temperatura 
média durante 12 minutos. Enquanto a 
massa ainda estiver quente, espalhe sobre 
uma superfície com açúcar e, com a ajuda 
de um pano, enrole como rocambole. 
Coloque um pano úmido sobre a massa e 
deixe esfriar. Depois, desenrole a massa e 
recheie com geleia. Enrole novamente como 
um rocambole e cubra com açúcar. Corte em 
pedaços.

Dica: pode-se rechear também com 
chocolate ou morangos com chantilly.40 min

8 porções

Veja mais receitas em www.especialissima.com.br
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