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H
á um consenso um tanto óbvio acerca do fato de que existem diferenças consideráveis 
entre dominar, aprender e saber sobre determinado assunto. A dinâmica intensa da 
vida moderna e a injeção constante de inúmeras informações obrigam o cérebro a 
descartar ou reciclar rotineiramente dados inúteis, em uma espécie de “5S” interior. 
Para que conhecimentos importantes não sejam eliminados na “limpeza de disco” 
diária, repetições de métodos continuam sendo eficazes para refrescar e manter em 
primeiro plano o que realmente importa. 

Por isso mesmo, os especialistas mais capacitados (ou principalmente estes) recorrem com fre-
quência a revisões e atualizações, a fim de sedimentar seus conhecimentos. Diante das diretrizes 
enfocadas pelo seu Planejamento Estratégico, a Agrária reiteradamente oferece possibilidades de 
geração e revisão de conhecimento, tanto a cooperados quanto a colaboradores. São diversas ações 
destinadas a esse fim durante o ano. Dois importantes exemplos ocorreram em agosto. No primeiro 
deles, com o objetivo de apresentar exemplos com alternativas sustentáveis para a produção dos 
cooperados, foi organizada uma viagem à região do Alto do Paranaíba, em Minas Gerais. 

Durante dez dias, cooperados conheceram realidades que apresentaram variáveis de diversifica-
ção, especialmente em relação ao emprego da hortifruticultura e da bovinocultura leiteira. Entre as 
surpresas da viagem esteve a visita a uma propriedade com produção de cevada em larga escala, 
apoiada por sistemas de irrigação. A excursão se espelha em outras recentemente realizadas, tanto 
no Brasil quanto no exterior, com o único objetivo de fornecer subsídios para tomadas de decisões 
que possam alavancar os rendimentos por hectare dos cooperados.

O segundo exemplo a utilizar a repetição de métodos para fortalecimento e melhoria contínua 
de todos os processos foi a Semana de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Muito além de disputas 
teatrais e de paródias – por sinal, cada vez mais elogiadas pela pertinência aos temas propostos e 
pela criatividade –, o evento anual reforçou conceitos. Gestão da qualidade, preocupação com o 
meio ambiente e o gerenciamento de riscos à saúde e segurança do colaborador convergem para o 
mesmo ponto: a sustentabilidade e perpetuação do negócio Agrária.

O propósito estratégico SER é tão sintético quanto abrangente: em Sustentabilidade, pede-se a 
extinção dos acidentes de trabalho com afastamento; por Ebitda, espera-se um resultado de R$ 350 
milhões; e incremento de 5% acima da inflação na rentabilidade do cooperado até 2018. 

Uma fórmula simples, aplicada cotidiana e reiteradamente, para que os conhecimentos adqui-
ridos em ações de grandes proporções, como uma viagem de dez dias ou um evento interno com 
público de 1.500 pessoas em cinco dias, sejam fixados, relembrados, atualizados e, acima de tudo, 
transformados em atitudes e ações em prol do crescimento do cooperado, colaborador e, conse-
quentemente, de toda a Agrária. 

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial

Conhecimento 
sedimentado

EDITORIAL
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VITOR SPADER:
“É PRECISO PLANTAR REFÚGIO 
CORRETAMENTE PARA PRESERVAR 
TECNOLOGIA INTACTA”

A
Nas últimas safras 

houve um salto na área 
cultivada com varieda-
des de soja Intacta na 
região de atuação da 
Agrária. Aproximada-

mente metade da área plantada na safra 
2016/17 deve conter a tecnologia que tor-
na as plantas resistentes às principais la-
gartas da soja. Isso se deve ao fato de que 
várias cultivares Intacta têm apresentado 
maior potencial produtivo, ao mesmo tem-
po em que possibilitam uma redução nos 
custos de produção.

Esse avanço desperta a necessidade de 
divulgar uma prática muito importante: a 
de plantar área de refúgio. O método, que 
consiste em plantar 20% da área com culti-
vares não-Intacta, tem o objetivo de evitar 
uma seleção de insetos resistentes à prote-
ína Bt, o que causaria o desenvolvimento 
de uma população de lagartas imunes à 
tecnologia. Com o refúgio, espera-se pro-
longar o seu tempo de eficácia.

Mas qual é a forma correta de plantar 
refúgio? Ele é de fato um método eficaz? 
Qual o benefício ao produtor? O pesqui-
sador na área de soja da FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária), Vitor 
Spader, explica a importância de se fazer o 
refúgio da maneira recomendada.

Vitor Spader: o refúgio 
estruturado preconiza 
a distância máxima de 
800 metros entre as 
variedades Intacta e a 
soja não-Bt

HARALD ESSERT
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O que é o refúgio? Como funciona esse método na soja?

Vitor Spader – Refúgio é uma ferramenta utilizada para 
dificultar ou evitar a seleção de insetos resistentes à tec-
nologia Bt, que é a proteína presente na soja Intacta. Nós 
temos na natureza, mesmo em frequência extremamente 
pequena, indivíduos resistentes a essa tecnologia. Então, 
se eu tiver somente soja Intacta, todos os indivíduos sus-
cetíveis que comerem essa soja morrerão, mas se houver 
indivíduos resistentes, eles comerão essa soja sem morrer. 
E não morrendo, podem cruzar entre si e gerar uma popu-
lação de indivíduos resistentes.

Como nós temos na região uma condição de clima pro-
pícia ao desenvolvimento de várias gerações de insetos 
dentro de uma mesma safra, isso faz com que possamos 
ter um aumento dessa população resistente muito rapi-
damente. Assim, podemos perder a tecnologia Intacta 
em pouco tempo. Se permitirmos que uma população 
resistente se desenvolva, as lagartas não morrerão e, logi-
camente, teremos que voltar a trabalhar com inseticidas 
para controlá-las.

Isso já aconteceu no passado com o milho. As primei-
ras tecnologias Bt que surgiram no milho já não funcio-
nam mais. E no caso da soja, a Intacta é a única tecno-
logia que temos nesse sentido por enquanto. Portanto, 
a preocupação em relação à quebra dessa tecnologia 
é muito maior.

Qual é a forma correta de plantar refúgio? Como funcio-
na o refúgio estruturado?

Estudos comprovam que a distância média que uma ma-
riposa voa dentro de uma lavoura é 800 metros. Portanto, 
se eu tenho uma lavoura que, de um lado ao outro, tem 
uma distância maior do que essa, significa que um indiví-
duo resistente que sobreviveu no meio do talhão não irá 
encontrar um indivíduo suscetível para cruzar. Se ele não 
encontrar um indivíduo suscetível, ele pode cruzar com 
outro indivíduo resistente, e nós não queremos isso, para 
que eles não comecem a gerar uma população resistente.
O refúgio estruturado preconiza que se respeite essa dis-
tância de 800 metros, para que haja a possibilidade de 
os indivíduos resistentes voarem e encontrarem outros 
indivíduos não resistentes para cruzar. O cruzamento 
entre um resistente e um não resistente seria um “meio 
resistente”, ou seja, heterozigoto. Esse heterozigoto, caso 
se alimente de soja Intacta, morrerá, e a tecnologia não 
perde a eficácia.

Dessa forma, a fim de possibilitar que haja o cruzamen-
to entre indivíduos resistentes e não resistentes, deve-se 
ter outra com soja que não seja Intacta. Deve-se fazer o 
planejamento do plantio dos talhões, de maneira que se 
tenham sempre talhões com soja não-Intacta intercala-
dos com soja Intacta, de modo que não haja mais de 800 
metros seguidos de soja Intacta. Quando tem um talhão 
muito grande, o ideal é que se faça, no meio dele, uma 
faixa com soja não-Intacta.

Então o produtor terá soja Intacta e não-Intacta den-
tro do mesmo talhão. Como manejar essa situação?

Primeiro é preciso escolher cultivares que tenham ciclos 
semelhantes, para que possam ser plantadas e colhidas 
na mesma época, ou muito próximas. O produtor deve 
fazer esse planejamento junto com o agrônomo respon-
sável. Na Agrária existe facilidade de fazer isso, porque to-
das as propriedades e talhões são georreferenciados. Isso 
facilita muito para o agrônomo da assistência técnica, na 
hora de fazer o planejamento junto com o produtor.

Por que é importante falar de refúgio neste momento? O 
que mudou nas últimas safras?

A tecnologia Intacta é relativamente recente. Dentro da 
Agrária plantamos Intacta nas duas últimas safras, mas co-
meçamos com áreas extremamente reduzidas, com menos 
de 2% da área plantada total. No ano passado, houve uma 
evolução para 18% da área plantada, e na próxima safra 
teremos uma área bem significativa, com mais de 40%.
Nós alertamos desde o primeiro ano a importância de se 
fazer refúgio. Mas agora isso ganha mais importância, por-
que quanto maior a área cultivada, maior o risco de ocorrer 
uma seleção de indivíduos resistentes.

Como funciona a parceria entre Agrária e Monsanto 
para divulgar a campanha ‘Plante Refúgio’?

A parceria, entre Agrária e Monsanto, que é a detentora 
da tecnologia, envolve uma campanha de divulgação do 
uso correto do refúgio. Temos feito isso dentro da Co-
operativa em todos os dias de campo, em treinamen-
tos e conversas com agrônomos e cooperados. Mas é 
importante divulgar essa informação em toda a região 
onde se planta soja Intacta, porque é do interesse de 
todo produtor que essa tecnologia permaneça. Caso se 
desenvolva uma população de insetos resistentes na re-
gião, independente se dentro ou fora da Agrária, todos 
serão igualmente prejudicados.
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HARALD ESSERT

Assistência técnica

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
DOS COOPERADOS 2014:

N
esta edição, a Revista Agrária 
traz as melhorias que foram im-
plantadas no setor de assistência 
técnica, com base nas sugestões 
e demandas dos cooperados 
apresentados na Pesquisa de Sa-
tisfação 2014.
Conforme foi definido pelo 

CONSERVAÇÃO 
DE SOLOS

INTEGRAÇÃO: AGRÔNOMOS, 
PESQUISADOR E COOPERADO

HORÁRIOS
DE REUNIÕES

Uma sugestão apresentada pelos cooperados 
foi com relação ao uso e conservação do solo 
e da água. A pesquisa mostrou que existe uma 
demanda em relação ao atendimento mais in-
tensivo dos agrônomos – e da assistência técnica 
como um todo – no que diz respeito às práticas 
conservacionistas na agricultura. A Agrária, por 
meio da FAPA, faz parte dos principais fóruns de 
discussão do tema no Paraná.

Ações:
Rally
 Foi realizado o 1º Rally de Uso e Conservação do 

Solo e da Água, no dia 19 de fevereiro. Partici-
param mais de 100 pessoas, entre cooperados 
e outros produtores da região, divididos em 35 
veículos. O objetivo foi mostrar as boas práticas 
de agricultura de maneira dinâmica, em um mis-
to de aventura com educação ambiental.

Qualificação
 Como forma de transmitir o conhecimento, o 

tema do uso e conservação da água e do solo 
passou a ser frequentemente discutido com os 
cooperados em reuniões e também nas reuni-
ões entre FAPA e assistência técnica. Além dis-
so, estão sendo programados treinamentos aos 
cooperados. O assunto também foi tratado nas 
reuniões com os cooperados nas colônias, entre 
os dias 29 de agosto e 1º de setembro.

Outra sugestão trazida pelos co-
operados por meio da pesquisa 
trata da revisão dos horários das 
reuniões internas dos agrônomos. 
Alguns comentaram que os horá-
rios das reuniões conflitavam com 
o período em que o cooperado 
tem mais disponibilidade de con-
sultar o agrônomo.

Ações:
 Com o objetivo de evitar a in-

disponibilidade do agrônomo 
justamente nos períodos de 
maior demanda, estabeleceu-se 
um horário preferencial para as 
reuniões na Agrária. As reuniões 
passaram a ser marcadas priori-
tariamente das terças às quintas-
-feiras, das 10h às 12h, quando 
costumeiramente há menos fre-
quência de cooperados no setor.

Conselho de Administração, as ações im-
plantadas como resultado da pesquisa são 
descritas na Revista Agrária, como forma de 
torná-las públicas e de fácil acesso. Na edição 
de junho/julho, foram divulgadas as ações já 
implantadas pelo próprio Conselho de Admi-
nistração. À medida que novas medidas se-
jam levadas a cabo nos diversos setores, elas 

serão igualmente publicadas em matérias 
subsequentes.

As ações realizadas na Agrária são resulta-
do de uma série de reuniões, nas quais o Con-
selho de Administração definiu quais aspectos 
seriam priorizados, entre todas as preocupa-
ções e expectativas elencadas pelos coopera-
dos na pesquisa.

Os cooperados também levantaram 
demandas em relação ao atendimen-
to mais intenso dos agrônomos aos 
seus grupos de produtores. Alguns 
sugeriram que fossem reduzidos os 
tamanhos dos grupos, a fim de que 
cada agrônomo pudesse atender me-
lhor seus cooperados.

Ações:
 Foram criados quatro novos grupos 

de assistência técnica, e alguns coo-
perados foram redistribuídos. No mo-
mento existem 15 grupos (eram 11), 
e está em andamento um projeto de 
reformulação da assistência técnica.

 Além disso, cada agrônomo rece-
beu um celular corporativo e um 
veículo padronizado, para melho-
rar o atendimento na propriedade.

Ações:
 Passaram a ser realizadas reuniões quinzenais entre os pesquisadores da 

FAPA e os agrônomos da assistência técnica. Também foi realizado um 
treinamento entre ambos os grupos, com o objetivo de reafirmar a impor-
tância do trabalho em equipe. Além disso, a Gerência Agrícola procura 
estimular o cooperado a conviver com as lideranças do setor no dia a dia, 
a fim de que ele possa trazer suas dúvidas e sugestões, e também com-
preender melhor todos os trabalhos que são realizados.

ATENDIMENTO DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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UMA ARCA
DE NOVIDADES

ifícil não notar, já de longe, a grandiosa obra em construção na sede da ARCA (Associação 
Recreativa e Cultural da Agrária), em Entre Rios. A quadra poliesportiva coberta chama a 
atenção, tanto por sua vibrante e convidativa aparência, quanto por ser um novo destaque 
dentro de uma paisagem a que todos já estavam acostumados.

Mas na verdade esse é apenas um dos muitos investimentos que a associação recebeu, 
em suas três unidades (Entre Rios, Guarapuava e Pinhão), desde o final de 2015. Várias me-

lhorias foram realizadas com o objetivo de incrementar as opções de lazer dos colaboradores, graças a um 
plano de economia que permitiu poupar os recursos necessários. Nesta matéria, a Revista Agrária mostra 
quais foram essas melhorias, e quanto foi investido em cada uma.

Para o presidente da ARCA, o diretor secretário da Agrária, Norbert Geier, esses investimentos 
são fundamentais para incentivar ainda mais o uso da associação por parte dos colaboradores. 
“Posso afirmar sem medo que o principal motivo pelo qual vale a pena continuar investindo na 
ARCA é porque a associação está cumprindo sua função. Basta ver a quantidade de colaboradores 
que a frequentam, e o número de eventos que são realizados durante o ano, que são realmente 
muito significativos”, afirmou. “Portanto, compensa investir, não só para que a frequência de uso 
cresça ainda mais, mas para que os frequentadores tenham um conforto maior”.

HARALD ESSERT

D

O investimento 
mais notável é a 
construção da quadra 
poliesportiva coberta, 
em Entre Rios

Norbert Geier: vale a pena 
investir na ARCA, porque a 
associação está cumprindo 
sua função. Basta ver a 
quantidade de colaboradores 
que a frequentam
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Maria Cristina Morona: preferimos realizar 
os investimentos unicamente com recursos 
próprios da ARCA, para que não houvesse 
endividamento

PAVIMENTAÇÃO
Entrar na ARCA da colônia Vitória ficou bem melhor, depois que o acesso principal foi 

pavimentado com pedras irregulares. Além de a subida ter ficado mais suave, ela não terá 
mais problemas de lama e buracos em dias de chuva.

O investimento custou significativamente menos do que o normal, já que as pedras 
foram trazidas de outra área, de onde o setor de paisagismo da Agrária retirou um antigo 
pavimento. Dessa forma, só houve o custo da mão de obra, grama, terra e meio-fio, num 
total de R$ 17 mil.

GRAMADO
O campo de futebol 1, na colônia Vi-

tória, teve seu gramado inteiramente tro-
cado. Segundo a analista de eventos da 
ARCA, Maria Cristina dos Santos Morona, 
esse processo foi necessário não somente 
por causa do desgaste da vegetação anti-
ga, que já tinha muitos anos, mas também 
porque o gramado anterior era de uma va-
riedade pouco adaptada para a região e, 
por isso, perecia com o frio.

“Antes tínhamos que fechar o campo 
durante três ou quatro meses, durante o 
inverno. A grama ‘queimava’ com a geada, 
e se alguém usasse o campo, o gramado 
poderia se desfazer, e ficar só na terra”, 
explicou Cristina. Com a troca por uma 
variedade mais adequada de gramado, o 
campo pode ser usado mesmo nas esta-
ções frias.

Outra medida para preservar a integri-
dade do gramado é o uso de tintas próprias 
para demarcação dos campos. A ARCA ad-
quiriu um carrinho que faz as demarcações 
utilizando uma tinta especial, em vez de 
cal, o que evita a danificação do campo. 
“Estamos testando esse sistema no campo 
1, experimentando tintas, e em breve que-
remos fazer o mesmo com os campos 2 e 
3”, destacou Cristina.

O acesso da 
associação em 
Entre Rios recebeu 
pavimentação e foi 
embelezada

O gramado do campo 1 foi 
trocado por uma variedade 
mais adequada à região
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QUADRA 
COBERTA

A ser inaugurada ainda em 2016, a 
quadra poliesportiva coberta que está sen-
do construída na sede da ARCA dará mais 
opções de prática esportiva em dias de 
chuva. Os campos de futebol, por exemplo, 
são fechados quando chove, a fim de não 
estragar o gramado. Nesses dias, portanto, 
os colaboradores precisam se contentar 
com sinuca, tênis de mesa e outras ativi-
dades no salão. Mas a quadra coberta não 
sofrerá desse empecilho.

Além disso, ela oferecerá estrutura para 
novas modalidades, que ainda não havia 
na associação. “Será possível praticar futsal, 
basquete, vôlei, handebol e tênis, na quadra 
poliesportiva”, contou Maria Cristina.

A estrutura está sendo construída onde 
antes havia uma quadra de tênis com pa-
vimento asfáltico, mas que já estava bas-
tante desgastada. “Aquele espaço estava 
vago, e há muito tempo nós da ARCA já 
queríamos fazer um investimento para tra-
zer um benefício maior ao sócio. Tivemos a 
oportunidade graças à economia que fize-
mos”, destacou Cristina.

O valor investido na obra foi de R$ 370 
mil, oriundos tão somente de recursos pró-
prios de economia (leia a seguir sobre o 
plano de economia adotado pela ARCA).

UTENSÍLIOS
A ARCA também recebeu investimentos 

de menor porte, a fim de melhorar a estru-
tura disponível. Entre os utensílios compra-

dos para a sede estão uma nova televisão, 
um datashow, um home-theater, um forno 
de microondas, um forno elétrico, uma 
nova mesa de sinuca, um frigobar (para a 
piscina), uma enceradeira e uma roçadeira.

A ARCA Guarapuava recebeu uma televi-
são, um home-theater, um freezer e um forno 
de microondas. E a unidade Pinhão ganhou 
um televisor e um freezer. O investimento to-
tal nas três unidades foi de R$ 21 mil.

ECONOMIA
Essas melhorias – em especial o inves-

timento mais caro, a quadra coberta – so-
mente foram possíveis graças a um plano 
de economia realizado pela administra-
ção da ARCA desde 2013. Dessa forma, 
tudo foi feito com fundos próprios, sem 

A quadra coberta terá as 
modalidades de futsal, basquete, 
vôlei, handebol e tênis
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recorrer a financiamentos. As receitas da ARCA são as mensa-
lidades pagas pelos colaboradores (que varia conforme faixa 
salarial) e as subvenções da Agrária (mensalmente, a Coope-
rativa repassa à associação igual quantidade à recolhida com 
as mensalidades).

De acordo com Cristina, os recursos usados nos investimen-
tos são oriundos de reservas feitas durante pouco mais de dois 
anos. “Quando planejávamos construir uma quadra coberta, 
chegamos a cogitar fazer um empréstimo bancário, mas prefe-
rimos realizar unicamente com recursos próprios da associação, 
para que não houvesse endividamento. Nossa economia deu 
certo, e os planos se concretizaram”.

O plano de economia, segundo ela, envolveu reduzir os gas-
tos em várias frentes e otimizar o uso de recursos próprios. “Con-
tamos com a contribuição de todos os colaboradores da ARCA 
nesse processo, economizando no que foi possível. Por exemplo, 
priorizamos o uso da própria equipe para fazer manutenções 
mais complexas, em vez de contratar um serviço externo”.

ILUMINAÇÃO
Na pesquisa de satisfação da ARCA, vários associados apon-

taram que a iluminação nos campos de futebol 2 e 3 da colônia 
Vitória poderia ser melhorada. Por essa razão, foram instalados 
novos refletores, que intensificaram a iluminação do campo 
para os jogos noturnos.

Além disso, também foram instalados postes com refletores no 
campo de futebol da unidade Pinhão, que antes não era ilumina-
do. O benefício foi grande. “Desde que instalamos a iluminação, 
o campo passou a ser mais utilizado. Enquanto os homens jogam 
bola, as mulheres aproveitam para fazer caminhadas noturnas. Foi 
bem interessante”, completou Cristina.

O custo das melhorias foi de R$ 5 mil nos dois campos de 
Entre Rios, e R$ 3 mil no campo em Pinhão.

Seja para uso da piscina, prática esportiva ou eventos 
sociais, uma grande quantidade de colaboradores fre-
quenta anualmente a ARCA, usufruindo de suas instala-
ções e facilidades.

A iluminação dos campos em Entre Rios 
foi melhorada, e o campo de Pinhão 
também ganhou luzes

FREQUÊNCIA DE USO 
ANUAL DA ARCA

*Números contabilizados até julho de 2016.

1.775

1.140

441

20.752

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

1.286

1.276

433

19.641

1.338

1.274

512

19.050

1.911

782*

253*

11.400*

Eventos esportivos realizados por sócios

Uso da piscina

Fluxo de pessoas

Eventos sociais realizados por sócios
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HARALD ESSERT

Cooperados entregam 99% das 
embalagens vazias de maneira 
correta, segundo associação 
local que faz o recolhimento. 
A Revista Agrária mostra a 
maneira correta de lavar e 
entregar os materiais

AGRÁRIA É EXEMPLO NA 
ENTREGA DE EMBALAGENS 
DE AGROQUÍMICOS

N
o dia 18 de agosto se comemorou o Dia 
Nacional do Campo Limpo, promovido pelo 
inpEV (Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias) para conscientizar 
sobre a importância da logística reversa de 
embalagens de agroquímicos – incluindo a 
correta lavagem, inutilização e recolhimento.

Este ano, a data também serviu para di-
vulgar as mudanças nas regras para a entrega das embala-
gens. Em julho, o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) tornou 
mais rígida a multa para quem não realizar a correta devolu-
ção (leia intertítulo a seguir).

Mas esse não é um problema comum dentro da Agrária. 
De acordo com a ADDCS (Associação dos Distribuidores de 
Defensivos do Centro-Sul), entidade ligada à inpEV que faz a 
coleta das embalagens na região de Guarapuava, o índice de 
entrega correta entre cooperados da Agrária é de 99% do vo-
lume de embalagens – consideravelmente superior à média 
estadual e nacional.

“O produtor hoje está muito consciente”, avaliou o geren-
te administrativo da ADDCS, Wanderley Bernardin de Andra-
de. “Ele está entregando corretamente as embalagens vazias, 
não por medo da lei e das multas, mas porque sabe que é 
melhor para ele e para a propriedade, e também por consci-
ência ambiental”.

O índice médio na região de Guarapuava, segundo a as-
sociação, é de entrega correta de 97% das embalagens de 
agroquímicos. No Paraná, onde são recolhidos 8% das embala-
gens vazias do país, a média da entrega correta beira os 96%, 
segundo o inpEV. O Brasil, considerado referência mundial na 
logística reversa, recolhe 94% das embalagens vazias. Em se-
gundo lugar, entre os países que possuem sistema de logística 
reversa, está a Alemanha, que recolhe 77% das embalagens de 
agroquímicos, e em último estão os EUA, com apenas 30%.
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NA AGRÁRIA
Os cooperados que participam do PACR (Progra-

ma Agrária de Certificação Rural) conhecem bem 
as exigências em relação à correta destinação das 
embalagens vazias. Várias certificações preveem a 
lavagem e entrega: o 5S Rural, a Gestão Ambiental, 
a Gestão Agrícola e a Gestão da Segurança e Saúde 
Ocupacional.

Mas segundo a assistente da Qualidade da 
Agrária, Camila Malamin Machado Musika, as práti-
cas corretas já estão bem arraigadas entre todos os 
cooperados. “Sabemos que, quando ocorre alguma 
falha, é de uma ou duas embalagens que ficaram 
sem furar ou não foram lavadas direito. Se fossem 
grandes quantidades, seria entendido como desca-
so, mas não é o que ocorre na Cooperativa”, afir-
mou. “Nosso produtor é bastante consciente. Não 
age motivado pela multa ou pela infração, mas por 
preocupação ambiental”.

Há duas maneiras de lavar as embalagens. Deve-se optar por apenas uma delas: 
quem fizer a lavagem sob pressão, por exemplo, não precisa fazer a tríplice lavagem 
em seguida. A lavagem deve ser feita imediatamente após o uso, ou então o produto 
pode secar e aderir à embalagem, dificultando a lavagem.

LAVAGEM SOB PRESSÃO

Esvaziar totalmente a 
embalagem no tanque 
do pulverizador

Encaixar a embalagem 
vazia no jato do funil do 
pulverizador

Acionar 
o jato 
d’água

Direcionar o jato 
d’água a todas as 
paredes internas 
da embalagem

Transferir a água da 
lavagem para o tanque 
do pulverizador

Inutilizar a embalagem 
plástica perfurando o fundo

COMO LAVAR E INUTILIZAR AS 
EMBALAGENS PLÁSTICAS OU METÁLICAS

1
2

3 4

5
6

REGRAS MAIS RÍGIDAS
A partir deste segundo semestre de 2016, os 

produtores que não entregarem de maneira corre-
ta as embalagens vazias de agroquímicos estarão 
sujeitos a penalidades mais severas. Entregar de 

Camila Musika: "Nosso cooperado 
é bastante consciente"

Wanderley de Andrade: "O produtor está 
entregando corretamente, não por medo da 
lei, mas porque é melhor para ele e para a 
propriedade"
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1) Embalagens flexíveis
Devem ser esvaziadas completamente 
no momento do uso, mas não lavadas. 
Em seguida, devem ser armazenadas 
em embalagem separada, devidamen-
te identificada, para ser entregues.

2) Embalagens rígidas
Após lavagem e perfuração, as embalagens 
devem ser acondicionadas em local próprio e iso-
lado, a fim de que possam ser levadas aos pontos de 
recebimento.

3) Embalagens 
secundárias
Caixas de papelão e outras 
embalagens secundárias 
também devem ser entre-
gues nas centrais de rece-
bimento, e podem ser utili-
zadas para acondicionar as 
embalagens rígidas.

4) Tampas, bulas, 
lacres...
As tampas devem ser guar-
dadas e entregues separa-
damente. Outros itens re-
movíveis, como bulas, lacres 
plásticos e rótulos (rótulos e 
lacres que saírem dificilmen-
te podem ficar na embala-
gem) devem ser acondicio-
nados e entregues juntos, 
em saco ou outro recipiente. 
A borda do lacre metálico, 
na boca da embalagem, 
não precisa ser removida, 
mas o centro precisa ser 
todo retirado.

TRÍPLICE LAVAGEM

Esvaziar totalmente a 
embalagem no tanque 
do pulverizador

Adicionar água limpa 
a ¼ do volume da 
embalagem

Tampar a 
embalagem 
e agitar por 
30 segundos

Despejar a água de 
lavagem no tanque 
do pulverizador

Repetir estas 3 ações por 3 vezes

Inutilizar a 
embalagem plástica 
perfurando o fundo

Lacre metálico não 
completamente 
removido, impede a 
lavagem correta.

O lacre plástico 
deve ser entregue 
separadamente se 
soltar-se facilmente.

Rótulos, bulas 
e outras partes, 
facilmente 
removíveis, devem 
ser separadas.

ERRADO

CORRETO

forma correta, no contexto da lei, significa ter feito a lavagem (tríplice ou sob pressão) ade-
quadamente, remover e separar todas as partes avulsas da embalagem (lacres, bula, rótulo 
removível, etc.) e entregá-las devidamente a uma central de recolhimento.

Quem entregar de 1% a 6% das embalagens de forma errada receberá um auto de in-
fração e advertência. Entre 6% e 15%, há também incidência de multa de R$ 500 e mais R$ 
20 por embalagem contaminada. Em caso de entrega incorreta acima de 15%, a multa sobe 
para R$ 1.000, além de R$ 20 por embalagem.

A portaria nº 127/2016, que implantou essas sanções, também unificou o processo em 
todo o Paraná. Antes, o critério era amplo e variava entre cada escritório regional do IAP.

COMO DEVOLVER AS EMBALAGENS1

2

3

4

5
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VIAGENS TÉCNICAS 
ELEVAM O CONHECIMENTO 
DO COOPERADO
HARALD ESSERT

KLAUS PETTINGER

D
entro ou fora do país, a ati-
vidade rural é tão vasta e di-
versa que sempre há coisas 
novas a aprender. Para ser 
competitivo, é necessário 
inovar, e para ser inovador, 
às vezes é preciso buscar ins-
piração. E uma das melhores 

maneiras é, definitivamente, viajar. A mais 
recente excursão, realizada entre 4 e 13 de 
agosto à região mineira do Alto Paranaíba, 
mobilizou 20 cooperados, em um total de 
31 participantes, incluindo uma equipe mul-
tidisciplinar de colaboradores. 

É do feitio da Agrária investir no conhe-
cimento do cooperado – deixá-lo sempre 
bem informado. Não à toa a pesquisa 

agrícola existe na Cooperativa desde os seus pri-
meiros anos, o que contribui diretamente para os 
expressivos resultados agronômicos e para a qua-
lidade dos seus produtos. Ainda assim, eventual-
mente é sensato sair e beber de fontes externas: 
conhecer diferentes mundos e captar novas ideias.

E as novidades se descortinaram nas visitas a 
propriedades estrategicamente escolhidas e loca-
lizadas em seis cidades do Alto Paranaíba. “Orga-
nizar excursões, seja para o exterior ou mesmo no 
Brasil, oferece a oportunidade de ver outras reali-
dades, mexer com o cooperado, para não deixar 
que nos acomodemos”, observou o vice-presiden-
te da Agrária, Manfred Majowski. “Às vezes, existe 
o pensamento de que não há oportunidades por 
aqui, mas acreditamos que haja, sim. Portanto, ver 
outras realidades serve de exemplo”, acrescentou.

Foi esse espírito que motivou viagens técnicas 
internacionais promovidas recentemente à Argen-
tina, Paraguai, EUA, Nova Zelândia e Austrália, e 
mesmo as nacionais, como para estados do Norte 
e Nordeste brasileiro e, em agosto, à região minei-
ra do Alto Paranaíba – famosa pelo seu café, pelas 
hortaliças e, claro, pelo leite. 

O vice-presidente da Agrária (à direita), Manfred Majowski, e o 
coordenador da assistência técnica, Leandro Bren, acompanham 
colheita de beterraba: “Ver outras realidades serve de exemplo”

A hortifruticultura está entre as realidades visitadas pelos cooperados em Minas Gerais: na 
foto, o acompanhamento da colheita mecanizada de tomate
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Varjão
de Minas

Patos de Minas
(07/08)

(06/08)
(08/08)

(09/08)

(10 e 11/08)(12/08)

Carmo do
Parnaíba

Patrocínio

Perdizes São Gotardo

Varjão
de Minas

Patos de Minas
(07/08)

(06/08)
(08/08)

(09/08)

(10 e 11/08)(12/08)

Carmo do
Parnaíba

Patrocínio

Perdizes São Gotardo

A excursão à região do Alto 
Paranaíba teve início no dia 4 de 
agosto e passou por seis cidades, 
antes do retorno no dia 13 do mesmo 
mês. Confira o trajeto realizado: 

Dia 04 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13

Saída
Chegada em 

Patos
de Minas

Carmo do 
Paranaíba

Patos de 
Minas Patrocínio Varjão de 

Minas
São 

Gotardo
São 

Gotardo Perdizes Retorno

O objetivo dessa última viagem foi 
conhecer os métodos de diversificação, 
o beneficiamento de hortaliças nas pro-
priedades, o manejo da atividade leitei-
ra, os tipos de certificação rural, entre ou-
tros pontos de interesse da Agrária. E o 
que foi visto lá, superou as expectativas. 

“Não só é importante, como funda-
mental a Agrária promover o desenvolvi-
mento de conhecimento ao cooperado. 
Porque não é só uma viagem a passeio, 
é mais que isso: é uma viagem na qual o 
produtor e os gestores aprendem novida-
des, que podem ser inseridas ou adapta-
das à realidade local”, descreveu o coo-
perado Kevin Reichhardt, participante da 
excursão.

Há cerca de dois anos, a bovino-
cultura de leite passou a fazer parte do 
leque de diversificação do cooperado, 
como forma de incremento de receitas, 
sem necessidade de expansão territo-
rial. Neste sentido, o cooperado Harald 
Duhatschek vislumbrou oportunidades, 
a partir de ideias que surgiram durante 

Kevin Reichhardt: “É uma viagem 
na qual o produtor e os gestores 
aprendem novidades, que podem 
ser inseridas ou adaptadas à 
realidade local”
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as visitas a Minas Gerais. “O sistema de confi-
nar o gado leiteiro para otimizar áreas foi um 
ponto que chamou bastante minha atenção, 
pois se consegue um resultado melhor por 
hectare. Aumenta-se a renda da fazenda, sem 
comprar novas áreas, só investimento em di-
versificação”, destacou.

Da mesma forma, a Agrária estruturou, há 
cerca de um ano, uma assistência técnica pró-
pria para atendimento aos cooperados, que 
encontraram na hortifruticultura uma forma de 
diversificação intensiva. Observar que produto-
res bem-sucedidos seguiram o mesmo caminho 
gerou maior confiança entre os visitantes da 

Bastante difundido na Cooperativa, 
a certificação rural foi destacado por 
propriedades do Alto Paranaíba

Harald Duhatschek: “O sistema de 
confinar o gado leiteiro para otimizar 
áreas foi um ponto que chamou 
bastante minha atenção”

O beneficiamento de cenoura 
também chamou a atenção 
dos cooperados

Valendo-se de técnicas de irrigação, a capacidade de diversificação das propriedades 
mineiras se estendeu inclusive a projetos de cultivo de cevada em larga escala 

Agrária. “Apesar de já terem uma gama de 
produtos bem diversificada, eles (produtores 
mineiros) continuam investindo nessa linha. 
Com o beneficiamento de cebola, alho, ba-
tata, cenoura, eles praticamente entregam 
o produto pronto para o atacado. Ao diver-
sificar mais, se tornam sólidos nessa ativida-
de”, analisou Kevin.

A capacidade de diversificação das pro-
priedades mineiras se expande inclusive para 
uma área que o cooperado da Agrária conhe-
ce bem. Valendo-se de técnicas de irrigação e 
localização geográfica privilegiada, projetos 
de cultivo de cevada em larga escala vêm 
ganhando força. “A cevada está sendo vista 
como uma opção interessante como diversi-
ficação, pois eles precisam entrar com outras 
culturas. Chamou atenção e nos faz refletir: 
por enquanto Entre Rios é a capital da ce-
vada, mas, no futuro, pode ser que alguém 
passe na nossa frente”, prospectou Majowski.

Outro ponto abordado durante a ex-
cursão se referia à gestão de qualidade 
das propriedades, algo já difundido entre 
os cooperados da Agrária, por meio do 
Programa Agrária de Certificação Rural 
(PACR). Novamente, pontos de destaque 
jogaram luz sobre aspectos que podem ser 
incrementados. “Foi proveitoso, pois per-
cebemos que estamos no caminho certo 
nos processos de certificação. Assim como 
eles, estamos sendo cobrados pelos nossos 
clientes, então é uma tendência que vem 
com muita força e temos que enfrentar 
isso, não podemos regredir”, destacou a en-
genheira agrônoma, Tatiane Anderle, atual 
responsável pela certificação em gestão de 
produção agrícola do PACR.
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Tatiane Anderle: “Foi proveitoso, pois 
percebemos que estamos no caminho 
certo nos processos de certificação”

A bovinocultura de 
leite mineira trouxe 
novas ideias ao negócio 
de diversificação 
implantado há cerca de 
dois anos na Agrária

Ao todo, a excursão mobilizou 20 cooperados, em um total de 31 participantes, incluindo 
uma equipe multidisciplinar de colaboradores

O engajamento não apenas dos proprie-
tários, mas também dos colaboradores esteve 
entre os itens que chamaram a atenção de 
Tatiane, uma vez que algumas atividades de-
mandam grande quantidade de mão de obra, 
como na hortifruticultura. “Os funcionários le-
vam a certificação muito a sério. Por mais que 
tenha passado o processo de auditoria, eles 
continuam a realizar as atividades como deve 
ser feito e percebem que é uma questão só de 
mudar a rotina do funcionário. Depois que se 
conseguiu a certificação, tudo flui sozinho”, 
ressaltou Tatiane.

Ao retornar, a percepção geral do grupo 

demonstra que os principais objetivos pro-
postos, como o despertar de novas visões e a 
crença na adaptação de outros formatos de 
exploração agropecuária, foram atingidos. 
“Gostei de tudo, pois foi uma aprendizado 
desde a gestão, a forma como valorizam 
mais os funcionários, a união no cooperati-
vismo, a maneira como sócios trabalham em 
parcerias, até a diversificação e como conse-
guem ter mais lucro por hectares”, enumerou 
Duhatschek.

Ao longo de dez dias, os 20 cooperados 
participantes da viagem a Minas Gerais ab-
sorveram uma ampla diversidade de novida-
des, assim como ocorre em todas as excur-
sões promovidas pela Agrária. “A realização 
desse tipo de viagem já ocorre de longa data. 
E a cooperativa vai continuar organizando e 
dando oportunidades para o cooperado ver 
sempre algo novo”, frisou o vice-presidente. 
“Muitas oportunidades são únicas. Por isso, 
quando vamos em grupo, as empresas nos 
recebem de forma diferente, porque a Agrá-
ria é vista como referência. E o aproveita-
mento é ainda maior”, finalizou. 
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DISCUSSÕES 
ESTRATÉGICAS PERMEIAM 
SEMANA DE SSMA 2016

PALESTRANTES CONVIDADOS

m público total de 1550 
colaboradores assistiu, re-
fletiu, aprendeu e também 
se divertiu ao longo de mais 
uma edição da Semana de 
Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (SSMA). Entre 22 
e 26 de agosto, os principais 

objetivos relativos ao Sistema de Gestão 
Integrada, desenvolvido pela Cooperativa 
Agrária, bem como as metas do propósito 
estratégico SER (Sustentabilidade, Ebitda 
e Rentabilidade) foram novamente ex-
postos e explorados.

Neste sentido, o mote “Semear o futu-
ro todos os dias” alinhou-se aos objetivos 
de zerar o índice de acidentes de traba-
lho com afastamento, alcançar Ebitda de 

U

Dois palestrantes abordaram te-
mas distintos, porém diretamente 
relacionados aos objetivos da se-
mana. No dia 23, o Tenente-coronel 
Erich Wagner Osternack palestrou 
sobre o “Triângulo do Crime”, na 
primeira atração da SSMA 2016. 
A importância da prevenção e da 
autopreservação no intuito de evi-
tar ocorrências, como assaltos e 
furtos, foi ampla e didaticamente 
esclarecida pelo comandante do 
16º Batalhão de Polícia Militar do 
Estado do Paraná.

KLAUS PETTINGER

R$ 350 milhões e elevar a rentabilidade 
do cooperado acima da inflação em 5% 
até 2018. “O slogan da semana desse ano 
reflete o que ocorre no dia a dia e o que 
pretendemos para Agrária. Trata-se da 
busca pela melhoria continua nos proces-
sos, não apenas na redução no número de 
acidentes, mas em tudo, no ambiente de 
trabalho, nos resultados, na satisfação da 
vida pessoal, no trabalho em equipe e na 
convivência com a comunidade”, desta-
cou o presidente da Agrária, Jorge Karl, na 
fala de abertura do evento.

A programação mesclou palestras de 
convidados, apresentações de projetos de 
CCQ (Círculos de Controle de Qualidade) 
e Seis Sigma, assim como os tradicionais 
concursos de teatro e paródias musicais 

das equipes do PAIS (Programa Agrária de 
Integração Solidária).

“A Semana de SSMA tem tudo a ver 
com o propósito estratégico da Coope-
rativa. A grande máquina Agrária é mo-
vimentada por cada um de nós e ela só 
funciona se todos estiverem em plena 
condição técnica e em sintonia. Nesse 
sentido, peço que continuemos traba-
lhando proativamente para que, até 
2018, possamos atingir a meta de aci-
dente zero”, ressaltou o superintendente 
da Agrária, Adam Stemmer, no discurso 
de fechamento da semana.

A Revista Agrária traz os principais 
momentos da Semana de SSMA 2016, re-
alizada no Centro Cultural Mathias Leh.
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PALESTRAS 
DE CCQ E 
SEIS SIGMA

Já o consultor Cesar Souza fe-
chou a programação da semana 
com a palestra denominada “Ce-
nário Brasil”. Ele refletiu sobre as 
atuais preocupações econômicas, 
sociais e morais vividas pelo país. 
Com uma apresentação persona-
lizada, Souza citou diversas ques-
tões diretamente relacionadas à 
Agrária, reforçou que a Coopera-
tiva já é referência no agronegó-
cio nacional e destacou a impor-
tância do trabalho conjunto de 
colaboradores e cooperados. 

Há dois anos, assuntos rela-
tivos à gestão de qualidade 
integram a SSMA. “Todos es-
ses temas estão interligados 
e convergem para o mesmo 
objetivo”, explicou o coor-
denador do departamento 
de SSMA da Agrária, Cauê 
Mohler. “Isso só funciona 
quando há cooperação e a 
preocupação com meio am-
biente, a saúde e segurança 
dos colaboradores e a busca 
pela melhoria contínua dos 
processos”, acrescentou.
Projetos de Seis Sigma e CCQ 
(Círculos de Controle de Qua-
lidade) reforçaram os prin-
cípios do sistema de gestão 
integrada e valorizaram o 
empenho de colaboradores 
e equipes pela melhoria con-
tínua. Os trabalhos de CCQ 
mais bem avaliados, entre os 
mais de 70 em desenvolvi-
mento, foram premiados no 
último dia de evento. Confira: 

CATEGORIA “GRUPOS”

CATEGORIA “PROJETOS”

Grupo “Nutrição de ideias”

Grupo “Trabalhando para melhorias” Grupo “Superação”

Grupo “Nutrição de Ideias” Grupo “Qualität Generation” Grupo “Causa & Efeito”

Grupo “Andorinha” Grupo “Agrária Pinhão”

1º Lugar

4º Lugar

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar

5º Lugar

2º Lugar 3º Lugar
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APRESENTAÇÕES DAS PEÇAS DE TEATRO E PARÓDIAS MUSICAIS

CONCURSO DE PARÓDIAS: CONCURSO DE TEATROS:

Senso crítico, conscientização, cria-
tividade e bom humor foram as marcas 
deixadas por mais uma disputa das qua-
tro peças teatrais e das oito paródias mu-

Alessandro Lange
Grupo Interação
Paródia: “Lembre das frases”

Alcione Lesewenka
Grupo Amigos Voluntários
Paródia: “SER Agrária 
Referência” 

Jacir dos Santos & 
Everaldo Hilário da Cruz (*) 
Grupo Ação e Cidadania 
Paródia: “Saúde em
1º lugar” 

Robson de Jesus
Fernandes (*) 
Grupo Mão Amiga
Paródia: “Agrária sem 
fronteira”

PEÇA: “O PRÍNCIPE DOS 
SETE REINOS”

Equipe: Interação

Peça: “A ÉTICA NOSSA
 DE CADA DIA”
Equipe: Amigos Voluntários

Peça: “EMPRESA NOTA ZERO”
Equipe: Mão Amiga

Peça: “CONSCIENTIZAR SOBRE O 
MEIO AMBIENTE É PRECISO”

Equipe: Ação e Cidadania
(*) Houve empate na 
disputa do 3º lugar

sicais apresentadas por integrantes dos 
grupos do PAIS. Os temas propostos fo-
ram justamente saúde, segurança, ética, 
qualidade e meio ambiente, o que levou 

o público a variadas reflexões. 
Os quatro mais bem classificados 

de cada concurso também receberam 
prêmios.

1º Lugar: 1ª Posição:

2ª Posição:

3ª Posição:

4ª Posição:

2º Lugar:

3º Lugar*:
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AÇÕES DE SAÚDE TESTAM 
ÍNDICE DE GLICEMIA EM 
COLABORADORES

ORGANIZAÇÃO RESSALTA ENGAJAMENTO DAS EQUIPES DO PAIS

Além da programação no Centro Cultural, a Semana de SSMA 
também contou com ações de saúde desenvolvidas pela equipe 
de saúde ocupacional da Agraria. Ao todo, foram realizados cer-
ca de 500 testes de glicemia, com foco em colaboradores das 
áreas administrativos - aos demais serão disponibilizados testes 
na programação da Jornada de Saúde, prevista para novembro.

“Constatamos que 2% a 3% dos testes realizados aponta-
ram tendência de hiperglicemia (excesso de açúcar no sangue). 
Mesmo não sendo um indicador de diabetes, alguns não ima-
ginavam, mas esse é o nosso principal objetivo: conscientizar e 
orientar de forma a prevenir os casos futuros da doença (diabe-
te), para que o problema seja detectado antes que se torne algo 
mais sério”, frisou o técnico de enfermagem da área de SSMA, 
Erineu Litenski.

Preparada ao longo de aproximada-
mente sete meses, a edição deste ano da 
SSMA atingiu os objetivos, apontam inte-
grantes da equipe de organização. E um 
dos destaques da atual edição foi o empe-
nho das equipes do PAIS (Programa Agrá-
ria de Pesquisa Agropecuária), tanto nas 
paródias quanto nas peças de teatro.

“Os teatros abordaram de tudo e sur-
preenderam, porque 
tivemos temas mais 
difíceis neste ano, e 
conseguiram abordá-
-los de forma muito 
clara. Da mesma for-
ma, as letras das pa-
ródias se superaram”, 
destacou o técnico em 
segurança da área de 
SSMA, Michel Lucas 
de Lima, integrante da 
equipe organizadora.

Com conteúdo bas-
tante abrangente, a 
semana deixa um le-
gado para o trabalho 
cotidiano. “O evento é 

um momento de reflexão. Não pode ser 
apenas uma ação pontual, mas todas as 
mensagens passadas devem ser empre-
gadas no dia a dia. É um evento grande 
que deve surtir efeito para o ano todo”, 
observou a analista ambiental, Nayara 
Kaminski de Oliveira.

Nesta edição, os colaboradores com 
interesse em participar da programação 

de encerramento (que sempre conta 
com grande público) receberam convi-
tes, adequando-se a demanda à capaci-
dade de lotação do Centro Cultural, con-
forme determinação das autoridades 
competentes. “Em um evento que trata 
de segurança, não podemos colocar a 
segurança dos colaboradores em risco”, 
reforçou Michel. 

Os testes foram realizados sem que os colaboradores esti-
vessem em jejum, observando-se parâmetros específicos para 
esse caso. Colaboradores que apresentaram valores acima do 
recomendado foram encaminhados para realização de exa-
mes de laboratório e serão monitorados pela equipe.
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FOTO COOPERATIVA

A
diversidade tomou conta da seção 
Foto Cooperativa desta edição. São 12 
imagens ecléticas, do tradicional por 
do sol ao florescimento da canola, do 
flagrante espontâneo do arco-íris ao 

ineditismo irrefreável das cachoeiras. Todas alinhadas 
com os temas propostos: o cotidiano das atividades 
relacionadas à Agrária e as quedas d’água da região 
de Entre Rios.

Desde o começo do ano, somando-se a atual 
edição, a seção já publicou 58 imagens de coopera-
dos e colaboradores. Por pura falta de espaço, as ima-
gens enviadas a partir de agosto ainda não couberam 
nesta edição. Desta vez, foram contempladas apenas 
as fotos recebidas entre 16 de junho e 30 de julho. 

Todas as contribuições estão participando do 
Concurso Foto Cooperativa, que será realizado no final 
do ano e que premiará as melhores imagens enviadas 
à Revista Agrária. Para participar, envie imagens 
sobre o cotidiano da Agrária e das propriedades de 
cooperados, ou sobre cachoeiras da região de Entre 
Rios, para a assessoria de imprensa da Agrária:
klaus@agraria.com.br  ou  harald@agraria.com.br, com 
a descrição da imagem e de onde ela foi tirada.

DIVERSIDADE DE 
CAPTURAS SOBRE O 
COTIDIANO DA AGRÁRIA

O colaborador André Godoi (Laboratório Central) teve o privilégio 
de fotografar do quintal da casa o nascer do sol, com a silhueta da 
maltaria em primeiro plano 

O trabalho de paisagismo e jardinagem 
realizado na sede da Unidade Florestal chamou 
a atenção da colaboradora Erika Cristina 
Ramos (Gestão da Qualidade)

Por alguns instantes, a simples imagens de caminhões estacionados na 
Unidade Vitória durante uma tarde de chuva ganhou todo o colorido de 
um arco-íris, na imagem do colaborador Divoney Krizonoski (TI)

KLAUS PETTINGER
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FOTO COOPERATIVA

Um pica-pau decidiu assistir da janela do prédio 
administrativo à chegada dos colaboradores 
da Agrária ao trabalho, no flagrante da 
colaboradora Melissa Vaz Ferreira (Financeiro)

Durante visita para o 
PACR (Programa Agrária 
de Certificação Rural), o 
colaborador Robertson Wolf 
(Gestão Ambiental) registrou 
os reflexos da lagoa em 
propriedade de cooperado

“A foto mostra uma mistura entre as estruturas da unidade”, descreve 
o colaborador Francisco Abel Daniel (Cereais Guarapuava), destacando 
que a imagem engloba silos de armazenagem, moegas de descarga, o 
prédio administrativo e a torre da caixa d’água iluminada pela lua, “que 
mais parece ser uma lâmpada sobre a haste da torre”.

O contraste entre o céu azul e a florada da 
canola nos campos de Entre Rios, com a 
Cooperativa Agrária ao fundo, é o retrato 
digno de pôster do filho de cooperado 
Ronny Gärtner
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A cachoeira, localizada nas proximidades 
da sede da Unidade Florestal, na Colônia 
Vitória, foi eternizada pelo jovem 
aprendiz Diego Ribeiro (Florestal)

Em meio à mata, a cachoeira 
fotografada pelo colaborador João 
Valdecir Costa (Agrária Farinhas) jorra a 
água do Rio dos Ramos, na divisa com o 
Rio Pinhãozinho, em Entre Rios

Já esta graciosa cachoeira foi 
registrada pela colaboradora 
Taiane Lima Ribeiro (Agrária 
Farinhas), na Colônia Jordãozinho

Esta bela queda d’água ficou na mira 
das lentes do colaborador Robert 
Jurgovski (Comercial de Grãos), em 
localidade entre as colônias Cachoeira 
e Socorro. “Antigamente, havia uma 
usina no local, que fornecia eletricidade 
para todo o distrito de Entre Rios; hoje 
aparecem só as ruínas”, descreveu.

FOTO COOPERATIVA

Com as rochas e a mata em primeiro 
planto, a queda d’água se desvenda ao 
fundo, próximo à divisa do distrito de 
Entre Rios e o município de Pinhão, em 
imagem do colaborador Andy Roberto 
Essert (Gestão da Qualidade)
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FATOS E NOTAS

Distribuída desde maio em português, a revista em quadrinhos “A história dos 
suábios no Brasil” ganhou também uma versão em alemão. O lançamento oficial 
ocorreu para 77 pioneiros e pioneiras presentes no encontro bissemanal do dia 26 
de julho, em evento que aludiu ao 192º Dia da Imigração Alemã no Brasil, come-
morado anualmente em 25 de julho. A HQ resume 300 anos da rica história dos 
Suábios do Danúbio em 28 páginas didáticas e ilustrativas. 

O pianista e compositor Newton 
Schner Jr apresentou, no dia 19 de 
agosto, no Centro Cultural Mathias 
Leh, o seu recital “Viaggio in Italia”. 
O musicista une música romântica e 
neoclássica, com aspectos pessoais 
e literatura, especialmente a alemã, 
como pano de fundo.

A Cooperativa Agrária festejou o Dia do Agricultor, no dia 28 de ju-
lho, com um café da manhã especial servido na assistência técnica, 
com direito a salgados, doces e bolo. O departamento de marketing 
também sorteou brindes aos cooperados presentes. Ao todo, cerca 
de 80 pessoas, incluindo colaboradores da Agrária, participaram do 
momento de confraternização e troca de informações.

Um público de aproximadamente 300 pesso-
as apreciou a apresentação anual do grupo 
de teatro Thomas Schwarz, no dia 30 de ju-
lho. Promovida pela Fundação Cultural Suá-
bio-Brasileira, a noite alusiva ao 192º Dia da 
Imigração Alemã, comemorado sempre em 
25 de julho, contemplou também a entre-
ga da revista em quadrinhos “A história dos 
suábios no Brasil”, em idioma alemão. A peça 
“Ein Hof voller Narren”, por Winnie Abel, es-
trelada por 12 integrantes, foi reapresentada 
no dia 28 de agosto. Antes, o grupo Thomas 
Schwarz também se apresentou duas vezes 
em Santa Catarina: no dia 23 de julho, a en-
cenação ocorreu em Blumenau e no dia 24 
de julho, em Joinville.

Lançamento de revista em quadrinhos em alemão

Recital ao piano

Dia do Agricultor 

Apresentações de teatro
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FATOS E NOTAS

Ao longo de cinco dias, centenas de pessoas vi-
sitaram o estande da Agrária na Agroleite 2016, 
realizada pela Cooperativa Castrolanda, em Cas-
tro (PR). Entre os dias 16 e 20 de agosto, clientes, 
fornecedores, parceiros e visitantes de diferentes 
estados e até países conheceram um pouco mais 
sobre a história da Agrária e a respeito dos produ-
tos da Agrária Nutrição Animal. Ao longo de uma 
parede de 18 metros de comprimento, os visitan-
tes conheceram detalhes sobre os valores sociais 
da Agrária, incluindo as fundações Cultural Suá-
bio-Brasileira e Semmelweis, o Colégio Imperatriz 
Dona Leopoldina, as ações de sustentabilidade e a 
história de cada unidade de negócios. Em relação 
à Agrária Nutrição Animal, os clientes puderam ver 
de perto as linhas Golden Milk e Avant. O estande 
recebeu a visita de caravanas de diversas cidades 
de Santa Catarina e do Paraná, incluindo a dos 
próprios cooperados da Agrária, para os quais foi 
preparado um café da manhã especial no estande.

Após receber um público de aproximadamente 2.500 pes-
soas e expor 87 tratores antigos, o Traktorfest realizou ain-
da uma ação beneficente. No dia 3 de agosto, integrantes 
do grupo Tratores Antigos de Entre Rios (TAER) entregaram 
ao Hospital Semmelweis cerca de 400 kg de alimentos, ar-
recadados durante o evento do dia 31 de julho.

No dia 27, a Fundação Cultural Suábio-Brasileira promoveu mais um En-
contro de Corais. Ao todo, nove grupos, incluindo um de danças, apre-
sentaram-se no Clube São Geraldo, na Colônia Samambaia. Participa-
ram os corais Santa Cecília, da cidade de Lagoa dos Três Cantos (RS), 
Luterano da CELSP, de Guarapuava, Infanto-Juvenil Municipal, também 
de Guarapuava, assim como os seguintes grupos da Fundação Cultural: 
Siedlerchor, Kinderchor, Singgruppe, Karollas e Nota Livre.

Cooperados visitam Agroleite 

Traktorfest doa alimento 
ao Semmelweis

Fundação Cultural promove Encontro de Corais

ERRATA

A Revista Agrária errou: ao contrário do que foi publicado na matéria “A pecuária leiteira comandada 
por elas”, nas páginas 8 a 11 da edição de junho/julho, os cooperados que aderiram ao projeto de di-
versificação com leite não passaram a receber o pagamento por qualidade apenas dentro da Agrária. 
Os que anteriormente trabalhavam em parceria com uma cooperativa leiteira da região já eram pagos 
dessa forma, mesmo que somente por alguns meses, antes de transferir o negócio para a Agrária. A 
Revista Agrária se desculpa e se responsabiliza inteiramente pelo equívoco.
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INGREDIENTES: PREPARO:

Tempo de preparo:

MASSA
• 2 ½ xícaras de farinha de trigo 

Especialíssima
• 4 colheres (sopa) de margarina
• 1 xícara de açúcar
• 2 gemas
• Raspas de limão e canela a gosto

RECHEIO
• Maçã, banana, morango ou 

outras frutas de sua preferência
• Utilizar algum creme como base

Misture a margarina, o açúcar e as gemas. 
Em seguida, acrescente a farinha de trigo 
Especialíssima aos poucos, até dar ponto, sem 
sovar muito a massa, para não dar liga. 

Reserve essa massa envolvida em plástico na 
geladeira por 1 hora.

Com a massa, forre uma forma com o fundo falso. 
Pré-asse por 10 minutos, em forno preaquecido. 

Coloque o recheio e cubra com tiras da mesma 
massa. Pincele com ovo batido e leve ao forno 
novamente até dourar.

2 horas

Veja mais receitas em www.especialissima.com.br
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