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Uma atividade de risco, devido aos elevados custos e o mercado 
competitivo, além das questões climáticas, os cereais de inverno 
tiveram excelentes resultados proporcionais na safra 2016.
Os cooperados da Agrária obtiveram produtividade recorde, 
tanto no trigo quanto na cevada.
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Programa observa
evoluções na segurança
dos colaboradores

Cooperado fica em 2º lugar 
em prêmio nacional da
Revista Globo Rural
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aos elevados custos e o mercado 
competitivo, além das questões 
climáticas, os cereais de inverno 
tiveram excelentes resultados 
proporcionais na safra 2016

Entre as 195 fotos enviadas por 
cooperados e colaboradores, o 
concurso definiu os três primeiros 
colocados das quatro categorias 
concorrentes

Silvino Caus foi reconhecido pela 
diversificação de atividades e pela 
gestão focada no meio ambiente 
e no bem-estar dos colaboradores
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Os 14 melhores trabalhos jornalísticos sobre o 
WinterShow foram premiados 
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No caminho certo

EDITORIAL

O
clima soprou favoravelmente, e o sistema produtivo da Agrária – desenvolvido pela FAPA 
(Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária), transmitido pela assistência técnica e aplica-
do pelos cooperados – pôde mostrar todo seu potencial.

Após um ano de grande frustração na safra de inverno, causada pelo excesso de chuva 
e calor, prejudicando a produção e a qualidade dos cereais de inverno, 2016 foi um ano re-
dentor, com a superação de quatro recordes históricos: este foi o ano em que os cooperados 
tiveram a maior produtividade média na soja, no milho, no trigo e na cevada.

A primeira boa surpresa veio na safra de verão, quando os cooperados colheram em média 3.900 quilos 
de soja por hectare e 12.200 kg/ha de milho. No caso da oleaginosa, a produtividade da Agrária é 25% 
superior à paranaense, e 36% maior que a brasileira. Já o cereal de verão rendeu 53% mais por hectare que 
na média do Paraná, e 190% mais que a do Brasil.

A segunda boa-nova veio com o fim da safra de inverno: outros recordes haviam sido batidos. Em um 
ano em que, infelizmente, a área cultivada no âmbito da Cooperativa caiu consideravelmente – em fun-
ção dos custos elevados e preços pouco recompensadores dos cereais de inverno, sem contar as seguidas 
perdas sofridas nos anos anteriores – os resultados proporcionais foram os melhores já vistos. Conforme 
reportado na matéria principal desta edição (pág. 6), os cooperados da Agrária colheram excepcionais 
5.500 kg/ha de cevada e 4.600 kg/ha de trigo. São 20% a mais que a média paranaense e 59% maior que 
a brasileira, no caso da cevada, e 47% superior à paranaense e 54% acima da brasileira, no tocante ao trigo. 
Para muitos cooperados, esses resul-
tados significaram a recuperação, 
ao menos em parte, dos prejuízos 
sofridos em 2014 e 2015.

Em uma visão mais ampla, as 
produtividades recordes alcança-
das em 2016 – ano em que a bên-
ção do clima propício sorriu aos 
produtores – ganham ainda outro 
significado. Elas demonstram clara-
mente que todo o empenho do co-
operado, toda a pesquisa, o modo 
de produção, toda a divulgação 
científica e o modelo de assistência 
técnica adotado pela Agrária estão 
no caminho correto.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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C
om a realização da quarta 
edição, os objetivos almeja-
dos pelo Prêmio Franz Jaster 
de Comunicação estão sendo 
alcançados. Promovido em 
parceria entre a Cooperativa 
Agrária e a Coordenadoria de 
Comunicação Social da Uni-

centro, o concurso teve novamente o Winter-
Show como tema central e contabilizou 34 
trabalhos inscritos. 

“O Prêmio Franz Jaster divulga para a 
comunidade de Entre Rios e para o resto do 

FRANZ JASTER 2016
PREMIA TRABALHOS 
SOBRE WINTERSHOW

KLAUS PETTINGER

PREMIAÇÃO

mundo o trabalho profissional desenvolvido 
pela FAPA. E percebemos nos últimos anos 
o aprimoramento da qualidade técnica dos 
artigos publicados e que concorrem ao prê-
mio. Isso mostra uma evolução significativa”, 
destacou o presidente da Agrária, Jorge Karl.

O júri técnico, composto por professo-
res dos cursos de Jornalismo e Agronomia 
da Unicentro, ratificou a tendência de uma 
gradativa elevação no nível das matérias, no 
decorrer das edições. “Esse ano, os trabalhos 
surpreenderam. Eu participo desde a primei-
ra edição, em 2013, e nessa quarta, com 

certeza, presenciei um crescimento signifi-
cativo na qualidade das peças”, enfatizou o 
jurado e professor Marcelo Cruz Mendes.

Os vencedores do Prêmio Franz Jaster 
2016 foram conhecidos no último dia 23 
de novembro, em cerimônia realizada no 
Parque Recreativo da Jordãozinho, em Entre 
Rios. Os julgadores consideraram a pertinên-
cia ao tema “WinterShow: Excelência em 
cereais de inverno”, bem como a apuração 
jornalística e a adequação das informações 
técnico-agronômicas apresentadas.

Ao todo, houve 14 finalistas em quatro 
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PREMIAÇÃO

FRANZ JASTER

O concurso também honra a memória de um dos primeiros e mais importantes 
pesquisadores da história da Agrária. “O pesquisador Franz Jaster sempre foi mui-
to ligado a uma ideologia conservacionista. À época, era visto como pesquisador 
‘ambientalista’ ou ‘ecologista’, mas, na verdade, ele falava de sustentabilidade. 
O negócio da Agrária é sustentável, e estamos perseguindo cada vez mais esse 
aprimoramento”, destacou Jorge Karl.

1º Lugar:
Keissy Carvelli
(Semanário Integração)
“WinterShow em construção”

1º Lugar:
Bárbara de Oliveira Miranda
(Revista Acig)
“Por que o agronegócio se 
mantém firme diante da crise?”

1º Lugar:
Hemely Cardoso
(Rádio Faep)
“WinterShow 2016”

2º Lugar:
Andréa Alves
(Rádio Pioneira)
“Hortaliça transforma o 
pequenos produtor em 
grande empresário”

2º Lugar:
Carlos Guimarães Filho 
(Boletim Informativo Faep)
“Revolução silenciosa convertida 
em rendimento no inverno”

2º Lugar:
Scheyla Horst
(Revista Visual Guarapuava)
“Foco nas tecnologias, mas com
respeito às origens”

3º Lugar:
Rodrigo Disney
(Fatos OnLine)
“O amarelo rentável 
da Canola”

3º Lugar:
Geyssica Reis e
Manoel Godoy
(Revista do
Produtor Rural)
“WinterShow: tudo sobre 
culturas de inverno”

3º Lugar:
Andréa Alves
(Rádio Pioneira)
“Safra da cevada 
pode bater novo 
recorde em 2016”

1º Lugar: Sérgio Mendes (RIC TV Record):  “WinterShow 2016”

Fotografia

Jornalismo Impresso ou On-line

Material Televisivo

Reportagem Radiofônica

categorias: fotografia, jornalismo im-
presso ou online, material televisivo e 
reportagem radiofônica. Os três primei-
ros colocados de cada uma receberam 
certificados, troféus e prêmios em di-
nheiro: R$ 2.000 para o primeiro coloca-
do, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 
para o terceiro (confira a lista completa 
ao lado). 

Desde a primeira edição do concurso, 
a parceria entre a Agrária e a Unicentro, 
por meio da Coordenadoria de Comuni-
cação Social, possibilitou a realização do 
prêmio. “É a quarta edição consecutiva 
em que nós celebramos todo o trabalho 
de cobertura jornalística do WinterShow. 
E celebramos também quatro anos de 
mais uma parceria entre a Cooperativa 
e a nosso universidade. A Agraria é um 
grande orgulho de Guarapuava, e é im-
portante que cada vez mais a nossa re-
gião conheça o trabalho desenvolvido 
pela cooperativa”, frisou o reitor da Uni-
centro, Aldo Nelson Bona.

Entre os finalistas, o Prêmio Franz 
Jaster 2016 contou com profissionais 
vinculados a veículos de Guarapuava, 
Pinhão e Curitiba. Há seis anos cobrin-
do o agronegócio, a jornalista Hemely 
Cardoso se inscreveu pela primeira vez 
em um concurso de jornalismo e levou 
o primeiro lugar na categoria “reporta-
gem radiofônica”, pela Rádio FAEP. “Sou 
apaixonada por essa área e é importan-
te ter esse tipo de premiação, justamen-
te porque a maioria das pessoas ainda 
conhece pouco o agronegócio. Assim, 
há uma motivação adicional para que 
jornalistas e fotógrafos explorem mais o 
mundo agro”, destacou.

Finalista também da categoria 
“jornalismo impresso ou on-line”, a jor-
nalista Keissy Carvelli, do Semanário 
Integração, conquistou a primeira colo-
cação com a imagem “WinterShow em 
construção”. “Como a matéria era espe-
cialmente voltada ao trabalho da FAPA, 
realizei todas as entrevistas e consegui 
fotografar o WinterShow sendo ‘cons-
truído’ a partir dessa cobertura”, expli-
cou. “O próprio evento nos incentivou 
a pesquisar mais para escrever sobre a 
FAPA e a Agrária”, finalizou.

O presidente da Agrária, Jorge 
Karl (esq.) e o chefe de gabinete 
da Reitoria da Unicentro, Marcio 
Fernandes, premiam Keissy Carvelli: 
“O próprio WinterShow nos incentivou 
a pesquisar mais para escrever sobre 
a FAPA e a Agrária”

Hemely Cardoso recebe o prêmio do diretor 
secretário Norbert Geier (esq.) e do gerente 
agrícola André Spitzner: “Com o prêmio, 
há uma motivação adicional para que 
jornalistas e fotógrafos explorem mais o 
mundo agro”

CONFIRA TODOS OS VENCEDORES EM CADA CATEGORIA:
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PRODUTIVIDADE 
SEM PRECEDENTES

HARALD ESSERT

ste realmente foi um ano 
cheio de desafios para a agri-
cultura, mas 2016 também 
contou com resultados bas-
tante proveitosos no campo. 
A despeito dos custos de 

produção elevados e de condições climáti-
cas nem sempre favoráveis, o cooperado da 
Agrária atingiu recordes históricos de produ-
tividade – primeiro na safra de verão, e agora 
também na de inverno.

Se por um lado houve incidência de gra-
nizo e bacteriose durante esse inverno em 
lavouras de cooperados, a produtividade sem 
precedentes ajudou a recuperar em parte os 
prejuízos sofridos nas safras passadas – em 
especial 2015, quando o excesso de chuvas 

prejudicou a produção e elevou os custos. Se-
gundo o balanço da Gerência Agrícola, até o 
fechamento desta edição a safra de inverno 
2016 apresentou produtividade média su-
perior a 5.500 quilos por hectare na cevada, 
e mais de 4.600 kg/ha no trigo – resultados 
nunca antes vistos na história da Cooperativa.

O recorde anterior havia sido atingido 
em 2013, quando os cooperados colheram 
em média 4.800 kg/ha na cevada e 4.000 
kg/ha no trigo. A produtividade média de 
2016 foi 15% maior no caso da cevada, e 
16% maior no trigo. Graças a esses resul-
tados, a produção total de trigo deste ano 
(98 mil toneladas) foi 5% maior que no ano 
do recorde anterior, mesmo com uma área 
plantada 9% menor.
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Adam Stemmer: todo o sistema 
desenvolvido na Agrária através 
da FAPA, bem como o trabalho 
dos cooperados com a assistência 
técnica, mostraram seu resultado

O cooperado Otavino Rovani 
manteve a área plantada, e graças 
à alta produtividade e custos de 
produção mais baixos, conseguiu 
cobrir o déficit das safras 
anteriores

OS COOPERADOS DA AGRÁRIA
COLHERAM, EM MÉDIA, MAIS DE

DE CEVADA EM 2016
5.500kg/ha

André Spitzner: ao planejar a 
próxima safra, o cooperado deve 
levar em conta suas condições 
normais, considerando a média dos 
resultados no longo prazo

“Foi uma grata surpresa”, afirmou o 
superintende da Agrária, Adam Stemmer. 
“Todo o sistema desenvolvido na Agrária 
através da FAPA [Fundação Agrária de Pes-
quisa Agropecuária], de manejo, novas culti-
vares, nova genética, tanto em trigo quanto 
em cevada, se mostrou no caminho certo. 
Da mesma forma, os cooperados, através 
do manejo integrado com a assistência téc-
nica, mostrou seu resultado”.

Para Stemmer, no entanto, o clima tam-
bém teve um papel fundamental. O tempo 
frio e seco contribuiu não somente para a 
elevada produtividade, como também para 
a qualidade dos cereais. “Em 2015 o clima 
foi preponderante para as perdas, e essen-
cial para o bom resultado em 2016. Ou 
seja, ainda dependemos muito dele. Com 
o clima favorável nesta safra, nós pude-
mos ver o potencial dos nossos materiais. 
E as cultivares que ainda estão em fase de 
pesquisa são ainda melhores, então temos 
grandes avanços pela frente. Mas sempre 
dependeremos do clima”. O cooperado e engenheiro agrônomo da 

Agrária, Otavino Rovani, teve ótimos resulta-
dos nessa safra. Foram 6.480 kg/ha na ce-
vada, e 5.460 kg/ha no trigo. Contrariando 
a tendência, ele resolveu não reduzir a área 
plantada, e manteve os mesmos 116 hecta-
res de trigo e 290 de cevada cultivados em 
2015. Para ele, essa safra foi fundamental 
para redimir as perdas sofridas nos anos an-
teriores. “Nós resolvemos não reduzir a área, 
porque tivemos prejuízo dois anos seguidos, 
e resolvemos dar mais uma ‘tacada’. E gra-
ças a Deus tivemos um resultado bem sa-
tisfatório”, ressaltou. “Se compararmos esta 
safra com a anterior, nós gastamos muito 
menos com defensivos agrícolas e maqui-
nário, e tivemos resultado muito superior. 
Com isso, conseguimos cobrir o déficit dos 
dois anos anteriores”.

O gerente Agrícola da Cooperativa, André 
Spitzner, destacou a preocupação do coope-

rado neste momento, em que planeja a safra 
de inverno 2017. Segundo ele, aconselha-se 
a levar em conta a média histórica para to-
mar a decisão – nem as safras ruins, nem as 
excepcionalmente boas. “Essa é pergunta 
que o cooperado se faz. Se olharmos para 
um passado curto, 2015 foi uma safra desas-
trosa, e 2016, em termos de produtividade, 
foi a melhor da história da Agrária. Ou seja, 
a pior e a melhor safra, uma atrás da outra. 
Então, o que devemos esperar em 2017? A 
estatística nos mostra que a tendência é vol-
tar à produtividade média. Portanto, quando 
o cooperado fizer o planejamento da sua 
safra, recomendamos que ele faça as con-
tas considerando sua condição normal, sem 
tender para o excelente e nem para o terrível. 
Em termos de planejamento, é importante 
sempre olhar para o longo prazo, para um 
período maior de anos”.
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DESAFIOS DO MERCADO

COM A PALAVRA, OS PESQUISADORES

Os custos de produção cada vez mais 
elevados são um elemento que interfere 
na rentabilidade do cooperado. Além disso, 
há outros fatores de mercado que trazem 
dificuldades.

“No quesito comercial, nós temos ago-
ra um cenário raramente visto: o mundo 
inteiro produziu bem, o que eleva dema-
siadamente a oferta de produto”, analisou 
Adam Stemmer. Segundo ele, houve grande 
produtividade e alta qualidade de cevada e 
trigo no Mercosul – em países como Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai – e também 
na Austrália. A situação se repete no hemis-
fério Norte – EUA, Canadá, União Europeia, 
Rússia, Ucrânia –, onde os resultados tam-
bém foram bons, com poucas exceções. 
“Portanto, temos uma situação mundial que 
pressiona os preços, e temos a situação do 

Para a FAPA, os resultados alcançados 
atestam toda a pesquisa agrícola realizada 
na Agrária: incluindo o manejo mais eficiente 
e as cultivares mais propícias para a região.

“O clima foi favorável em 2013 e tam-
bém neste ano. Portanto, o clima foi um fa-
tor importante, mas o diferencial de 2016, 
que elevou os números da produtividade, foi 
basicamente a genética, acompanhada de 
um manejo adequado, e uma orientação do 
produtor na medida certa pela assistência 
técnica”, avaliou o pesquisador de cevada 
da FAPA, Noemir Antoniazzi. “Metade da 
área plantada de cevada este ano foi da cul-
tivar ANA 01, que mostrou todo seu poten-
cial produtivo, comprovando os resultados 
dos experimentos”.

O pesquisador de trigo da FAPA, Julia-
no Almeida, ratificou a opinião, e elogiou 
o trabalho dos cooperados e da assistência 
técnica no atingimento da produtividade 
recorde, bem como os experimentos da fun-
dação de pesquisa no desenvolvimento dos 
manejos mais adequados. Ele reforçou tam-
bém o papel das condições climáticas favo-
ráveis. “O frio constante e as baixas tempe-
raturas por longos períodos ajudam muito a 
fisiologia das plantas de inverno como um 

Noemir Antoniazzi: metade da 
área plantada de cevada este ano 
foi da cultivar ANA 01, que mostrou 
todo seu potencial produtivo

Juliano Almeida: o frio constante 
foi um fator essencial. As baixas 
temperaturas ajudam muito a 
fisiologia das plantas de inverno 
como um todo

custo de produção, que é mais alto no Bra-
sil do que em outros países. Também havia 
uma expectativa de que o fator cambial, 
com o dólar, fosse melhor”.

Por outro lado, por contar com as indús-
trias – nesse caso, a maltaria e o moinho de 
trigo –, a Agrária garante o escoamento e au-
xilia na liquidez do cooperado. “Esse sistema 
só para em pé porque existem os dois lados: 
a Cooperativa existe em função do coopera-
do, e o cooperado está sólido por causa da 
Cooperativa”, destacou André Spitzner. “Nos-
so cooperado só pode plantar trigo e cevada 
com segurança por causa das indústrias, e a 
recíproca também é verdadeira. Só é possível 
para a Agrária Malte e a Agrária Farinhas ter 
clientes grandes e negociações seguras por-
que podem contar com o cooperado. Essa re-
lação tem que ser preservada no longo prazo”.

todo. Quando, em vez de picos de frio se-
guidos por ondas de calor forte, contamos 
com um clima constantemente frio, como 
foi nesse inverno, a fisiologia da planta se 
adapta bem, e ajuda-a inclusive a tolerar 
mais as geadas”, destacou.

Segundo os registros da FAPA, houve um 
total de 30 geadas em 2016 – 37 se tam-
bém contados os dias em que ocorreu ge-
ada apenas em áreas de baixada. “Foi um 
ano recorde também no número de gea-
das”, acrescentou Juliano.
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A PRODUTIVIDADE DE TRIGO 
DOS COOPERADOS SUPEROU OS

4.600kg/ha

De acordo com ele, a Cooperativa 
busca sempre melhorar os negócios 
tendo em mente o cooperado. “Este 
momento, em que se discute o plane-
jamento da próxima safra de inverno, é 
quando mais se discutem essas questões 
com os clientes, inclusive com reuniões 
internacionais, buscando melhorias que 
promovam o ambiente e tornem as cul-
turas de inverno mais competitivas e 
rentáveis para o cooperado. O objetivo é 
a sustentabilidade do negócio”.

REAÇÃO RÁPIDA
Um novo fator negativo, que surgiu no ano passado, foi combatido com sucesso nesta 

safra, graças à pesquisa da FAPA: a bacteriose no trigo.
Essa doença, com a qual o cooperado não teve que lidar nos anos anteriores, foi logo 

identificada pela FAPA – com o auxílio de laboratórios externos – como sendo a patovar Pseu-
domonas syringae, e em pouco tempo se desenvolveram os métodos para suprimi-la.

“Nós não tínhamos esse problema até o ano passado. Quando identificamos a bactéria, 
que é uma patovar que não conhecíamos, nós desenvolvemos tanto a parte do controle da 
doença como também fizemos um screening para ver quais cultivares são mais tolerantes a 
ela. Então já tínhamos essa informação para esta safra. Ou seja, houve bacteriose este ano 
também, mas já estávamos bem mais preparados para atuar”, explicou Juliano Almeida.
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COOPERADO FICA EM 2º LUGAR
NO PRÊMIO FAZENDA 
SUSTENTÁVEL DA REVISTA 
GLOBO RURAL
Silvino Caus, participante de muitos anos do PACR (Programa Agrária de 
Certificação Rural), foi reconhecido pela diversificação de atividades e pela gestão 
focada no meio ambiente e no bem-estar dos colaboradores

o início dos anos 1990, quando comprou o primeiro pedaço da sua 
propriedade – que hoje chega a 600 hectares, mas dos quais ape-
nas 240 são produtivos, e 360 são de conservação –, o cooperado 
e engenheiro agrônomo da Agrária Silvino Caus certamente não 
imaginava que ganharia, com ela, um prêmio nacional.

HARALD ESSERT

N



11Revista Agrária

Encravada no morro, com terreno bas-
tante dobrado, a Fazenda Porteira Velha, em 
Pinhão (PR), trouxe muitos desafios para se 
tornar tão produtiva como é hoje, através do 
sistema de integração lavoura-pecuária, fo-
cado na produção de carnes nobres. Mas Sil-
vino, junto com a família, realizou esse feito – 
sempre respeitando a legislação e pensando 
no bem-estar de seus funcionários.

Foi assim que ele conquistou, no últi-
mo dia 6 de dezembro, o segundo lugar no 
Prêmio Fazenda Sustentável, promovido 
anualmente pela Revista Globo Rural. Ele se 
inscreveu por incentivo do Departamento 
de Gestão da Qualidade da Agrária, por ser 
um dos participantes de longa data do PACR 
(Programa Agrária de Certificação Rural).

A Fazenda Porteira Velha foi a única re-
presentante do Paraná entre 65 fazendas 
de todo o país. A primeira fase de seleção 
consistia na avaliação formal das proprie-
dades, verificando se existem pendências 
trabalhistas, passivos ambientais e se foi 
feito o CAR (Cadastro Ambiental Rural). As 
etapas seguintes pediam informações cada 
vez mais detalhadas.

Após a terceira fase, a Fazenda Portei-
ra Velha chegou à final, ao lado de outras 
nove propriedades de Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul. As dez propriedades finalistas 

receberam então visitas técnicas de uma 
equipe constituída por representantes da 
revista, do Rabobank e da WWF Brasil.

Por fim, na noite do último dia 6 de 
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dezembro, foram revelados os vencedores, 
em uma solenidade em São Paulo (SP), e 
a propriedade de Silvino foi anunciada em 
segundo lugar.

“Foi emocionante e muito gratificante. 
Para mim, esse prêmio é valoroso”, destacou 
o cooperado. “Esse prêmio nos dá uma res-
ponsabilidade ainda maior, porque para mui-
ta gente eu vou ser visto de forma diferente. 
E junto com essa responsabilidade vêm no-
vos desafios, e o meu desafio agora é tornar 
a fazenda cada vez mais sustentável com o 
apoio da Cooperativa Agrária”.

A campeã do concurso foi a fazenda 
Modelo II, em Ribas do Rio Pardo (MS), e a 
terceira colocada foi a Fazenda Primavera, 
em Angelândia (MG). A matéria completa 
está na edição de dezembro da Revista 
Globo Rural.

AVALIAÇÃO
Dois fatores foram preponderantes para 

a escolha da Porteira Velha como uma das 
vencedoras: o sistema sustentável de inte-
gração entre lavoura e pecuária, e a atenção 
com o bem-estar dos seus funcionários. O 
fato de as áreas conservadas somarem 60% 
de sua propriedade também contribuiu.

“O fato de a minha propriedade estar 
situada numa região bastante declivosa, 
que não é propícia à atividade agrícola, 
foi o que me levou a entrar no negócio do 
gado, por meio da integração lavoura-pe-
cuária. E sempre foi uma meta minha, que 
cada hectare não agricultável tivesse uma 
receita tão boa quanto um hectare agricul-
tável. Então eu tive que trabalhar e fazer 
investimentos em pastagem e fertilidade 
do solo, para que essa área não agricultá-
vel tivesse uma receita compatível”.

Para Silvino, sua preocupação com a 
questão ambiental e social foi o fator que 
mais pesou na avaliação. “Como a minha 
propriedade está num morro, eu tenho bas-
tante floresta, e faço a gestão ambiental 
pela Agrária. A preservação da floresta, fazer 
um sistema de produção no qual o gado use 
a área marginal, que não é APP [Área de Pre-
servação Permanente], como área de bem- 
estar animal”, explicou. “Sem contar que a 
água que eu uso para os animais e para a 
sede da propriedade vem de fontes monito-
radas, protegidas dentro da floresta confor-
me a legislação”.

“No âmbito social, todos os meus fun-
cionários são registrados e remunerados 
adequadamente. Todos têm plano de saúde 
pago por mim, e seguro contra acidentes. Se-
gundo a avaliação do Globo Rural, os meus 

funcionários recebem o melhor salário entre 
as três fazendas finalistas, e fico muito feliz 
por poder proporcionar isso a eles”.

PACR
A Fazenda Porteira Velha participa há 

bastante tempo do PACR. A propriedade 
já contava com a certificação em Gestão 
Ambiental, e em 2016 conquistou também 
a certificação em 5S Rural. Na opinião de 
Silvino, participar do programa o ajudou a 
alcançar os requisitos que foram avaliados 
no concurso.

“Eu vejo muitas melhorias e vantagens 
na propriedade em função do PACR. É claro 
que demanda tempo e investimentos, mas 
se for bem conduzido, o programa dará 
retorno”, acrescentou. “O PACR melhora a 
gestão da propriedade, ajuda a tomar de-
cisões, e ensina a gerenciar as coisas de 
forma diferente, por meio de muito diálogo 
com os funcionários”.

“Para o grande 
produtor pode até ser 
mais fácil atender aos 
requisitos das certi-
ficações. Mas eu sou 
pequeno produtor, e 
trabalho com pecuá-
ria, que também é um 
dificultador. Por isso 
eu digo que o peque-
no produtor também 
pode participar do 
programa, sem muito 
investimento, no seu 
devido tempo, passo 
a passo”.

Eu vejo muitas 
melhorias e 
vantagens na 
propriedade em 
função do PACR."
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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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O

“DE OLHO” FECHA 2º ANO 
DE IMPLANTAÇÃO PRÁTICA 
COM IMPORTANTES 
RESULTADOS

programa de observações com-
portamentais “De Olho” com-
pletou seu segundo ano de im-
plantação prática em dezembro 
de 2016. Ao longo do ano, 122 
lideranças e mais 115 colabo-
radores de diversas áreas foram 
habilitados por meio do treina-

mento para utilização da ferramenta. Para tan-
to, o Grupo de Trabalho do Programa (ou “GT de 
Olho”), com apoio do SESMT, não mediu esforços 
para que ocorresse a multiplicação, expansão e 
consolidação do programa em toda a Coopera-
tiva Agrária. 

“Somente com a colaboração de todos, te-
remos sucesso com o programa, pois, antes de 
tudo, trata-se de mudança de comportamento”, 
destacou a coordenadora do Laboratório Central 
e do GT de Olho, Márcia Arruda. O “De Olho” tem 
por objetivo a identificação de desvios compor-
tamentais, evitando assim a ocorrência de inci-
dentes e acidentes. Além disso, tem forte cunho 
educacional, para que os colaboradores da Agrá-
ria se tornem cada vez mais conscientes a res-
peito de comportamentos seguros. Até o fecha-
mento dessa edição, foram contabilizadas 3.868 
observações comportamentais em 2016.

“Pelos resultados obtidos ao longo do ano, 
torna-se clara a importância do programa para a 
gestão de segurança do trabalho na Cooperativa. 
Em 2015, reduzimos em 85% o número de aci-
dentes típicos com afastamento. Até novembro 
de 2016 mantivemos este resultado, e podemos 
perceber agora uma redução também do número 
de acidentes típicos sem afastamento”, analisou 
o coordenador do departamento de Saúde, Segu-
rança e Meio Ambiente, Cauê Mohler.

Pirâmide da Segurança Teórica

Pirâmide da Segurança Agrária

Acidentes com
afastamento

Acidentes com
afastamento

Acidentes sem
afastamento

Acidentes sem
afastamento

Incidentes

Incidentes

Desvios

Desvios

DE OLHO

19

3

3

30

300

3000

513

3868
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DE OLHO

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.

O coordenador destaca que, consideran-
do-se estudos consagrados que relacionam 
estatisticamente os desvios aos incidentes, 
acidentes sem afastamento e com afasta-
mento, é possível constatar também que os 
resultados obtidos atualmente pela Agrária 
estão muito próximos das propostas teóri-
cas (veja gráfico na página 14). “Isso con-
sagra ainda mais a ferramenta ‘De Olho’ na 
prevenção de acidentes. Temos sempre que 
trabalhar na base da pirâmide, gerencian-
do desvios, para que seja possível reduzir e 
manter baixos os índices de acidentes”.

Segundo esse princípio, mais importante 
do que a observação comportamental em si 
é a ação tomada e a atitude que o colabo-
rador abordado passa a adotar no seu coti-
diano. Pensando nisso, o grupo de trabalho 
de observações comportamentais começou 
a realizar, em 2016, o treinamento “De olho 
para todos”. A capacitação é rápida e tem 
por objetivo treinar os colaboradores abaixo 
dos níveis de liderança da Cooperativa na 

percepção de riscos, e também ressaltar a 
importância da orientação dos colegas de 
trabalho em relação a atitudes seguras. A 
meta é que em 2017 todos os colaborado-
res da Cooperativa estejam treinados.

“São os esforços conjuntos, a percepção 
de riscos e principalmente a atitude de cada 
um de nós que fará com que a nossa meta 
de ‘zero acidentes típicos com afasta-
mento até 2018’ seja alcançada”, 
frisou Cauê. “Consideramos que 
a ferramenta ‘De Olho’ trouxe 
ótima aceitação por parte dos 
colaboradores, e isso reflete 
diretamente nos indicadores 
de segurança”, acrescentou 
Marcia. 



16 Revista Agrária

195 IMAGENS 
RETRATAM COTIDIANO DA AGRÁRIA;
12 DELAS SÃO PREMIADAS

KLAUS PETTINGER

E
m meio ao trabalho árduo 
de paisagismo realizado na 
Colônia Cachoeira, o colabo-
rador Cleverson Daga e seus 
colegas observaram uma 
imagem colorida a surgir no 
céu. Com a ajuda do celular, 

ele registra diversos ângulos do chamati-
vo fenômeno, conhecido como “arco-íris de 
fogo”. Meses depois, no último dia 16 de de-
zembro, o flagrante tornou-se um dos vence-
dores da segunda edição do concurso “Foto 
Cooperativa”.

Essa imagem resume o principal objetivo 
da seção homônima, publicada mensalmente 
na Revista Agrária e concebida no começo 
de 2014: estimular cooperados e colaborado-
res a registrar o cotidiano da Cooperativa. A 
partir de 2015, o envio superior a cem imagens 
estimulou também a instituição do primeiro 
concurso “Foto Cooperativa”. 

Com 195 colaborações, das quais 83 
foram publicadas na revista ao longo de 
todo o ano, o “Foto Cooperativa 2016” teve 
sua cerimônia de premiação realizada no 
Aroma Kaffee, na Colônia Vitória, e contou 
com a presença dos finalistas, da diretoria 
da Agrária, de fotógrafos jurados e de cola-
boradores do departamento de marketing, 
promotor do evento. Na oportunidade fo-
ram conhecidos os três primeiros colocados 
em cada uma das quatro categorias (leia 
mais nas p. 17 e 18). 

Um júri técnico composto por três fotó-
grafos profissionais renomados de Guarapua-
va definiu os finalistas no dia 5 de dezembro. 
Por mais de duas horas, a sala de reuniões do 

FOTO COOPERATIVA

Sindicato Rural de Guarapuava contou com a 
presença de Saeko Yanagawa, Dentinho Jr. e 
Jeison Primak, que se demonstraram encan-
tados e, muitas vezes, surpresos com as ima-
gens julgadas.

“São fotos bastante diferentes, entre si. 
Nós não avaliamos o que é certo ou errado, 
porque na fotografia isso não existe. É muito 
extenso esse campo, pois se tiver várias pesso-
as fazendo fotografias no mesmo lugar, cada 
uma vai fazer de uma forma diferente”, des-
tacou o fotógrafo profissional Dentinho Jr. “A 
percepção e a sensibilidade que se desenvolve 
com a prática nos leva a querer tirar uma foto 
sempre melhor”, acrescentou.

Os vencedores de cada uma das quatro 
categorias foram agraciados com uma câme-
ra fotográfica semiprofissional, enquanto que 
os segundos lugares receberam uma câmera 
compacta de ação. Os terceiros colocados fo-
ram premiados com uma impressão emoldu-
rada em tamanho 40 cm x 60 cm da sua foto. 
Todos os 12 finalistas levaram sua imagem 
ampliada para casa.

“A foto que ficou em terceiro lugar nesse 
ano foi tirada pelo meu marido com a câme-
ra que ganhei no concurso do ano passado. 
Sempre tiramos muitas fotografias e estamos 
sempre participando”, frisou a cooperada 
Sandra Leh, que representou o marido coope-
rado Karl-Heinz Schäffer, terceiro colocado na 
categoria “Foto Cooperativa”.

Mas para além das disputas pelas melho-
res imagens, o concurso representou a institui-
ção da arte como ferramenta de engajamento 
e de confraternização entre colaboradores, co-
operados e a própria Agrária. 
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1º COLOCADO “FOTO 
COOPERATIVA - 
COLABORADOR”

Os primeiros colocados contaram um pouco sobre suas 
experiências na participação do concurso.

CLEVERSON DAGA

“Por volta do horário do almoço, começamos a notar no céu que o fenômeno 
estava se formando. Parecia um arco-íris, mas estava um tempo limpo, sem chu-
va. Então comecei a tirar algumas fotos. Foi uma surpresa, pois enviei a imagem 
porque achei que tinha ficado bonita, mas não esperava ganhar. Fui pesquisar 
sobre o ‘arco-íris de fogo’, vi que era um evento não muito comum e achei uma 
boa ideia encaminhar (para o concurso)”, disse o vencedor.

MARCOS SEITZ

“Tiro bastantes fotos, sempre tento fazer cursos online para descobrir algumas 
novidades e fazer algo diferente. Para tirar foto, às vezes depende daquele 
momento. Se tirar cinco minutos depois, já não é a mesma imagem. Sempre 
tento cuidar da simetria e para que haja uma iluminação diferente”, explicou.

ROBERT JURGOVSKI

“É a primeira vez que uma 
foto minha chegou à final. 
Foi uma surpresa. Quando 
a notícia com os finalistas 
foi publicada na Intranet, 
perto da hora do almoço, 
uma colega minha me 
ligou e me avisou que es-
tava entre os finalistas. Eu 
não estava nem imaginan-
do. Foi bem recompensa-
dor e pretendo enviar fotos 
para os próximos concur-
sos novamente”, destacou.

FOTO COOPERATIVA

FALA, CAMPEÃO!

1º Colocado “Foto Cooperativa - Colaborador”

1º Colocado “Foto Cooperativa - Cooperado”

1º Lugar: “Fotos de Cachoeiras – Colaborador”

1º Lugar: “Fotos de Cachoeiras – Cooperado”

RONNY GÄRTNER 

“Foi surpreendente ter três fotos na final. Tirei as imagens para 
o concurso. Levei a família em algumas das oportunidades, e 
em outras fui sozinho. O resultado foi bem satisfatório. Pretendo 
continuar participando nas próximas vezes”, relatou.
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CONHEÇA TODAS AS FOTOS VENCEDORAS:
Os concorrentes enviaram imagens para quatro categorias: “Foto Cooperativa para Cooperados”, “Foto Cooperativa para 
Colaboradores”; “Cachoeiras de Entre Rios para Colaboradores” e “Cachoeiras de Entre Rios para Cooperados”.

Duas categorias destacaram as belezas das quedas d’água da região de Entre Rios.

2º lugar:  Robson Noriaki Amano

2º lugar:  Guilherme Mattes 2º lugar:  Ronny Gärtner 3º lugar:  Ronny Gärtner3º lugar:  Guilherme Mattes

2º lugar:  Marcos Seitz

3º lugar:  Karl-Heinz Schäffer*

* Representado pela 
esposa Sandra.

3º lugar:  Alessandro Carlo Branco

Foto Cooperativa - Colaborador

Fotos de Cachoeiras - Colaborador

Foto Cooperativa - Cooperado

Fotos de Cachoeiras - Cooperado

FOTO COOPERATIVA
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OPINIÃO DOS PROFISSIONAIS:
Os fotógrafos profissionais convidados pela Agrária para participar do júri técnico do concurso “Foto Cooperativa” destacaram 
suas impressões em relação às imagens enviadas por cooperados e colaboradores.

O fotógrafo 
profissional tem 
como principal 
foco o registro de 
eventos sociais

Festas de 
casamentos e de 
15 anos também 
são os principais 
objetivos do 
fotógrafo 
profissional.

Fotógrafa 
profissional 
especializada 
em imagens 
de estúdio, 
principalmente de 
crianças e recém-
nascidos

Tivemos uma seleção muito boa 
de fotos que não diríamos que são 
de amadores. Uma sugestão legal 

é cada concorrente observar as premiadas, 
como forma de estímulo para que no próximo 
ano busque uma foto melhor. Esse incentivo 
é bacana para que se consiga evoluir sempre 
mais e mais. Ao avaliar, não observamos o que 
é certo ou errado, porque na fotografia não 
existe isso. A percepção e a sensibilidade que 
se desenvolve com a prática nos leva a querer 
tirar uma foto sempre melhor."

A questão de avaliar o outro é muito 
complicada, quem sou eu para 
estar julgando a fotografia de outra 

pessoa? Mas o importante é se autoavaliar. 
Será que o ângulo que estou fotografando 
é o melhor? Descer ou subir um pouco, 
me distanciar ou me aproximar, isso pode 
fazer uma grande diferença. Isso dá uma 
repensada no trabalho. E se permita errar, 
pois só se fica melhor praticando, tentando 
ver as coisas de várias formas." 

As melhores fotos foram aquelas que 
observaram que havia uma luz contra, 
um por do sol legal, que o foco estava 

correto. É legal observar isso sempre, para que 
se consiga uma composição legal. Com um 
pouco mais de sensibilidade é possível compor 
imagens de forma crítica. Pessoalmente, foi 
muito legal poder me avaliar como julgadora, 
pois aprendi muito com as fotos do concurso e 
por estar na companhia de colegas fotógrafos. 
Vendo as imagens, tive vontade de fotografar 
esses assuntos (agrícolas) também."

Dentinho Jr Jeison Primak Saeko Yanagawa 

FOTO COOPERATIVA

REVISTA AGRÁRIA PUBLICA 83 
IMAGENS NA “FOTO COOPERATIVA”

A seção Foto Cooperativa da 
Revista Agrária bateu mais 
um recorde em 2016, com a 
publicação de 83 imagens. 

A diversidade, criatividade e qualidade das 
imagens de cooperados e colaboradores 
tornam as páginas com as fotografias uma das 
preferidas dos nossos leitores. 
Para fechar o ano, publicamos as capturas 
enviadas após o dia 20 de novembro, depois, 
portanto, da data final de inscrição para o 
concurso “Foto Cooperativa”. Mas em 2017 tem 
mais. Colaboradores e cooperados podem enviar 
suas imagens para a assessoria de imprensa da 
Agrária, pelos e-mails klaus@agraria.com.br ou 
harald@agraria.com.br. A criatividade é a marcar do registro do cooperado Gabriel Gerster. Poderia 

ser apenas mais uma foto do final de um intenso dia de trabalho, mas o rastro 
de avião no céu tornou-se a fumaça “saindo” do escapamento do trator
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As atividades inerentes ao plantio de soja foram capturadas de 
forma estilosa pelo filho de cooperado Anderson Benz

ERRATA
Na edição de novembro, a Revista Agrária errou na atribuição das legendas de três fotos. Como forma de compensação, 
republicamos as imagens com as legendas correspondentes. A Revista Agrária se desculpa pela falha.

A bela foto da filha de cooperado Lisa Laubert Filip traz uma 
composição de dois momentos da safra de verão: o desenvolvimento 
do milho (em primeiro plano) e o plantio de soja, ao fundo

O colaborador Andy Essert (Gestão da Qualidade) flagrou a 
passagem de pesadas nuvens negras sobre a Unidade Vitória

A Unidade Guarapuava com suas novidades, como o 
graneleiro (ao fundo), foi registrada pela colaboradora 
Suellen Cristina da Silva Fogaça (Unidade Cereais 
Guarapuava) antes que o sol se pusesse por completo

O colaborador 
Diego Rodrigo 
Furquim 
(Assistência 
Técnica) 
registrou o 
crepúsculo 
chegando 
aos campos 
experimentais da 
FAPA

FOTO COOPERATIVA



21Revista Agrária

FATOS E NOTAS

A Agraria foi sede de Curso de Aperfeiçoamento Técnico para Gestores Ope-
racionais Florestais, nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Por solicitação da 
própria Cooperativa, a Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná) 
promoveu o treinamento com a possibilidade da participação de todas as 
cooperativas do Estado, das quais participaram: Castrolanda, Coamo, Coca-
mar, Cocari, Coopergera, Copacol e Frísia. Ministrado pela empresa Malinovski, 
referência no Brasil em treinamentos na área, a capacitação abordou os mó-
dulos de operações florestais, perfil profissional florestal, microplanejamento 
de operações florestais, controle operacional e planejamento de estradas. 
Entre os principais objetivos pretendidos com o evento estava a integração 
entre as Cooperativas, em busca da redução dos impactos da crise que o se-
tor florestal vem passando nos últimos anos. A intenção é encontrar meios de 
elevar a produtividade das florestas e reduzir custos, por meio da utilização 
de novas tecnologias e implantação de melhorias em processos. 

O trabalho de pós-doutorado do pesquisador da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária 
(FAPA), Juliano Luiz de Almeida, ganhou destaque internacional, por meio de um dos mais res-
peitados periódicos científicos do mundo da área de química dos cereais, o Cereal Chemistry®. O 
pós-doc foi desenvolvido por Almeida na Katholieke Universiteit Leuven, na Bélgica, e foi lista-
do como um dos trabalhos mais acessados na área de moagem de grãos. Além disso, parte do 
trabalho foi incluída em uma edição especial virtual do Cereal Chemistry®. A FAPA é um dos 
grandes diferenciais proporcionados pela Cooperativa Agrária aos seus cooperados e clientes, 
com o objetivo de oferecer garantia de qualidade e produtividade em todas as culturas agrí-
colas. O trabalho integral do pós-doutorado está disponível no site do periódico, pelo seguinte 
endereço: http://aaccipublications.aaccnet.org/page/MillingVirtualIssue.

Agrária sedia treinamento florestal a cooperativas 

Pós-doutorado de pesquisador da FAPA 
ganha destaque internacional 

No dia 4 de dezembro, a Funda-
ção Cultural Suábio-Brasileira 
(FCSB) promoveu a Feira Natalina 
2016. Aa programação natalina 
incluiu a “chegada” de São Nico-
lau, no Centro Cultural Mathias 
Leh, enquanto que a Feira Nata-
lina foi realizada no ginásio do 
Colégio Imperatriz Dona Leopol-
dina, com venda de doces e salga-
dos. Apresentações culturais das 
crianças da educação infantil do 
colégio, em parceria com a FCSB, 
bem como de grupos culturais 
infantis da própria Fundação en-
grandeceram a programação. O 
evento também expôs produtos 
natalinos artesanais.

Feira Natalina 
da FCSB 
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FATOS E NOTAS

O departamento de logística realizou, no dia 22 de novembro, se-
minário de Transporte Internacional a colaboradores da Agrária 
com envolvimento em comércio exterior. Entre os assuntos trata-
dos estiveram: comércio e transporte internacional, comercializa-
ção de termos de frete, termos comerciais, documentação, noções 
de leis internacionais e gestão de riscos. Os palestrantes foram Ce-
sar Alvarenga e Rafael Mayrink (ambos da empresa Oceanfreight), 
apoiados por Friedrich Martin Geller (Aquarius Shipping).

A Igreja Luterana da Colônia Cachoeira recebeu, no dia 2 de de-
zembro, um concerto do Grupo de Flautas da Fundação Cultural 
Suábio-Brasileira. A apresentação trouxe música clássica, folcló-
rica e popular. 

No dia 12 de dezembro, o Programa de Educação e Conservação 
Ambiental Mata Viva® realizou a entrega de 7.500 gibis e uma 
vídeoaula à prefeitura de Guarapuava, com o objetivo de enga-
jar professores da rede municipal de ensino fundamental sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A ideia é que 
o tema seja levado à sala de aula a partir do início do ano letivo 
em 2017. A iniciativa é fruto de uma parceria entre Cooperativa 
Agrária Agroindustrial, Fundação Espaço ECO® (FEE®), BASF e 
Prefeitura Municipal de Guarapuava por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura. O gibi “Construindo um Mundo Sus-
tentável” conta a história de quatro jovens que buscam entender 
os 17 ODS e fazer um trabalho escolar. “Além de buscar a susten-
tabilidade em toda sua cadeia produtiva, a Agrária se preocupa 
em fomentar esses valores junto à comunidade. Os ODS propostos 
pelas Nações Unidas são um grande exemplo de como é possível 
transmitir as noções de sustentabilidade em toda sua amplitude – 
social, ambiental e econômica – à sociedade em geral”, afirmou o 
presidente da Agrária, Jorge Karl.

Logística promove seminário sobre 
transporte internacional 

Concerto do Grupo de Flautas 
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Agrária e BASF entregam material 
sobre sustentabilidade 

A Agrária Malte participou, no dia 12 de novembro, da tradicional 
Weyermann® Bavarian Party, um encontro que contou com 540 
parceiros e clientes de diversos países do mundo. Além das equipes 
comercial e industrial da unidade de negócios, representaram a 
Cooperativa Agrária o vice-presidente Manfred Majowski, o supe-
rintendente Adam Stemmer e o gerente da Agrária Malte, Frank 
Nohel. “Nós comemoramos hoje a diversidade e a união das pes-
soas que compõem a grande família Weyermann®”, destacou Sa-
bine Weyermann, sócia-proprietária da líder mundial na produção 
de maltes especiais, no seu discurso de abertura. “Bravíssimo. Nós 
amamos dividir nossa paixão pela cerveja, nos inspirar mutuamen-
te e nos alegrar com o sucesso dos nossos clientes”, acrescentou.

Weyermann® Bavarian Party 
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INGREDIENTES: PREPARO:

Tempo de preparo:
20 min

Rendimento:
20 porções

• 1 1/2 xícara de leite

• 1/2 xícara de água

• 2 colheres de margarina ou 
manteiga

• 2 xícaras de farinha de 
trigo Especialíssima

• sal a gosto

Coloque em uma panela o leite, a água, a 
manteiga e o sal. Quando o leite ferver, coloque 
a farinha e mexa bem, até soltar do fundo da 
panela (mexa bem rápido). Coloque a massa 
em um saco de confeiteiro, com o bico pitanga, 
faça tirinhas com a massa e frite. Passe na 
canela com açúcar e sirva.

DICA: Você também pode rechear 
com o recheio de sua preferência.

Veja mais receitas em:  facebook.com/AgrariaFarinhas




