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Sob sol intenso e céu azul, o evento trouxe 1.900 pessoas aos 
campos da FAPA, em busca das informações mais relevantes 
sobre tecnologias voltadas às culturas de verão

AULA INAUGURAL PROGRAMA SINERGIA VISITAS DE COOPERADOSCONSERVAÇÃO 4X4

Agrária integra programa 
de sustentabilidade voltado
às novas gerações 

Assistência técnica e
três unidades de negócios 
reconhecem desempenhos

Dois grupos conheceram
novos empreendimentos 
da Unidade Guarapuava

A 2ª edição do rally
juntou conservação de
solo com aventura



RALLY: AVENTURA 
E CONSERVAÇÃO 
DO SOLO 

DIA DE CAMPO DE 
VERÃO 2017  

AGRÁRIA INTEGRA 
PARCERIA EM 
PROGRAMA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

Palestras sobre tecnologias 
voltadas às culturas de verão, 
perspectivas do mercado agrícola 
e agroclimatologia foram 
destaques do evento

Cooperativa sedia aula inaugural 
para divulgação de gibi e 
videoaula sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

Mais de 160 pessoas, em 42 
veículos 4x4, percorreram os 
190 km do 2º Rally de Uso e 
Conservação do Solo e da Água

COOPERADOS CONHECEM 
EMPREENDIMENTOS NA UNIDADE 
GUARAPUAVA 
Em dois dias, cooperados viram de perto 
empreendimentos, como a Agrária Grits e Flakes e o 
maior silo graneleiro horizontal do Brasil 

PROGRAMA SINERGIA RECONHECE 
DESEMPENHOS 
Além dos grupos da assistência técnica, foram 
reconhecidos representantes da Agrária Malte, 
Farinhas e Nutrição Animal 

FOTO COOPERATIVA INICIA 
4ª TEMPORADA COM GRANDE 
PARTICIPAÇÃO 
Colaboradores e cooperados começaram o ano inspirados 
e enviaram 9 belas fotos 
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Os jardineiros 
do mundo

EDITORIAL

S
egundo uma teoria sociológica, a humanidade se divide em dois tipos: o caçador e o jardineiro. O 
caçador, de acordo com esse conceito, é o homem em seu estado mais primitivo. Quando ainda 
consistiam de pequenos grupos nômades, os humanos caçavam e coletavam para se alimentar, 
sempre em competição com outros grupos, e se mudavam para outra região depois que os re-
cursos se esgotavam. O homem jardineiro, por sua vez, surgiu quando enfim desenvolvemos a 
agricultura e, consequentemente, as primeiras sociedades complexas. Essa nova figura percebeu 
não somente que podia dominar a natureza, mas que precisava cuidar dela a fim de que não se 

esgotasse e para que as gerações seguintes também pudessem viver dela.
Mas essa mudança não cessou a existência do caçador. A sociedade moderna, afirmava o sociólogo 

Zygmunt Bauman, é formada pelos dois tipos de pessoa: os caçadores, ou seja, aqueles que vivem em cons-
tante competição com os outros, e que acreditam que a natureza, a despeito da exploração desenfreada, 
de alguma maneira sempre retorna a um inabalável estado de equilíbrio; e os jardineiros, que preferem 
o coletivismo, e que têm consciência de sua responsabilidade diante da preservação do ambiente e dos 
recursos naturais, para o bem da comunidade. O agricultor, é claro, tende ao segundo tipo.

A Agrária, aliás, é um bom exemplo do modo de vida “jardineiro”. Desde sempre, a sustentabilidade 
do negócio da Cooperativa é a maior das preocupações, a fim de manter o bem-estar dos associados e 
da comunidade em geral, por meio da perpetuidade da atividade agrícola inteligente. O objetivo é que as 
próximas gerações possam igualmente usufruir deste chão para se sustentar.

O uso consciente do solo, da água e dos demais recursos naturais é imprescindível ao futuro da agri-
cultura, bem como a aplicação racional de fertilizantes e agroquímicos. São lições que a FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária) há muitos anos leva aos cooperados da Agrária, e que também procura 
passar aos demais produtores rurais por meio dos eventos WinterShow e Dia de Campo de Verão e, mais 
recentemente, o Rally do Uso e Conservação do Solo e da Água. São meios de difundir, cada vez mais, a 
filosofia do jardineiro – porque esse esforço somente encontra efeito se realizado coletivamente.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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EMOÇÃO,
ADRENALINA E 
AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL NO
2º RALLY DE USO E 
CONSERVAÇÃO DO 
SOLO E DA ÁGUA
HARALD ESSERT

arro, chuva e muita adrenalina. A 
trilha de 190 km do 2º Rally de Uso 
e Conservação do Solo e da Água 
ficou ainda mais emocionante e 
requereu bastante destreza dos 
pilotos e navegadores. Também 

as provas educativas ao longo da pista, que 
visavam a reforçar o conhecimento junto aos 
agricultores participantes sobre as técnicas 
conservacionistas e de combate a problemas 
de solo (como compactação, degradação e 
erosão) ficaram mais desafiadoras.

A competição, que ocorreu no último dia 
14 de fevereiro, tinha dois objetivos: promo-
ver um dia de entretenimento e integração 
entre os produtores rurais da região de Gua-
rapuava, e também estimular as boas práti-
cas de agricultura, mostrando diversas téc-
nicas que ajudam a preservar a capacidade 
produtiva do solo.

Ao final do dia, os mais de 160 participan-
tes, que fizeram a trilha em 42 veículos 4x4, 
atingiram o ponto de chegada com a roupa 
e os calçados enlameados, bastante cansa-

dos pela disputa que durou em torno de nove 
horas no total. Mas a confraternização, com 
chope e jantar típico alemão, com Eisbein, re-
compensou toda a exaustão.

Entre os participantes do rally estavam 
cooperados, diretores da Agrária, represen-
tantes da Ocepar (Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná), da FAEP 
(Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná), autoridades municipais e repre-
sentantes da Secretaria de Agricultura do 
Estado Paraná. Dos 42 veículos, 30 eram de 
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cooperados da Agrária, e 12 de associados 
do Sindicato Rural de Guarapuava.

A pista, que começou no distrito de En-
tre Rios (onde fica a sede da Cooperativa), 
seguiu por estradas do interior do municí-
pio de Guarapuava. A trilha foi idealizada 
para conciliar a educação ambiental com 
a diversão, passando por trechos belos mas 
também desafiadores: travessia de rios, ato-
leiros, estradas escorregadias e ladeiras es-
tavam entre os obstáculos que colocaram a 
habilidade dos pilotos à prova.

Ao longo do trajeto, havia dez pontos de parada – estações monta-
das pela FAPA e pelas empresas patrocinadoras, nas quais era preciso 
cumprir tarefas relacionadas às práticas conservacionistas: calcular cor-
retamente a declividade do terreno, fazer a contagem de matéria seca 
em uma lavoura de milho, medir um canal vegetado e até mesmo plan-
tar mudas de árvores nativas em uma área de preservação permanente.

Ao final da prova, as equipes foram avaliadas conforme o desem-
penho no rally de regularidade – ou seja, se conseguiram atingir cada 
ponto de controle no tempo estipulado – e de acordo com a participa-
ção nas provas de sustentabilidade.

COMPETIÇÃO E 
BOAS PRÁTICAS
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“É uma forma diferente de transmitir o 
conhecimento. Parece uma festa – e é uma 
festa, mas tecnológica – na qual reunimos 
um grande grupo de agricultores, técnicos 
e lideranças, que se dispõem em um dia de 
chuva a fazer um rally de mais de 190 km, 
para verificar a eficácia da transmissão do 
conhecimento técnico. E eu vejo que essa 
segunda edição do rally obteve pleno êxi-
to”, analisou o secretário de Agricultura do 
Paraná, Norberto Ortigara, que participou 
da premiação.

Foram premiadas com troféus as três 
equipes mais bem colocadas, e a que fi-
cou em último lugar recebeu um “troféu 
tartaruga”. Todos os demais participantes 
puderam levar para casa ainda um troféu 
de participação.

Na opinião do gerente agrícola da 
Agrária, André Spitzner, o importante é que 
todos os participantes levem para o dia a 
dia de suas propriedades as lições apren-
didas durante o rally. “Cada uma das dez 
estações pelas quais vocês passaram hoje 
trouxe uma mensagem referente a conser-
vação do solo e da água. Mas a parte mais 
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importante do que foi dito hoje na verdade 
começa amanhã, quando vocês aplicarem 
esse aprendizado”, disse ele aos produtores 
ao final da competição. “Se cada técnico, 
agrônomo ou agricultor aqui parou um 
pouco para pensar sobre como aplicar na 
propriedade aqueles dez pontos que fo-
ram discutidos hoje, aí podemos dizer que 
o evento cumpriu o seu papel. O papel de 
quem trabalha na agricultura é desenvolver 
essa função de cuidar do solo e da água, 
tanto quanto a preocupação com produti-
vidade e resultado econômico. Porque esse 
mesmo solo estará lá para os filhos, netos 
e bisnetos de vocês, da mesma forma com 
que vocês o receberam”.

Navegador da equipe campeã, o coo-
perado Cristian Abt disse que o evento foi 
bastante divertido, mas também muito 
proveitoso em termos de aprendizado. “Na 
parte competitiva, claro que estou muito 
feliz pela vitória. Mas também estou sa-
tisfeito com o tema uso e conservação de 
solo e água, que foi tratado hoje. Todos nós 
somos agricultores, trabalhamos com isso, 
e temos que ter a mente aberta, afinal es-
ses são problemas que precisam ser resolvi-
dos. Sempre que acontecem esses eventos, 
aprendem-se novas técnicas para usar no 
dia a dia na fazenda”.

VENCEDORES
A equipe vencedora foi a nº 3, integrada pelo diretor 
financeiro da Agrária, Arnaldo Stock (piloto), por Christian 
Abt (navegador), Rodrigo Martins e Juvêncio Xavier.

Em segundo lugar, ficou a equipe nº 11, de Egon Milla 
(piloto), Karl Milla (navegador) e Luiz Gabriel.

Em terceiro ficou a equipe de nº 14, da qual fizeram parte 
João Lucas Naiverth (piloto), Davi Naiverth (navegador), 
Marcos Antônio Novatski e Paulo Domit.

Com o “troféu tartaruga” ficou a dupla Jéssica Brandtner 
(piloto) e Manuela Gutfreund (navegadora), que não 
conseguiu completar a prova.
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O
tempo saiu melhor que enco-
menda: o sol brilhou, fez calor 
e, assim, muita gente pôde 
comparecer e participar das 
atividades do Dia de Campo 
de Verão 2017, que ocorreu 
nos dias 15 e 16 de fevereiro, 
nos campos da FAPA (Fun-

dação Agrária de Pesquisa Agropecuária). 
O público superou os 1.900 visitantes nos 
dois dias de programação, que contou com 
palestras de convidados, aulas dos pesqui-
sadores da FAPA e visitas aos expositores.

O primeiro dia de programação teve 
café da manhã especial para os cooperados, 
abertura oficial, com o secretário de Agricul-
tura do Paraná, Norberto Ortigara, e a apre-
sentação do programa Prosolo Paraná (Pro-

CULTURAS DE 
VERÃO EM FOCO

HARALD ESSERT

DIA DE CAMPO DE VERÃO 2017

grama Integrado de Conservação de Solo 
e Água do Paraná), pela secretária do pro-
grama, Débora Grimm. À tarde, o agrônomo 
da assistência técnica da Agrária Rodrigo 
Ferreira deu uma palestra sobre agroclima-
tologia, na qual falou sobre as expectativas 
do clima em 2017 em relação à agricultura.

No dia seguinte, o consultor da Agro-
consult Marcos Rubin ministrou uma aula 
sobre as perspectivas do mercado agrícola, 
e à tarde o empresário, político e comunica-
dor Marcelo Almeida falou ao público sobre 
“Um pequeno tratado de grandes virtudes”.

Em ambos os dias houve rodadas de pa-
lestras simultâneas de manhã e à tarde, nas 
quais os pesquisadores da FAPA mostraram 
os resultados mais recentes de seu trabalho, 
em cinco estações diferentes.

O Dia de Campo de Verão 2017, que ocorreu nos dias 15 e 16 de fevereiro na FAPA, 
trouxe uma série de palestras e aulas sobre tecnologias voltadas às culturas de 
verão, perspectivas do mercado agrícola e agroclimatologia
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DIA DE CAMPO DE VERÃO 2017

PROSOLO PARANÁ

Débora Grimm, secretária do Prosolo Paraná

Rodrigo Ferreira, engenheiro agrônomo da assistência técnica da Agrária

Norberto Ortigara, secretário de 
Agricultura do Paraná

A secretária do Prosolo Paraná, Débora 
Grimm, apresentou o programa na palestra de 
abertura do Dia de Campo de Verão. O Prosolo 
Paraná integra e coordena todos os demais pro-
gramas governamentais já existentes voltados à 
conservação do solo e da água (como o Plante 
seu Futuro), e envolve todos os órgãos (públicos e 
privados) que têm relação com o assunto – inclu-
sive cooperativas e associações de produtores – , 
a fim de que haja soma de forças e diálogo entre 
as partes envolvidas para resolver os problemas 
ambientais nas propriedades rurais.

Sobre o assunto, o secretário Ortigara ex-
plicou durante a apresentação: “A pessoa que 
tiver problemas [de compactação, degrada-
ção ou erosão] de solo na propriedade, e que 
aderiu ao programa, terá um ano para fazer o 
planejamento e mais três anos para executar. 
Na prática, não é uma anistia, mas um repo-
sicionamento da consciência coletiva para os 
problemas ambientais. Quem tiver problemas, 
que procure ajuda junto aos órgãos competen-
tes para fazer o seu planejamento, e aí terá até 
três anos para implantar o conjunto de práticas 
mais adequadas à sua realidade”.

AGROCLIMATOLOGIA

Em sua aula sobre as expectativas do clima em 2017, o agrônomo da assistência 
técnica da Agrária Rodrigo Ferreira demonstrou que, após um clima extremamente 
propício aos cereais de inverno – como trigo e cevada –, graças à influência do fenô-
meno La Niña em 2016, este deve ser um ano marcado pelo retorno à neutralidade. 
Ou seja, nem inclinado para o La Niña (que em geral reduz as temperaturas e o volu-
me de chuvas na região Sul do país), nem para o El Niño (que tem efeito oposto, e é 
causa de grande preocupação à agricultura).

Ele destacou que, diante dessa neutralidade climática, o regime de chuvas deve 
retornar à média regional. “Espera-se que essa nova conformação mantenha as mé-
dias de precipitação dentro da normal climatológica. E sobre as temperaturas, não 
se espera um frio muito cedo, que é uma preocupação de muitos produtores que 
plantam feijão”, ressaltou. De acordo com os modelos apresentados por ele, o risco 
de geadas é esperado a partir do final de abril e início de maio.

No que diz respeito aos cereais de inverno, Rodrigo afirmou que 2017 muito pro-
vavelmente será um ano regular. “É exatamente isso que se espera: nada tão favorável 
para o cereal de inverno como no ano passado, mas também longe de ser o complica-
dor que foi o inverno de 2015, quando tivemos a presença de um El Niño muito forte”.
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a mais, em um ano. Esse é um dos motivos 
pelos quais os preços ainda continuam em 
patamares bons no cenário internacional”, 
salientou.

Principal importadora da oleaginosa, a 
China tem na proteína vegetal uma deman-
da crescente, e, segundo Rubin, a produção 
de peixes em cativeiro é um dos mercados 
que mais absorvem a oferta de soja. “A 
impressão que se tem é que, mesmo com 
o crescimento da oferta, esses nichos irão 
abocanhar a soja existente”, frisou.

PALESTRA DE 
ENCERRAMENTO

Um grande público acompanhou a pales-
tra de fechamento do Dia de Campo de Verão 
2017. Por cerca de uma hora, o empresário, 
comunicador e “ex-político” (como ele mesmo 
se designou), Marcelo Almeida, discorreu so-
bre suas experiências particulares e profissio-
nais que compuseram a palestra “Um peque-
no tratado de grandes virtudes”. Devorador de 
livros e apaixonado por debates sobre os mais 
diversos assuntos, Marcelo reuniu vasta gama 
de ensinamentos e exemplos motivacionais, 
no sentido de engajar o público a superar os 
próprios limites e no aperfeiçoamento contí-
nuo como pessoa e profissional.

O palestrante também enalteceu o que 
chamou de “senso ético e moral” observado 
por ele no distrito de Entre Rios. “É algo tão 

Marcelo Almeida, 
empresário e 
comunicador

Marcos Rubin, da Agroconsult

MERCADO AGRÍCOLA
O sócio e responsável pela área de grãos 

da Agroconsult, Marcos Rubin, destacou 
perspectivas positivas aos produtores em 
termos de produtividade, contrabalancea-
das, porém, pelo câmbio desfavorável e a 
elevação da oferta de grãos.

O palestrante citou o exemplo da soja, 
cuja produção mundial subiu de 313 para 
339 milhões de toneladas. Ao passo que o 
consumo reduziu o ritmo, saltando de 314 
para 334 milhões de toneladas. “É um con-
sumo de 20 milhões de toneladas de soja 

natural aqui, sobre o qual nem precisamos 
falar, pois vocês já têm isso na raiz, na es-
sência”, elogiou. Ao final da palestra, arre-
matou: “Foi um privilégio falar em público, 

especialmente a vocês. Continuem o que vo-
cês são, porque onde puder divulgá-los, vou 
divulgar. Vocês não têm visão de galinha, 
mas de águia”.

DIA DE CAMPO DE VERÃO 2017
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DIA DE CAMPO DE VERÃO 2017

PALESTRAS SIMULTÂNEAS
As estações da FAPA foram novamente um dos pontos principais do evento, ao levar conhecimento técnico-científico diretamente aos 

cooperados, produtores e demais profissionais do agronegócio da região. Confira os temas abordados:

ESTAÇÃO SOJA

“Soja convencional e adubação de cultivares”
Pesquisadores: Sandra Mara Vieira Fontoura, Vitor Spader e Everton Ivan Makuch (FAPA)

Nessa estação foram destacadas as principais características e o posicionamento das novas cultivares de soja convencional, mostrando que elas 
possuem elevado potencial produtivo, similar ao de cultivares transgênicas plantadas atualmente pelos cooperados.
Além disso, enfatizaram-se os aspectos de evolução da área e produtividade da soja no Paraná e na região de abrangência da Agrária, bem como 
as indicações de adubação da cultura para obtenção de elevadas produtividades. Na região Centro-Sul do Paraná, a FAPA tem liderado o desen-
volvimento e/ou avaliação de novas tecnologias que subsidiem a sustentabilidade ambiental aliada à produtividade das culturas.
Os apresentadores avaliaram que a participação, tanto de cooperados quanto do público em geral foi muito boa nos dois dias de evento.

ESTAÇÃO MILHO / ROTAÇÃO DE CULTURAS

“Efeito do arranjo espacial no rendimento de grãos e outras variáveis na cultura do milho / Rotação de culturas com 
diferentes participações do milho”
Pesquisadores: Celso Wobeto e Juliano Luiz de Almeida (FAPA)

Na estação Milho foi apresentada uma atualização do tema, mostrando que existem diferentes formas de manipular o arranjo de plantas, com 
destaque para a densidade de plantas por hectare e o espaçamento entre linhas. Os resultados de pesquisa mostraram um ganho de produtivi-
dade de grãos de 414 kg/ha quando se utilizou o espaçamento reduzido (0,45 m) em relação ao espaçamento normal (0,80 m).
A palestra mostrou ainda que, em relação à densidade de plantas, cada híbrido responde de forma diferente em termos de produtividade. Ou 
seja, enquanto alguns aumentam o rendimento de grãos à medida que aumenta a densidade, outros mantêm a produtividade constante.
Na opinião dos pesquisadores, a participação dos cooperados e do público externo (produtores e técnicos) foi intensa, mostrando que há grande 
interesse por esse assunto.

Juntamente na Estação da Pesquisa Milho da FAPA, foi também apresentado o tema “Rotação de culturas com diferentes participações do milho”, 
pelo pesquisador Juliano Luiz de Almeida. Tratou-se da continuação da apresentação do Wintershow 2016, quando foram apresentados resultados de 
pesquisa do experimento de rotação de culturas com duração de 16 anos. No Dia de Campo de Verão foi dado destaque aos resultados de rendimento 
e doenças de soja com a variação da participação do milho na rotação. O pesquisador demonstrou que a rotação de culturas teve efeito no rendimento 
de grãos de cevada, canola e soja, bem como na incidência de alternária em canola, mofo branco (esclerotínia) e podridão parda da haste (phialo-
phora) em soja. Em 16 anos de experimentação, os melhores sistemas de rotação para soja foram 33 e 50% de participação de milho na rotação.
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ESTAÇÃO FEIJÃO

“Manejo para cultura de feijoeiro”
Pesquisadores: Noemir Antoniazzi, Eduardo Stefani Pagliosa (FAPA) e Marcos Marangon (Embrapa)

A estação tratou principalmente de informações fisiológicas da cultura do feijão, qualidade de sementes, principais doenças e seu manejo, 
controle de plantas daninhas, efeito da temperatura no feijoeiro, efeito de geadas sobre a produtividade e a qualidade, bem como resultados 
de pesquisa sobre as épocas mais adequadas de semeadura (em relação à produtividade e qualidade dos grãos). Foram também expostas as 
características e potencialidades das cultivares de feijão da Embrapa e do Iapar.
Segundo os pesquisadores, os participantes da palestra procuraram saber mais sobre como obter patamares maiores de rendimento com as la-
vouras de feijão, de maneira que esse resultado pode ser obtido por meio da escolha assertiva das cultivares, bem como do manejo adequado de 
adubação, do tratamento fitossanitários, do controle de plantas daninhas e da época de plantio.

ESTAÇÃO ENTOMOLOGIA / MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

“Impacto do arranjo espacial de plantas e a preservação do stand em soja e milho”
Pesquisadores: Alfred Stoetzer e Paulo José Alba (FAPA)

A principal mensagem dessa estação foi a atenção especial que deve ser dada ao arranjo espacial de plantas para alcançar altas produtividades nas 
culturas de verão – seja por meio do manejo de pragas antes da semeadura, visando a preservação do stand de plantas, ou através do uso de técnicas 
de semeadura mais adequadas (plantabilidade, velocidade de semeadura, regulagens, etc.). O manejo e a conservação de solo foram integrados ao de-
bate. Temas como a cobertura permanente do solo no período outonal, a semeadura de nabo forrageiro e aveia na pré-colheita da soja com distribuidor 
a lanço e o manejo de pragas em áreas com cobertura de solo durante o período outonal também foram discutidos.

ESTAÇÃO DE FITOPATOLOGIA

“Estratégias de controle de doenças em soja”
Pesquisadores: Heraldo Rosa Feksa e Cristiane Gonçalves Gardiano (FAPA)

A estação fitopatologia mostrou a restrospectiva do surgimento de ferrugem asiática na soja, nas últimas safras de verão. Os dados mostraram que, no 
período em que o clima foi mais propício à cultura (safra 2015/16), a ferrugem apareceu mais cedo do que nos anos em que o clima foi menos favorável 
(safras 2014/15 e 2016/17). Esse aparecimento mais adiantado permitiu que se fizesse o manejo fitossanitário em estágio fenológico mais precoce 
da planta – ou seja, quando ainda há menos massa foliar –, o que melhora o residual da aplicação e resulta em um combate mais eficaz à doença.
Já nos anos em que a ferrugem aparece mais tardiamente, o defensivo é aplicado em estágios mais avançados e, com isso, a ferrugem evolui mais 
rapidamente, causando perdas ao potencial produtivo da lavoura.
Segundos os pesquisadores, é preciso cuidar para que a planta de soja termine o ciclo com a folhagem em tonalidade amarela. Caso ela termine em 
tom enegrecido ou avermelhado (indicando ferrugem avançada), é sinal de que houve prejuízos ao potencial produtivo.
A mensagem principal, portanto, é a importância de fazer o manejo fitossanitário até o estagio fenológico R6 a R7.1 da planta, uma vez que, se 
ocorrer ferrugem após esse ponto, o potencial produtivo é seriamente afetado.
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M
ais uma vez, a Agrária é pionei-
ra em um projeto educacional 
voltado à sustentabilidade. 
Após ser uma das primeiras 
cooperativas a desenvolver um 
Atlas Ambiental para escolas 
locais, a Cooperativa integra 
a iniciativa sustentável do Pro-

grama de Educação e Conservação Ambien-
tal Mata Viva®, desenvolvido em parceria 
com a empresa BASF, por meio da Fundação 
Espaço ECO® (FEE®), e a prefeitura de Gua-
rapuava, através da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.

AGRÁRIA APOIA PROGRAMA DE
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
DESTINADO A ESCOLAS PÚBLICAS

KLAUS PETTINGER

A aula inaugural do programa recebeu 
120 educadoras da rede municipal de en-
sino, no dia 23 de fevereiro, no Centro Cul-
tural Mathias Leh, em Entre Rios. O evento 
capacitou professoras e pedagogas para a 
utilização de um gibi e uma videoaula sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), como ferramenta de aprendi-
zagem. Em Assembleia Geral da ONU, rea-
lizada em setembro de 2015, mais de 190 
autoridades de diversos países anunciaram 
17 ODS, como metas a serem alcançadas 
globalmente até 2030, substituindo os Ob-
jetivos do Milênio (ODM).

Cerca de 120 
educadoras 
participam de 
aula inaugural
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Durante o evento no Centro Cultural, pro-
fessoras das escolas guarapuavanas foram 
orientadas a aproveitar todo o potencial do 
material disponibilizado, que já será utilizado 
ao longo do ano letivo de 2017. Segundo a 
secretária de Educação e Cultura de Guarapu-
ava, Doraci Senger Luy, cada escola terá liber-
dade criativa para implantar os ensinamentos 
aos respectivos planos de aula, de acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais.

Focando em resultados de longo prazo, o 
Programa de Educação e Conservação Am-
biental Mata Viva® atingirá cerca de 7.500 
estudantes guarapuavanos. “Vemos como 
responsabilidade da escola fazer com que 
os alunos compreendam a importância da 
sustentabilidade, levem esse conhecimento 
para casa e conscientizem os pais. Sabemos 
que a criança é um agente transformador, 
pois cobra atitudes dos seus pais em casa”, 
analisou Doraci.

O diretor secretário da Agrária, Norbert 
Geier, participou da aula inaugural e con-
corda que a capacitação de jovens cidadãos 
seja o melhor meio para a construção de um 
mundo cada vez mais equilibrado. “As gera-
ções futuras vão precisar dos mesmos insu-
mos dos quais dispomos atualmente para 
produzir”, observou. “Esse trabalho que está 
sendo iniciado aqui é direcionado às crian-
ças, para que o tema faça parte de forma 
natural do entendimento sobre o impacto de 
atitudes sustentáveis na vida dos estudantes 
e suas famílias”.

PIONEIRISMO
A Agrária e a cidade de Guarapuava são os primeiros a receber o material de-
senvolvido e fomentado pela empresa BASF, por meio da FEE®. “Isso ocorreu 
em virtude do relacionamento muito forte que a BASF tem com a Agrária, e 
em função de outros trabalhos já realizados, como o Atlas Ambiental. Da mes-
ma forma, Guarapuava é um município aberto que também se engaja em 
prol dessa agenda”, explicou a consultora de educação para sustentabilidade 
da Fundação Espaço ECO®, Taísa Caires. “A maior preocupação da BASF é a 
preservação do meio ambiente. Enxergamos na capacitação da sociedade a 
melhor maneira de conseguir incutir na mente das pessoas esse principio de 
sustentabilidade e evolução”, frisou o representante da BASF, Saulo Milléo. 

ATLAS AMBIENTAL
Em 2013, o Atlas Ambiental de Guarapuava, um material didático desenvol-
vido em cooperação entre a Agrária e a BASF (idealizadoras do projeto), ga-
nhou as escolas da rede pública de ensino guarapuavanas. A entrega oficial 
de 6.000 exemplares ao prefeito Cesar Silvestri Filho foi realizada pessoalmen-
te pelo presidente da Agrária, Jorge Karl, no dia 21 de maio daquele ano.
Destinado às escolas municipais, o Atlas Ambiental apresentava, de forma 
didática e lúdica, aspectos históricos, geográficos, culturais, ambientais e so-
ciais de Guarapuava, em mais de cem páginas. Em 2014, o mesmo material 
foi traduzido para o alemão e entregue aos cooperados da Agrária. O Colégio 
Imperatriz Dona Leopoldina também recebeu exemplares do atlas.
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programa Sinergia, des-
tinado à padronização e 
acompanhamento de me-
tas qualitativas e quanti-
tativas anuais, reconheceu 
representantes comerciais 
de três unidades de negó-
cios da Agrária, nos últimos 

meses de janeiro e fevereiro. Da mesma for-
ma, os grupos de agrônomos da assistência 
técnica tiveram os melhores resultados refe-
rentes a 2016 divulgados e premiados.

Entre os principais objetivos do Sinergia 
estão o de acompanhar, uniformizar e moti-

O
KLAUS PETTINGER

PROGRAMA SINERGIA 
RECONHECE 
PERFORMANCES

var a atuação dos representantes comerciais, 
auxiliando no gerenciamento da atuação 
das unidades de negócios nas respectivas 
áreas de atuação. Promoveram eventos de 
divulgação de resultados e reconhecimento 
de representantes a Agrária Malte, no dia 13 
de janeiro, a Agrária Nutrição Animal e a Agrá-
ria Farinhas, ambas no dia 10 de fevereiro.

Destinado à premiação do melhor enge-
nheiro agrônomo, melhor auxiliar adminis-
trativo e melhor cooperado coordenador do 
grupo, o Sinergia da Assistência Técnica foi 
realizado no dia 15 de fevereiro. Confira os 
detalhes de cada evento.
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A Agrária Malte recebeu seus represen-
tantes comerciais a fim de reconhecer o tra-
balho desempenhado no Sinergia 2016, no 
dia 13 de janeiro. Além de colaboradores da 
unidade de negócios, participaram do even-
to membros da diretoria da Agrária e equi-
pes das seguintes representações: Caixeiro 
Viajante, Heidemann & Campos, G. Rossi, 
AP Brew, Malte Representações, Minas Mal-
tes e Maltes Centro Oeste. Também estive-
ram presentes membros da futura represen-
tação na região Nordeste, MalteNorte.

Na opinião do coordenador comercial da 
Agrária Malte Rafael Mattes, os representan-
tes tiveram uma evolução significativa em 
relação às metas do Sinergia, na comparação 
com a edição anterior. “Foi um ano de apren-
dizado e de consolidação das representações 
no negócio malte, mas também foi um ano de 
recordes no cadastro de novos clientes. Em al-
guns estados, triplicou o número de clientes”, 
elogiou. “O Sinergia é um programa importan-

O ano de 2016 foi especialmente difícil 
para o mercado de nutrição animal. Ainda 
assim, representantes encontraram formas 
de superar os obstáculos macroeconômicos 
e se destacaram no evento de premiação do 
Sinergia 2016 para as unidades de negócio 
Agrária Nutrição Animal e Agrária Farinhas.

“Tivemos um ano muito desafiador, em 
especial para o setor de rações, tanto para a 
Agrária quanto para os representantes. Mas 
isso não deve ser motivo para desanimar, pelo 
contrário. Esperamos começar 2017 com mui-
ta força, avaliando as perspectivas e as oportu-

AGRÁRIA MALTE

AGRÁRIA NUTRIÇÃO ANIMAL E AGRÁRIA FARINHAS

te e muito bem estruturado, que estabelece a 
forma como a Agrária quer estar presente no 
mercado através de suas representações, no 
qual a meritocracia está bem presente”.

De acordo com o especialista de marke-
ting Rodrigo Matter, os resultados foram 
muito salutares, apesar de todo o momento 

nidades”, frisou o superintendente da Agrária, 
Adam Stemmer. “Desenvolvemos várias ações, 
através das quais pretendemos fortalecer o se-
tor de rações da Agrária. Lembrando que a Co-
operativa não está sozinha, os representantes 
são parte da família Agrária e também traba-
lhamos para fortalecê-los”, acrescentou.

No Sinergia Agrária Farinhas, a represen-
tante Agrohaus foi premiada pelo atingimen-
to das metas estipuladas. Já no Sinergia da 
Agrária Nutrição Animal, a MFA Representa-
ções conquistou o primeiro lugar do grupo 
amarelo e ascendeu ao grupo verde. “O Si-

nergia é uma maneira de controlar e geren-
ciar melhor o próprio negócio. Isso é extre-
mamente interessante, pois conseguimos ver 
a nossa atividade de forma diferente, mais 
organizada”, destacou a sócia proprietária da 
representação, Francine Batiston.

E no grupo azul, a G. Rossi Representa-
ções Comerciais alcançou a primeira coloca-
ção. “Em tempos de crise, tem que acreditar, 
não dá pra pensar só nas dificuldades. A 
gente sabe que está difícil, mas tem que criar 
algumas ações e tentar buscar resultados”, 
destacou o sócio proprietário Gerson Rossi. 

de crise no país. O evento também apresen-
tou as novas regras para o Sinergia 2017. 
“Mudamos as regras para tentar deixar o 
Sinergia mais dinâmico e ágil,  visando sem-
pre o aperfeiçoamento dos processos, tanto 
para os representantes quanto para os clien-
tes”, explicou Rodrigo.

Representante Agrohaus foi premiada no 
Sinergia 2016 da Agrária Farinhas

A MFA Representações conquistou o 
primeiro lugar do grupo amarelo

No grupo azul, a G. Rossi Representações 
Comerciais alcançou a primeira colocação
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SINERGIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Diferentemente das unidades de ne-
gócio, o programa Sinergia da Assistência 
Técnica pretende enaltecer o trabalho de-
senvolvido dentro da Agrária, por parte dos 
agrônomos, juntamente com os respectivos 
auxiliares administrativos e cooperados coor-
denadores de grupos. As duas melhores equi-
pes foram premiadas no dia 15 de fevereiro 
com uma viagem internacional.

O evento realizado no Parque Recreativo 
da Jordãozinho destacou os agrônomos com 
melhores resultados em cada um dos quesi-
tos avaliados pelo Sinergia 2016, para, por 
fim, revelar os vencedores. O segundo lugar 
ficou com o engenheiro agrônomo Rodrigo 
Ferreira, juntamente com o cooperado coor-
denador do grupo Maximilian Karl.

Já o grupo mais bem colocado é coman-
dado pelo engenheiro agrônomo Otavino 
Rovani, pela auxiliar Daiane Sempiko e pelo 
cooperado coordenador do grupo Horst 
Schwarz. Coincidentemente, Otavino com-
pleta 40 anos de Agrária em 2017, duplican-
do seus motivos de comemoração. 

“Essa premiação gratifica muito a gen-
te. Gostaria de agradecer a Agrária pela 
oportunidade que me deu nesses 40 anos 
e também por essa conquista. Da mesma 
forma, agradeço aos cooperados que foram 
meus parceiros, sempre me apoiaram, a mi-
nha auxiliar, Daiane, que participou muito, 
juntamente com o coordenador do grupo, o 
Horst”, destacou.

De acordo com Otavino, a estratégia 
empregada é buscar sempre a melhor renta-
bilidade. “Para que o produtor possa ganhar 
dinheiro. Se não tiver controle de custos, não 
alcançamos os objetivos”, frisou o agrôno-
mo, que resumiu sua atuação de 40 anos na 
Agrária. “Sempre digo que a Agrária é minha 
segunda casa; minha esposa diz que é a pri-
meira (risos). Mais da metade da minha vida 
está aqui, a Agrária sempre me apoiou, claro 
que tivemos momentos difíceis, mas tam-
bém tivemos os de satisfação. Consegui criar 
meus filhos, dar uma boa educação a eles, 
tenho que agradecer muito a Agrária pelos 
40 anos que estou aqui”, destacou.

Responsável por mediar as demandas de 
cooperados junto ao agrônomo, o coordena-
dor do grupo Horst Schwarz frisou o bom tra-

balho desenvolvido ao longo do ano. “Trou-
xemos ideias novas que o agrônomo no dia 
a dia, quando está preocupado com a parte 
técnica, às vezes não percebe. É um auxílio 
para ele melhorar ainda mais o trabalho que 
nós cooperados fazemos”, salientou.

Mesmo após um ano de intenso empe-
nho, a auxiliar Daiane Sempiko se disse sur-
presa, mas satisfeita com o resultado. “É um 

trabalho em equipe, o agrônomo nos passa 
as atividades e fazemos toda a compilação 
dos dados, cuidando bastante dos pontos do 
Sinergia. Seguimos um cronograma bem ri-
goroso das atividades e valeu muito a pena”, 
frisou Daiane, que está animada para a sua 
primeira viagem internacional. “Sabia que es-
távamos com uma boa pontuação, mas não 
imaginava que ganharíamos”.

O grupo mais bem colocado é comandado pelo engenheiro agrônomo 
Otavino Rovani, pela auxiliar Daiane Sempiko e pelo cooperado 
coordenador do grupo Horst Schwarz

O segundo lugar do Sinergia 2016 ficou com o engenheiro agrônomo 
Rodrigo Ferreira e com o cooperado coordenador do grupo Maximilian Karl
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A
quarta temporada da “Foto Cooperativa” iniciou-se em 
grande estilo, com a participação de nove imagens acerca 
das atividades inerentes ao cotidiano da Agrária. Há fotos 
para todos os gostos: aérea, flagrante, close... Cada vez 
mais, os detalhes ganham um olhar crítico por parte de 
colaboradores e cooperados.

Para participar da seção “Foto Cooperativa” basta enviar e-mail com a 
imagem e a respectiva descrição para a equipe de assessoria de comunica-
ção e imprensa: klaus@agraria.com.br ou harald@agraria.com.br. 

Sem mais delongas, confira os destaques dos meses de janeiro e fevereiro.

FOTO COOPERATIVA

FOTO COOPERATIVA INGRESSA 
NA QUARTA TEMPORADA

4F C

A bordo de um monomotor, o colaborador Klaus Pereira 
(Manutenção Mecânica Vitória) aproveitou o ângulo privilegiado 
para registrar a Unidade Vitória, incluindo as plantas industriais

A lavoura de batatas, ornamentada por um segundo plano de 
contrastes entre as plantações e o céu formaram o retrato da 
cooperada Sandra Leh

O retorno do almoço inspirou a colaboradora 
Priscila Tracz (Agrária Farinhas) a contemplar a 
Agrária Malte e sua fachada revitalizada

KLAUS PETTINGER

O logotipo do novo graneleiro é impactante, mas a imagem 
traz um interessante flagrante registrado pelo colaborador 
Francisco Abel Daniel (Unidade Cereais Guarapuava): a 
passagem despretensiosa de dois exemplares de curucaca 
pela gigantesca obra 
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A imagem crepuscular da plantação de soja durante o 
belo por do sol, na Colônia Vitória, foi eternizada pela 
colaboradora Elaine Caldas (Assistência Técnica)

O colaborador Jonatan Rodrigues (Agrária Malte) 
registrou de forma criativa o funcionamento das 
novas e modernas caldeiras da maltaria

O amanhecer envolto por 
densas brumas escondeu 
o prédio administrativo, 
em foto do colaborador 
Alessandro Carlo Branco 
(Auditoria Interna)

A colaboradora Nayara 
Kaminski de Oliveira 
(Gestão Ambiental) usou 
a janela de um barracão 
para “emoldurar” a 
imagem da propriedade de 
uma cooperada, durante 
acompanhamento de 
auditoria de Boas Práticas 
na Produção de Leite

Durante o último 
Dia de Campo de 
Verão, o colaborador 
Kenedy Michel de Brito 
(Marketing) registrou 
o close de um besouro 
"vaquinha" no estande 
da Agrária Sementes
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O departamento de Gestão da Qualidade da Agrária 
entregou no dia 26 de janeiro, três certificados do pro-
grama 5S Rural do PACR (Programa Agrária de Certi-
ficação Rural). As três propriedades certificadas – fa-
zendas Taguá, Cambará e Curucaca – pertencem ao 
cooperado Ernst Stock, que também já havia recebido 
a certificação para a fazenda Rio do Pedro Pedro em 
outubro. Quem recebeu os três novos certificados foi 
sua filha Tábata, que é a responsável pela implantação 
dos programas de certificação rural nas propriedades 
da família. Os certificados foram entregues pelos dire-
tores presidente, Jorge Karl, e vice-presidente, Manfred 
Majowski, e pelos colaboradores do PACR Andreia Par-
tata e Andy Essert. “É um trabalho árduo e lento, e as 
mudanças não acontecem de imediato. Mas definiti-
vamente vale a pena”, disse Tábata.

Entregues mais 3 
certificados do PACR

FATOS E NOTAS

Após a entrega de três grandes obras em 2016, a Agrária convidou os cooperados a conhecê-las pessoalmente. Ao longo dos dias 20 de 
janeiro e 3 de fevereiro, cerca de 60 cooperados, incluindo familiares, conheceram o funcionamento da Agrária Grits e Flakes, do maior 
silo graneleiro horizontal do Brasil, da nova tecnologia de secagem indireta de grãos, da nova pista de amostragem e do novo viaduto de 
acesso à Unidade Guarapuava. Ambas as visitas tiveram por objetivo mostrar presencialmente aos cooperados - donos de cada um dos 
empreendimentos desenvolvidos pela Agrária - os investimentos realizados e as respectivas perspectivas de retorno e melhorias. Além de 
colaboradores das equipes da Unidade Guarapuava, da Agrária Grits e Flakes e do Marketing, os cooperados também foram acompanha-
dos pelo vice-presidente Manfred Majowski (no primeiro grupo) e pelo diretor secretário, Norbert Geier (no segundo grupo).

Cooperados conhecem novos empreendimentos 

Um total de 38 pessoas, entre cooperados, familiares e colabora-
dores viajaram no dia 9 de fevereiro a Cascavel para participar do 
ShowRural 2017.  O dia inteiro de visitas proporcionou aprendiza-
dos e aproveitamento de diversas oportunidades oferecidas pelo 
megaevento promovido pela Coopavel. O vice-presidente Manfred 
Majowski representou a diretoria da Agrária na excursão. Entre as 
inúmeras atrações daquele dia esteve a solenidade de lançamento 
de tecnologias da Embrapa, com a presença do ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, do presidente da Embrapa, Maurício Lopes, e o 
presidente da cooperativa Coopavel, Dilvo Grolli.

Agrária promove excursão ao Show Rural 
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FATOS E NOTAS

Desde o dia 4 de fevereiro, o Museu Histórico de Entre Rios atende também aos sábados.  Durante a semana, de se-
gunda a sexta-feira, o Museu Histórico de Entre Rios abre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Aos sábados, a instituição 
abre à tarde, das 13h às 17h. Com público médio anual de 10.000 pessoas, oriundos de dezenas de cidades brasileiras 
e do exterior, o Museu Histórico de Entre Rios conta com um amplo acervo de 5.000 objetos e 40.000 fotografias, que 
reconstroem a trajetória dos Suábios do Danúbio, desde o século XVIII até os dias atuais.

Museu Histórico agora abre de segunda a sábado 

O viaduto de acesso à Unidade Guara-
puava da Cooperativa Agrária entrou em 
operação no dia 7 de fevereiro. Desde 
então, o antigo acesso foi desativado. O 
investimento realizado totalmente com 
recursos privados tem por objetivo ga-
rantir maior segurança a cooperados, co-
laboradores, fornecedores, clientes e de-
mais motoristas que pretendem se dirigir 
à unidade, além de otimizar a fluidez do 
tráfego rodoviário daquela região. O aces-
so seguro ao viaduto é realizado no km 354 
da BR-277, sempre pela direita, tanto para 
quem faz o trajeto Guarapuava-Cascavel 
quanto no sentido oposto.

Acesso à Unidade 
Guarapuava pelo viaduto





Acabe com a história dos percevejos 
antes dela começar.
Apareceu? Aplique! Perito Resolve.

 Alta eficiência no controle de percevejos

 Formulação inovadora - sem pó

 Conveniência na armazenagem - sem cheiro

 Ideal para o Manejo de Resistência 
no controle de percevejos

AT E N Ç Ã O C O N S U LT E  S E M P R E  U M
E N G E N H E I R O  A G R Ô N O M O.
V E N D A  S O B  R E C E I T U Á R I O

A G R O N Ô M I C O.

E s t e  p r o d u t o  é  p e r i g o s o  à  s a ú d e
h u m a n a ,  a n i m a l  e  a o  m e i o  a m b i -

e n t e .  L e i a  a t e n t a m e n t e  e  s i g a  r i g o r o s a m e n t e  a s
i n s t r u ç õ e s  c o n t i d a s  n o  r ó t u l o ,  n a  b u l a  e  n a  r e c e i t a .
U t i l i z e  s e m p r e  o s  e q u i p a m e n t o s  d e  p r o t e ç ã o  i n d i v i d u a l .  N u n c a  p e r m i t a  a
u t i l i z a ç ã o  d o  p r o d u t o  p o r  m e n o r e s  d e  i d a d e .

Resolve.




