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NOVA DIRETORIA “EDUCAR PARA A PAZ” AGRÁRIA 66 ANOSFAPA RADAR
Edmund Gumpl assume 
lugar de Norbert Geier 
como diretor-secretário 

Projeto envolveu alunos
em debate sobre
valorização da mulher

Jantar típico reúne
450 cooperados e
pioneiros

Rede de proteção
contra doenças 
da lavoura
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DIRETORIA DA AGRÁRIA E 
CONSELHEIROS 
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PROGRAMA DE TRAINEE PROPICIA 
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Papel estratégico

EDITORIAL

A importância da comunicação no mundo corporativo e no cotidiano de todas as pesso-
as é cada vez mais reconhecida e compreendida. Pensando nisso, e com a intenção de 
otimizar mais o seu papel de difusão de informações e conteúdos estratégicos sobre 
as atividades da cooperativa, a Revista Agrária está em processo de redefinição de 
importantes questões editoriais. 

Uma delas se refere à periodicidade da revista, que passa a ser bimestral. Portanto, essa edição traz 
os principais assuntos relativos aos meses de abril e maio. Trata-se de uma tendência observada há 
algum tempo em outras cooperativas e empresas. O principal objetivo passa longe de ser uma mera 
redução de custos ou trabalho. Muito pelo contrário: pretende-se, com isso, desenvolver matérias cada 
vez mais elaboradas e direcionadas estrategicamente aos nossos principais públicos-alvo, ou seja, coo-
perados e colaboradores da Agrária.

Algumas matérias dessa edição já demonstram esse preceito. O especial sobre sustentabilidade enalte-
ce a importância do cooperativismo, o papel fundamental do engajamento do cooperado e a necessidade 
inalienável de incluir as futuras gerações nessa discussão. Da mesma forma, a matéria acerca do FAPA 
Radar detalha o funcionamento de uma tecnologia desenvolvida pela Fundação Agrária de Pesquisa Agro-
pecuária, em prol de um gerenciamento eficaz, e em tempo real, da agricultura.

Nesse mesmo espírito, o texto sobre o Programa de Trainees está diretamente alinhado ao endo-
marketing desenvolvido pela Agrária, por meio do programa Crescer. E por falar em desenvolvimento 
humano, essa edição traz ainda o amplo projeto de conscientização realizado no Colégio Imperatriz pela 
valorização da mulher, seja na esfera pessoal, seja na profissional.

Todos os assuntos estão ligados, de alguma forma, com os propósitos estratégicos da Cooperativa. E a 
intenção da Revista Agrária é explorar cada vez mais os maiores desafios de cooperados e colaboradores 
para tornar a Agrária sustentável, por meio do mais efetivo gerenciamento possível dos recursos humanos, 
ambientais e econômicos disponíveis.

Isso não significa que nossos leitores serão informados sobre a cooperativa apenas a cada dois meses. 
Uma nova plataforma de difusão de notícias, que está em fase final de testes, será lançada em breve e 
deixará todas as novidades sobre a Agrária, seus cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores, lite-
ralmente, ao alcance de sua mão.

Até lá, desejamos ótima leitura.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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m 2013, Guarapuava encontrava-
-se na 96ª posição entre as cidades 
mais violentas do Brasil, em índice 
de homicídios contra a mulher. Em 
2015, ainda aparecia entre as 400 
mais violentas, em um universo de 
5.561 municípios de todo o país. Em 

“EDUCAR PARA A PAZ”:
ALUNOS DEBATEM 
IGUALDADE DE GÊNERO E 
VALORIZAÇÃO DA MULHER

KLAUS PETTINGER

2016, o distrito de Entre Rios, que possui pou-
co mais de 10.000 habitantes, registrou cinco 
casos de estupro relatados à polícia. 

Os dados continuam: nada menos do 
que 77% das brasileiras que já sofreram vio-
lência doméstica continuam a ser agredidas 
diariamente ou semanalmente. Três em cada 

Especialistas 
falaram aos 
alunos, que 
puderam realizar 
perguntas 
pertinentes aos 
temas abordados
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Alunos apresentaram projeto aos colegas das demais classes envolvidas

cinco mulheres do país, entre 16 e 24 anos, 
já sofreram violência em relacionamentos 
amorosos. A cada 11 minutos, uma mulher é 
estuprada no Brasil. 

As estatísticas preocupantes tornam a 
discussão sobre igualdade de gênero e a va-
lorização da mulher, literalmente, vital para 
que diversos problemas decorrentes de uma 
sociedade culturalmente machista possam 
ser combatidos. Nesse sentido, alunos do 8º 
ano do Ensino Fundamental ao 2º do Ensino 
Médio do Colégio Imperatriz Dona Leopol-
dina desenvolveram o projeto denominado 
“Educar para a paz”, ao longo de março, em 
alusão ao Dia Internacional da Mulher, lem-
brado anualmente no dia 8 daquele mês. 

Entre os pontos altos, estiveram o debate 
realizado com seis profissionais de destaque 
em suas áreas de atuação, no dia 9 de março, 
e a apresentação das temáticas abordadas 
entre as quatro turmas, nos dias 18 e 19 de 
abril. “Os alunos se dividiram em 16 grupos, e 
cada um teve um tema de pesquisa, incluin-
do questões históricas, legislação e a própria 
violência contra a mulher”, explicou a profes-
sora de Geografia, Jaqueline Rodrigues dos 
Passos, idealizadora do projeto.

A discussão desses assuntos trouxe à tona 
aspectos por vezes desconhecidos ou mesmo 
negligenciados. “Temos de falar sobre o femi-
nismo, sobre a cultura do estupro, isso é muito 
importante. Para que não haja tanto precon-
ceito e problemas”, observou a aluna Maria 
Eduarda Spieler, 14, do 9º ano, que se mantém 
otimista em respeito ao futuro dos direitos fe-
mininos no Brasil. “Tenho esperanças que isso 
(uma sociedade mais justa) possa acontecer. 
As mulheres no Brasil têm esperanças de viver 
em igualdade e com mais justiça. Estamos lu-
tando e vamos continuar lutando”.

No debate realizado no dia 9 de março, 
portanto, logo após o Dia Internacional da 
Mulher, os estudantes ouviram os ensina-
mentos e as opiniões de seis especialistas de 
destaque, com atuação direta ou indireta em 
relação à violência contra a mulher em Gua-
rapuava. A convite do Colégio Imperatriz, 
participaram da mesa redonda Amanda Ma-
cedo Ribeiro, delegada da Mulher de Guara-
puava; Edni de Andrade Arruda, primeira ad-
vogada de Guarapuava e conselheira federal 
da OAB (Organização dos Advogados do Bra-
sil); Kelin Sander, assistente social do Projeto 
Jovens em Ação (Projeção); Mariana Rocha 

Malheiros, advogada e integrante da Marcha 
Mundial das Mulheres; Priscila Schran, jorna-
lista, contadora e secretária de Políticas Pú-
blicas para Mulheres de Guarapuava; e Rita 
Ribeiro Cebulski, enfermeira e coordenadora 
da Divisão de Atenção Especializada da Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

Entre os principais pontos abordados, os 
estudantes aprenderam e reforçaram ques-
tões fundamentais sobre a busca pela valo-
rização da mulher na sociedade. “A violência 
contra a mulher vem de um processo histó-
rico. Esses eventos são muito importantes 
para conscientizar sobre o respeito, não só 
pelas mulheres, mas pelo ser humano, por-
que somos todos iguais”, observou Gustavo 
Kuhn,15, do 1º Ano do Ensino Médio. “Se há 
baixa conscientização, é comum que outras 
pessoas, que não tenham conhecimento, 
acabem sendo ignorantes e não respeitem 
as mulheres”, acrescentou.

A conclusão do projeto se deu nos dias 18 
e 19 de abril, quando os estudantes apresen-
taram as pesquisas desenvolvidas ao longo 
de semanas às demais salas. “As turmas aca-
baram quebrando as barreiras do preconcei-
to e isso é muito positivo”, avaliou Jaqueline. 
“Agora eles já estão conseguindo falar sobre 
isso, que é empoderamento das meninas e 
que os meninos tenham condições de saber 
o que pode e o que não pode fazer quando 
estiverem em um relacionamento”, finalizou.

Confira algumas perguntas realizadas 
pelos alunos do Colégio Imperatriz, com as 
respectivas respostas das especialistas:

Jaqueline (professora de Geografia): 
Edni, a senhora foi a primeira advogada 
de Guarapuava e enfrentou muitas difi-
culdades. Pelo que a senhora teve que 
passar para estar onde está hoje?

EDNI ARRUDA: Sou uma mulher afor-
tunada, sou filha de pai feminista, cresci em 
uma casa cheia de livros. Depois de me for-
mar, voltei a Guarapuava, que é a terra que 
amo. Claro que havia um preconceito velado, 
porque eu era jovem demais. As pessoas me 
viam como secretária de um pai que já era 
um advogado conhecido. A mulher sofre 
esse viés, pois se acha que ela é incompe-
tente, quando deveria ser o contrário: é a 
competência que se presume, não a incom-
petência. E vou dizer uma coisa muito doí-
da: o grande preconceito vem das mulheres 
advogadas, das colegas advogadas. Im-
pressionante, isso! Há certa resistência em 
aceitar o protagonismo de algumas. Porque 
buscamos o mesmo objetivo, que é fazer 
justiça, ter uma sociedade melhor, defender 
nossos clientes, com ética e dignidade. Qua-
lifico o preconceito como uma doença da 
alma, temos que nos livrar dele. 
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Milena (aluna do 3º Ano do EM): Por 
que há tantas pessoas que atacam ou 
criticam o movimento feminista, que 
existe para ajudar as mulheres?

EDNI: Há ainda uma falta de percepção 
das mulheres sobre o movimento feminista. 
Se não houvesse o feminismo, eu, você, todas 
nós não estaríamos aqui discutindo isso. Foi 
um movimento a favor da vida, da sociedade, 
é um processo civilizatório. Basta ver os países 
mais adiantados do mundo, nos quais a pari-
dade na participação das mulheres no parla-
mento é idêntica: Noruega, Suécia, Finlândia, 
Dinamarca, os países civilizados do mundo 
fizeram essa aposta. A sociedade inteligente, 
que não é preconceituosa, sabe que não se 
pode mais dispensar o trabalho das mulheres, 
é impossível. Mas ainda ganhamos pouco, te-
mos menos mulheres no mundo corporativo, 
nosso parlamento é uma vergonha, com me-
nos de 10% de representatividade; em Guara-
puava temos só duas vereadoras. 

KELIN SANDER: Muitas dizem que não 
são obrigadas a ser feminista, mas graças ao 
feminismo as mulheres não são mais obriga-
das a muitas coisas.

Gustavo (aluno do 1º Ano do EM): 
Temos o caso famoso do goleiro Bruno 
que foi solto pelo STF. É uma falha na 
legislação brasileira, por deixar um as-
sassino de um crime tão bárbaro solto 
sem cumprir toda a pena?

EDNI: A Justiça existe também para fazer 
injustiça. Sou uma devota da Justiça, mas ela 

é feita e aplicada por homens imperfeitos. O 
Ministro Marco Aurélio (Mello), na minha vi-
são, errou, e errou feio, porque ainda permitiu 
a saída antecipada sob um fundamento fal-
so, de que ele não tinha sido julgado. Ele foi 
condenado, sim. Claro que ele não ficaria os 
22 anos preso, mas a justificativa não existe. 
Sempre se procura justificativas em casos de 
homicídios contra mulheres. Eu fico indigna-
da com isso. É o mal, simplesmente. Não tem 
que ter motivo.

Gabrielle (aluna do 2º Ano do EM): 
Quando a mãe (agredida pelo compa-
nheiro) é levada para uma casa abri-
go (da Secretaria de Políticas Públicas 
para Mulheres de Guarapuava), o filho 
vai junto?

PRISCILA SCHRAN: Os filhos menores 
de idade acompanham a mãe na casa abri-
go, sem problema algum. Temos toda estru-
tura, com profissionais, para atender a mãe 
e os filhos menores de idade. O máximo que 
abrigamos foram 15 pessoas ao mesmo tem-
po, entre mães e filhos.

Maria Eduarda (aluna do 9º Ano): 
Estima-se que apenas 10% dos casos de 
agressão são denunciados. A maioria é 
arquivada? Por quê?

AMANDA RIBEIRO: Não temos como 
saber exatamente quantos são denunciados, 
temos apenas projeções. Não acredito que a 
maioria é arquivada. Dos casos que atendi, 
poucos foram arquivados. O que acontece 
com estupro é que não há provas externas; 

é a palavra da vítima contra a do agressor. 
Desde 2012, qualquer ato libidinoso é con-
siderado estupro. É um crime que não deixa 
provas, justamente por isso que a palavra da 
vítima tem valor maior do que a do agressor.

Alex (aluno do 2º Ano do EM): Como 
vocês veem a crescente onda do machis-
mo, inclusive nos discursos de políticos?

MARIANA MALHEIROS: Para citar o 
nome de um dos políticos, o Jair Bolsonaro 
passa um discurso horrível de machismo e 
intolerância que me preocupa muito. Mas 
me preocupa mais quando jovens da idade 
de vocês surgem com discursos intolerantes. 
A gente tem também o (Donald) Trump (pre-
sidente dos Estados Unidos), que é machista 
ao extremo. As mulheres americanas fizeram 
grandes marchas depois da eleição dele, três 
milhões de mulheres foram às ruas, foi uma 
coisa linda. Esse é o caminho.

Gabrielle (aluna do 2º Ano do EM): 
Depois da criação da Lei Maria da Penha, 
o índice de violência tem diminuído?

DELEGADA AMANDA: Depois da cria-
ção da lei, os números aumentaram. Mas 
não foi a violência, e sim a comunicação da 
violência que tem aumentado. As mulheres 
se sentiram encorajadas a encontrar formas 
mais eficientes de denunciar. 

Rebeka (aluna do 2º Ano do EM): 
Quais são as consequências quando um 
homem expõe fotos da namorada na in-
ternet?

AMANDA RIBEIRO: A punição é bran-
da, para não dizer que não existe. O crime 
seria difamação, com máximo de um ano 
(de prisão) - isso não dá cadeia nunca. A in-
denização moral, financeira mesmo, é mais 
efetiva do que a punição criminal. 

KELIN SANDER: Nesses casos, as me-
ninas ficam com fama ruim e o garoto com 
fama de “pegador”. Lembrem-se: o corpo é 
de vocês, ninguém tem mais direito do que 
vocês sobre ele. 

MARIANA MALHEIROS: Um ponto im-
portante: quando acontecer algo assim (va-
zamento de fotos) com uma amiga ou um 
amigo de vocês, acolham, não julguem. Com 
certeza, a pessoa já está se sentindo muito 
mal. Tem de haver tolerância, temos que co-
meçar pela gente mesmo.

Professores envolvidos no projeto: convite a seis especialistas enriqueceu debate
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onfraternização, inte-
gração, pertencimen-
to: uma tarde voltada 
somente a elas. Um 
grupo de 76 mulheres 
– cooperadas, esposas 

e filhas de cooperados 
– participaram de uma pro-

gramação especial para celebrar 
o Mês da Mulher, na cervejaria experimental da Agrária, na 
tarde da última sexta-feira, 17 de março.

O evento contou com uma visitação guiada à cervejaria 
experimental, onde o mestre cervejeiro mostrou os 
processos de produção e os objetivos da estrutura

Daniele: acho importante participar 
de tudo isso ativamente, ver o que é 
feito na Cooperativa

Sandra: é muito legal ter uma tarde 
para sentar, conversar, trocar ideias e 
ainda aprender mais sobre a Agrária

TARDE DE INTEGRAÇÃO NA 
CERVEJARIA EXPERIMENTAL 
CELEBRA MÊS DA MULHER

C
Além de homenagear as mulheres 

– sendo este o mês em que se celebra 
o Dia Internacional da Mulher –, o ob-
jetivo do evento era de promover uma 
tarde de integração exclusivo para 
elas, levando-as para dentro da área 
industrial da Agrária, a fim de incen-
tivar o sentimento de pertencimento 
delas em relação à Cooperativa.

O evento contou com uma vi-
sitação guiada à cervejaria expe-
rimental, onde o mestre cervejeiro 
Alexander Schwarz mostrou os pro-
cessos de produção e os objetivos 
da estrutura, e promoveu uma de-
gustação de cervejas. Do lado de 
fora, uma tenda com mesas aguar-
dava os grupos de mulheres com 
chopes (além de suco e outras be-
bidas) e petiscos, convidando a to-
das para uma tarde de integração e 
relaxamento.

“Eu achei legal essa homena-
gem às mulheres, porque nós te-
mos um peso muito importante na 
sociedade. Então acho importante 
podermos participar de tudo isso 
ativamente, ver o que é feito na Co-
operativa, que fim tem todo o traba-

lho dos cooperados”, destacou Daniele 
Stock Leh, esposa de cooperado. Para 
ela, eventos desse tipo aumentam o 
sentimento de pertencimento nas mu-
lheres. “Nos faz perceber que também 
fazemos parte disso tudo”.

A cooperada Sandra Milla também 
aprovou o evento. Segundo ela, reali-
zar uma atividade que é exclusiva às 
mulheres (e que nada parecido já foi 
feito aos cooperados em geral), mos-
tra o quanto a Agrária as valoriza. “Isso 
nos faz sentir mais incluídas na Coope-
rativa. Além disso, é muito legal ter 
uma tarde para sentar, conversar com 
as amigas, trocar ideias e ainda apren-
der mais sobre a Cooperativa”, comen-
tou. “E o chope está muito bom!”.

HARALD ESSERT
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ãos ansiosas preparam o solo 
para o grande momento. Há 
tempos, esperavam por essa 
chance: um pedacinho de 
chão para poder cultivar os 
próprios alimentos. O primeiro 
contato com aquela terra ge-
rou uma euforia quase despro-

porcional, mas a reação não merecia qualquer 
mau julgamento. Afinal, finalmente teriam a 
experiência de viver a agricultura nos campos 
frios de Guarapuava.

O ano é 2017 e as pequeninas e agitadas 
mãos pertencem a alunos das escolas munici-
pais Raul Henrique Lupattelli e Hildegard Bur-
jan, que nas últimas semanas realizaram ações 
de sustentabilidade por meio de um progra-
ma de educação ambiental desenvolvido por 
Agrária, BASF e Prefeitura de Guarapuava. Mas 
a narrativa bem poderia pertencer aos anos 
1951 e 1952, quando vieram ao Brasil as pri-
meiras famílias de Suábios do Danúbio. “Logo 
após chegarmos, começamos a participar do 
trabalho coletivo. Ajudamos em tudo: a semear 
o trigo, adubar manualmente toda aquela área 
e, depois, colher pé por pé, o trigo, a batata e 
o milho”, explicou a pioneira Maria Stecher, 84, 
que chegou a Entre Rios no início de 1952.

Assim como ela, todas as 500 famílias de 
Suábios do Danúbio aportaram em terras gua-
rapuavanas já como cooperadas da então Coo-
perativa Agrária Ltda., após assinatura de con-
trato ainda em Linz, na Áustria. Pela primeira 
vez, desde que foram forçadas a deixar suas ca-
sas em decorrência da 2ª Guerra Mundial, elas 
finalmente teriam a chance de voltar a praticar 
sua maior vocação, a agricultura.

A Guarapuava de 1951 e a de 2017 con-
figuram duas realidades completamente dis-
tintas, mas encontram pontos de convergên-
cia por meio da capacidade transformadora 
do cooperativismo. Se há 66 anos o trabalho 
coletivo em torno do então incipiente sistema 
cooperativista da Agrária em terras brasileiras 
foi fundamental para o futuro das famílias de 
imigrantes, assim o é também nos dias de hoje: 
é por meio do espírito cooperativista que se 
procura conscientizar as novas gerações sobre 
sustentabilidade em suas vidas. De que manei-
ra? Voltemos às crianças.

KLAUS PETTINGER E

HARALD ESSERT

JOVENS ASPIRAÇÕES,
SABEDORIA ANTIGA
O poder transformador de iniciativas 
encampadas pelo cooperativismo 
tem respaldo em inúmeros exemplos, 
como o programa de educação sobre 
sustentabilidade – realizado em parceria 
por BASF, Agrária e Secretaria de 
Educação de Guarapuava –, que está 
transformando a forma de crianças 
enxergarem o seu papel em um contexto 
socioambiental e econômico

A 
etnia dos Suábios do 

Danúbio teve sua origem no sul da 
Alemanha. No século 18, colonizaram o 

Sudeste europeu, onde, em 200 anos, transfor-
maram terras improdutivas no “celeiro de grãos da 

Europa”, graças à reconhecida vocação agrícola. Durante 
a 2ª Guerra Mundial, a origem alemã motivou a perseguição 
das famílias suábias por parte do Exército Vermelho russo e 
de guerrilheiros, como os Partisans de Tito. Os suábios foram 
obrigados a abandonar tudo e a fugir para a Áustria, onde 

viveram como refugiados por sete anos. Em 1951, um projeto 
humanitário desenvolvido pela Ajuda Suíça para a Europa, e 

levado a cabo pelo engenheiro agrônomo suábio Michael 
Moor, trouxe ao distrito de Entre Rios, Guarapuava, 

2.446 Suábios do Danúbio. A cultura e tradições trazi-
das ao Brasil ainda são cultivadas e difundidas 

pelas novas gerações – inclusive o uso 
cotidiano do idioma alemão e do 

dialeto suábio.
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Sentada ao lado dos colegas do 4º Ano da 
Escola Lupattelli, a aluna Júlia Sagan, 9, não 
esconde todo seu orgulho. A inquietude da lin-
guagem corporal logo entrega os sentimentos 
que tanto quer exprimir. É possível que, de al-
guma forma, a pequena Júlia já soubesse que 
estava sob efeito de um poderoso estimulan-
te: o conhecimento. “Fiquei pulando de alegria 
quando contei ao meu pai e à minha mãe que 
havíamos feito apresentações do nosso proje-
to sobre sustentabilidade aos demais colegas 
da escola”, explicou com olhos radiantes. “É 
bom conhecer essas informações, porque os 
outros prestam atenção”.

O projeto em questão, denominado 
“Construindo um mundo sustentável”, foi 
desenvolvido nas últimas semanas por Júlia 
e seus 24 colegas de classe, que exploraram 
em sala de aula três dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) – definidos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2015, como metas a serem alcançadas 
globalmente até 2030. Os estudantes esco-
lheram assuntos com os quais se identifica-
vam diretamente e os resumiram em três 
palavras: paz, união e lixo.

Munidos de informações aprendidas em 
sala e debatidas a partir de gibis didáticos e 
videoaula – materiais cedidos pelo  Programa 
de Educação e Conservação Ambiental Mata 
Viva® –, os alunos elaboraram cartazes infor-
mativos e coloridos. A etapa seguinte pode-
ria ser a mais difícil, mas se tornou uma das 
mais empolgantes: divididos em grupos, eles 
se deslocaram de sala em sala e, em for-
mato de jogral, conscientizaram ou-
tros alunos do 3º ao 5º ano sobre 
a necessidade de preservação 
ambiental, correta destinação 
do lixo, trabalho em equipe e 
da necessidade de paz e har-
monia para que todos os ob-
jetivos sejam alcançados.

“O trabalho das crianças 
é de formiguinha. Após al-
guns dias, eles perceberam que 
determinados alunos ainda não 
estavam seguindo as orientações e 
pediram para ir de novo às salas e fa-

lar sobre jogar o lixo na lixeira durante o recreio”, 
explicou a professora do 4º Ano “C” da Lupattelli, 
Jaqueline Carraro Sagan, que elaborou e im-
plantou o projeto com os estudantes.

Coincidentemente, Jaqueline é mãe de 
Júlia e foi testemunha de toda a empolgação 
da filha. Prova da condução eficiente de um 

assunto, que na teoria poderia se 
demonstrar complexo, mas que 
é facilmente assimilado pelas 
crianças, justamente pela apli-

cabilidade no cotidiano esco-

Alunos da Escola Hildegard Burjan 
desenvolvem projeto “Horta na 
Escola”: educação socioambiental 
para as novas gerações

Munidos de informações aprendidas em sala e debatidas a partir de gibis didáticos e 
videoaula, alunos do 4º Ano da Lupattelli já sentiram avanços no comportamento dos 
colegas de outras salas

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

Desenvolvido 
em parceria entre a 

Fundação Espaço ECO® (FEE®) 
– mantida pela BASF –, a Agrária e a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
de Guarapuava. Em dezembro de 2016 foi 

realizada a entrega oficial de gibis e videoaula que 
abordam os 17 ODS. Em fevereiro deste ano, 120 

pessoas, entre professoras, pedagogas e diretoras das 
escolas municipais, participaram de aula inaugural 

do projeto, no Centro Cultural Mathias Leh, em 
Entre Rios. Nela, as participantes conheceram o 

potencial didático do material e elaboraram 
esboços de planos de aula, que já foram 

implantados no currículo de diversas 
escolas nesse primeiro 

semestre.
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Alunos do 4º Ano 
da Escola Raul 
Henrique Lupattelli 
foram de sala em 
sala conscientizar 
colegas do 3º ao 
5º anos sobre um 
mundo mais limpo, 
seguro e harmonioso

Professora Jaqueline Sagan desenvolveu 
o projeto na Lupattelli: “O trabalho das 
crianças é de formiguinha”

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

lar, familiar e comunitário. Por sinal, a cons-
cientização das futuras gerações por meio 
de agentes transformadores (nesse caso, 
professores e crianças) é o principal objetivo 
do programa desenvolvido pela FEE®. A par-
ceria entre uma cooperativa (Agrária), uma 
empresa multinacional (BASF) e o governo 
municipal pretende conscientizar 7.500 estu-
dantes guarapuavanos.

“Esses valores vêm sendo cultivados 
constantemente no ambiente escolar e, por 
meio de ações parceiras e a utilização de 
ferramentas como o gibi ‘Construindo um 
Mundo Sustentável’, encontramos mais um 
aporte de recursos para estimular o debate 
com nossos alunos, apontando questões re-
levantes acerca do meio ambiente e fomen-
tando práticas que possam contribuir para 
construção de um mundo melhor”, analisou 
a secretária de Educação e Cultura de Gua-
rapuava, Doraci Senger Luy. “É responsabi-
lidade da escola fazer com que os alunos 
compreendam a importância da sustentabi-
lidade, pois a criança é um agente transfor-
mador”, acrescentou.

A Agrária e a cidade de Guarapuava 
foram os primeiros a receber o material 

desenvolvido 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 nesse sentido já realiza-
dos, como o Atlas Ambiental. Da mesma 
forma, Guarapuava é um município aber-
to e que também se engaja em prol dessa 
agenda”, explicou a consultora de educa-
ção para sustentabilidade da Fundação 
Espaço ECO®, Taísa Caires.
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Quase do outro lado da cidade, peque-
nas mãos já haviam sentido, dois anos atrás, 
o toque frio e úmido da terra, ao prepararem 
sua primeira horta coletiva. Em 2015, os es-
tudantes da Escola Hildegard Burjan, então 
com sete anos de idade, tiveram a primeira 
experiência com a preparação de uma horta 
no perímetro da instituição.

Com auxílio dos pais e da comunidade, 
reaproveitaram pneus usados e os transfor-
maram em grandes vasos para o plantio de 
verduras e legumes destinados ao consumo 
dos próprios alunos. A iniciativa da professo-
ra Marcia Silva, do 4º Ano “B”, era estimular 
a alimentação saudável entre os estudantes. 

Mas a partir do momento em que re-

cebeu o material didático disponibilizado 
pelo Programa Mata Viva®, ela retomou 
e ampliou o projeto “Horta na Escola” em 
2017, desenvolvendo inclusive parceria 
com o Colégio Agrícola Estadual Arlindo Ri-
beiro, cujos estudantes, como prática de es-
tágio, fornecerão semanalmente orientações 
técnicas aos alunos da escola Hildegard para 
a condução da horta.

“O projeto foi iniciado há dois anos e o 
retomamos agora com o 4º Ano. Seis ou sete 
alunos daquela turma continuam agora no 
projeto”, explicou a professora. “A horta fica 
dentro da escola, de modo que, se for preciso, 
eu consiga enxergar da sala de aula a ativida-
de das crianças”, acrescentou.

Alunos do 4º Ano da E.M. Hildegard Burjan reaproveitaram pneus usados e os transformaram em grandes vasos para o plantio de verduras 
e legumes destinados ao consumo dos próprios alunos

Os alimentos produzidos são aproveita-
dos no lanche dos alunos de toda a escola. 
“Aprendemos que é possível aproveitar o que 
a natureza nos oferece”, observou a aluna 
Cassiane, 9, do 4º Ano da Hildegard Burjan. 
“A gente plantou salsinha, cebolinha, alface, 
beterraba e azedinho também, que é muito 
gostoso”, acrescentou.

Boa parte dos estudantes dessas escolas 
municipais nasceu e cresceu no meio rural. 
Alguns vivem até hoje em chácaras situa-
das em torno da cidade de Guarapuava e 
sabem muito bem o valor da terra, da água 
e dos demais recursos oriundos da natureza. 
“Os nossos alunos já têm uma longa história 
na própria família relacionada à sustentabi-

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE
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Ao decidirem vir a Entre Rios, na década 
de 1950, as 500 famílias de suábios queriam 
apenas ter a oportunidade de novamente cul-
tivar os próprios hectares de terra e prover sua 
subsistência. Hoje, os 640 cooperados coope-
rados da Agrária colhem recordes de produ-
tividade, com mais de 870 mil toneladas de 
grãos de soja, milho, cevada e trigo produzidos 
na última safra. É um reflexo do agronegócio 
nacional, que corresponde a cerca de um 
quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro, segundo a CNA (Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil). E o cooperativismo 
já contribui com 56% do PIB agropecuário do 
Paraná, conforme dados da Ocepar.

Ao serem conscientizadas sobre a impor-
tância da produção sustentável de alimentos, 
ainda que em escalas mínimas, as futuras 
gerações passam a valorizar e a reconhecer 
a força da agricultura e do agronegócio em 
geral. Não à toa, o 17º ODS trata de “fortale-
cer os meios de implantação e revitalização 
de parcerias para o desenvolvimento susten-
tável”. Da mesma forma, não é coincidência 
que alunos de nove anos resumiram esse ob-
jetivo por meio da palavra “união”. Porque, 

Confira como a 
sustentabilidade 
também permeia 
a produção 
agrícola nas 
esferas social, 
econômica e 
ambiental.

Diretora Nilza Pereira das Neves: “Os nossos 
alunos já têm uma longa história na própria 
família relacionada à sustentabilidade”

Gibi didático “Construindo um mundo 
sustentável” destaca os 17 ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável)

lidade”, analisou a diretora da escola Raul 
Henrique Lupattelli, Nilza Pereira das Neves. 
“Raras são as crianças que moram na cida-
de. A maioria tem bastante contato com 
a agricultura. Às vezes nos perguntamos: 
como vamos trabalhar a sustentabilidade 
com elas? Mas os alunos já vivem essa reali-
dade, muitos têm horta familiar. Esse conta-
to direto faz com que se apropriem de muito 
conhecimento”, acrescentou.

E, ao final, nada melhor do que colher 
os resultados de uma conscientização bem 
cultivada. “As coisas estão melhorando”, ob-
servou Julia Moraes, do 4º Ano da Lupattelli, 
a respeito do entendimento dos alunos das 
demais classes. A colega Evelyn, 9, corrobora: 
“A gente percebe que eles [os alunos das ou-
tras salas] prestaram atenção e entenderam 
o recado”.

no final, tudo está interligado. em prol do 
futuro dos recursos humanos, econômicos e 
ambientais.

“A definição de sustentabilidade é mui-
to ampla e complexa. Mas o mais comum é 
defini-la nos três pilares: o economicamente 
viável, o socialmente justo e o ambiental-
mente correto”, resumiu o superintendente 
da Agrária, Adam Stemmer, no último dia 
19 de maio, durante o Seminário de Gestão, 
direcionado aos cooperados e seus colabo-
radores, e que abordou todos os prismas da 
sustentabilidade para o agronegócio.

Entre os diferentes encantamentos pro-
porcionados pela agricultura está a possibili-
dade de acompanhar o nascimento, o cresci-
mento e o desenvolvimento de uma cultivar, 
até que esta traga a produção esperada. No 
mesmíssimo pedaço de terra, onde antes ha-
via apenas uma única semente, hoje prospe-
ra um pé recheado de frutos. A difusão dos 
princípios da sustentabilidade não poderia 
ter uma metáfora mais adequada: afinal, a 
geração de alimentos está para agricultura 
assim como a conscientização sobre atitudes 
está para a sustentabilidade.

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

IMAGEM DA
PRODUÇÃO

AMBIENTAL SOCIAL ECONÔMICO
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SUSTENTABILIDADE 
AGRÍCOLA

Cooperados
contam como a gestão 
de pessoas, o controle 
dos custos, a rotação 

de culturas e o plantio 
direto podem tornar a 

propriedade mais rentável, 
socialmente justa e 

ambientalmente
amigável

ejo que desenvolver um tra-
balho sustentável é a opor-
tunidade de melhorar a 
cada dia e não deixar mais 
os processos retrocederem”. 
O resumo do conceito é 
feito pelo trabalhador ru-
ral Gilmar Miscoviscz, que 

sabe muito bem do que está falando. Há 19 anos ele 
trabalha na Fazenda Porteira Velha, do cooperado e 
engenheiro agrônomo da Agrária, Silvino Caus – pro-
priedade que recebeu em dezembro de 2016 o prê-
mio “Fazenda Sustentável”, concedido anualmente 
pela Revista Globo Rural.

V“
HARALD ESSERT E 

KLAUS PETTINGER

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

Essa definição de sustentabilida-
de mostra dois aspectos importantes: 
primeiro, a sustentabilidade não é algo 
difícil de atingir e é um conceito próximo 
do cooperativismo; segundo, que esse é um 
trabalho gradativo e permanente.

Assim como Caus, outros cooperados de-
monstram considerável capacidade gerencial 
e visão holística de longo prazo, que ajudam a 
blindar suas produções de incertezas inerentes 
ao agronegócio. A Revista Agrária conversou com 
personagens diretamente responsáveis por deixar a 
propriedade rural mais alinhada com os três eixos da 
sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. 
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Boas práticas ambientais garantem a perenidade da atividade agrícola 

Organização que salta aos olhos: Fazenda Porteira Velha 
possui certificação em Gestão Ambiental e 5S Rural

BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

“Se você cuida do solo, está aplicando em 
uma poupança”, observou o cooperado Andreas 
Keller, que costuma seguir à risca as recomen-
dações da FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa 
Agropecuária) e da assistência técnica ao fazer 
a rotação de culturas e a cobertura de solo. Se-
gundo ele, é possível perceber no longo prazo 
os efeitos benéficos dessas práticas. Afinal, elas 
protegem o solo e a água e, por consequência, 
contribuem com a rentabilidade do produtor.

“Se você deixar a terra empobrecer ao lon-
go dos anos, na hora em que precisar, ela não te 
dará retorno. Principalmente em anos de falta 
de chuva, é possível ver nitidamente onde o solo 
está bem corrigido, com matéria orgânica, que 
por sua vez se obtém por meio de palha. E a pa-
lha vem da rotação de culturas e da cobertura. 
E tudo isso faz muita diferença”.

Incluir cultivos de inverno na rotação de cul-
turas, inclusive, é uma prática da qual Andreas 
nunca abre mão. Segundo ele, mesmo que as 
culturas de verão (soja e milho) sejam os carros-
-chefes da economia agrícola dos cooperados 
da Agrária, o trigo e a cevada (no inverno) co-
laboram com a rentabilidade ao diluir os custos 
de produção do ano e ao contribuir com a ferti-
lidade do solo. 

“Na fazenda temos funcionários, máquinas. 
Se você jogar todo o custo em cima da safra de 
soja, ela também vai perder margem de renta-
bilidade”, destacou. “Quantas vezes, após plan-
tar a safra de inverno, pensamos que na melhor 
das hipóteses daria um empate entre gastos e 
receitas, mas no fim das contas ainda dava um 
resultado bom. Nunca se sabe”.

Em sua opinião, não é correto tomar de-
cisões com base na “visão de retrovisor”, ou 
seja, no passado recente. É preciso que haja 
consistência na gestão da propriedade. “A 
gente vê alguns produtores mais jovens toma-
rem decisões por questões de preço. Mas essa 
geração nunca passou por uma crise, e nós já 
passamos por algumas bem pesadas, mas que 
conseguimos superar”.

Fazenda Sustentável
A Revista Agrária também foi ao muni-

cípio de Pinhão, para entender o que levou a 
Fazenda Porteira Velha à segunda colocação 
geral do prêmio Fazenda Sustentável, entre 
65 propriedades de todo o Brasil. O cooperado 
Silvino Caus comemorou o feito por ser dono 
da única representante do Paraná na disputa. 
Mas quais diferenciais levaram a fazenda de 
600 hectares, dos quais 360 de conservação 
ambiental, a conquistar a honraria?

Logo de cara, o zelo com os mínimos deta-
lhes da propriedade já saltam aos olhos. Mas 
são as atitudes conscientes, como a preserva-
ção e gestão ambiental da área de floresta não 
agricultável e a manutenção de fontes moni-
toradas e protegidas conforme definido pela 
legislação, que fazem a diferença. O mesmo 
ocorre com o zelo (que o próprio agrônomo cha-
ma às vezes de “teimosia”) com a organização, 
desde a limpeza da área de trabalho até a orga-
nização dos depósitos de defensivos, passando 
pela área exclusiva de lavagem do maquinário, 
na qual toda a água utilizada passa pela correta 
filtragem, antes de voltar à natureza.

Além do pulso firme na condução da pro-
priedade, a participação de Caus do Programa 
Agrária de Gestão Rural (PAGR) tem grande 
peso nessa organização. Atualmente, são duas 
certificações: uma em Gestão Ambiental e 
outra em 5S Rural. Ferramentas de profissio-
nalização do gerenciamento na propriedade, 

implantadas em parceria com 
a área de Gestão Ambiental da 
Cooperativa, que foram um dos 
pontos decisivos na conquista 
do prêmio, segundo o coope-
rado.

Um exemplo que qualquer 
empreendedor gostaria de se-
guir, mas que, segundo Caus, 
não se atinge em curto prazo. 
Pelo contrário, ele mesmo buscou 
diversas alternativas para che-
gar ao nível que tanto almejava. 
“Procurei maneiras de fazer as 
coisas como são hoje, primeiro 
pelo Senar, depois Emater, até 
que a Agrária também começou 
a pensar nesse sentido”, explicou.

Contudo, a mudança cultural foi funda-
mental, uma vez que boa vontade, apesar de 
nunca ter faltado, não era o bastante. Tanto 
é que Caus começou a implantar os conceitos 
de 5S em 2003, mas somente em 2016 ele de-
cidiu certificar a propriedade. “Exige trabalho, 
tempo disponível, persistência, até certo ponto 
teimosia. Não é fácil incutir esse modelo no 
modo de pensar de todos, é um trabalho di-
ário”, explicou. “Mas como já tínhamos desen-
volvido isso, quando fomos certificar o 5S, foi 
muito mais fácil”.

Essa mudança gradativa, porém insisten-
te, é o diferencial, que segundo Gilmar, torna 
a manutenção do alto nível de ordem e orga-
nização de uma fazenda com o carimbo da 
sustentabilidade. “Não levamos 12 anos para 
certificar, mas fizemos o 5S nascer e andar em 
toda a propriedade”, enalteceu. “Se pegar e 
implantar em três meses, a chance de não dar 
certo é muito grande”.
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A parte econômica – que inclui rentabili-
dade, margem bruta, redução dos custos, etc. 
– é peça fundamental da sustentabilidade, e 
o cooperado Andreas Keller atenta para ter 
uma visão precisa e abrangente do seu ne-
gócio. Mesmo que a contabilidade faça um 
controle gerencial, Andreas não abandona as 
próprias planilhas de Excel, que lhe dão uma 
visão mais imediata dos resultados brutos, e 
também da situação geral da propriedade.

“É importante para se ter um comparati-
vo ano-a-ano. E na minha planilha eu consigo 
verificar imediatamente o resultado com uma 
precisão razoável. Não é exato, claro, mas dá 
para ter uma boa noção do rendimento até 
termos o gerencial final”.

Uma análise mais aprofundada dos ne-
gócios permite, por exemplo, perceber o real 
impacto econômico de fazer a rotação de 
culturas e a cobertura de solo – duas práti-
cas conservacionistas altamente recomen-
dadas pela FAPA e pela assistência técnica 
hoje. “Eu penso que até seria possível obter 
um retorno maior em curto prazo traba-
lhando um pouco diferente. Hoje eu faço a 
cobertura pós-soja, para depois dessecar e 
então plantar trigo. Isso, para não ficar o 
solo descoberto por três meses. É um custo a 
mais, mas eu disponho da garantia de que, 
quando eu plantar o trigo e der uma chuva 
forte, eu tenho uma cobertura que protege o 
meu campo”, analisou o cooperado. “Assim, 
protejo o solo da erosão e, em caso de uma 
chuva forte, não sofro perdas”.

O segredo do sucesso, segundo ele, tam-
bém é manter um controle preciso de custos, 
despesas, insumos. “Fazendo o controle do 

NA PONTA DO LÁPIS

estoque e das aplicações de defensivos, por 
exemplo, você descobre facilmente se sobrou 
produto. Sobrou por quê? Foi aplicado a me-
nos ou foi esquecido de aplicar? Assim, você 
tem uma fonte confiável de gestão”, explicou. 
Ele divide uma propriedade de 720 hectares, 
em Pinhão, com seu irmão Roberto, e ambos 
buscam manter controles próprios para facili-
tar os acompanhamentos.

Os resultados de longo prazo dos coope-
rados da Agrária demonstram a viabilidade 
econômica das orientações da FAPA e da as-
sistência técnica. Na safra 2016, as culturas 
de inverno bateram novamente recordes de 
produtividade média, com 4.880 kg/ha de tri-
go e 5.550 kg/ha de cevada. Da mesma for-
ma, as principais culturas de verão fecharam 
o segundo ano seguido com crescimento em 
produtividade, fechando a safra 2016/2017 

Se você cuida 
do solo, está 
aplicando em 
uma poupança”
Andreas Keller,
cooperado da Agrária

com números inéditos: 13.800 kg/ha no milho 
e 4.350 kg/ha na soja. 

Portanto, atitudes conservacionistas, 
além de reduzir perdas e aumentar a preser-
vação do solo e da água, levam o coopera-
do da Agrária a não só elevar os ganhos em 
produtividade, mas ainda aumentam a sua 
rentabilidade.

“Como a Agrária está presenta na cadeia 
toda – desde a pesquisa, até o produto final 
– o nosso cooperado desempenha papel fun-
damental. Estamos traduzindo a sustentabili-
dade em ações, a fim de que possamos aplicar 
cada vez mais esses conceitos em nosso coti-
diano. Porque não estamos preocupados com 
o rótulo da sustentabilidade; estamos preocu-
pados com o conteúdo”, destacou o presidente 
da Agrária, Jorge Karl.

Atitudes conservacionistas, além de reduzir perdas e aumentar a preservação do solo e da água, levam o cooperado da Agrária 
a elevar a rentabilidade do cooperado
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Silvino Caus e Gilmar Miscoviscz: quase 20 anos de mútuo 
desenvolvimento profissional e pessoal

GESTÃO DE PESSOAS

Após quase duas décadas acordando cedo 
para pegar a condução de Pinhão até o tra-
balho, o colaborador Gilmar Miscoviscz é hoje 
gerente da Porteira Velha. Pai de dois filhos, 
ele se diz satisfeito com sua própria evolução 
como colaborador do cooperado Silvino Caus. 
Gilmar conta mais de 30 treinamentos rea-
lizados ao longo das quase duas décadas de 
emprego, desde as rotineiras sobre segurança 
no trabalho, até outros, como o de auditor in-
terno, que o possibilitaram evoluir de tratorista 
para gerente geral. 

“Muitas coisas que fazemos aqui, pelo es-
tudo que eu tive, eu não conseguiria fazer. Mas 
pela força de vontade, hoje consigo executar”, 
destacou Gilmar, que demonstra ter absorvido 
alguns conceitos do patrão. “Se não sabemos 
como fazer, descobrimos. Fazemos algumas 
coisas ‘de teimoso’, mesmo. Espero que meus 
filhos se espelhem nisso”.

A valorização social realizada por Silvino 
Caus também foi um diferencial citado pelos 
julgadores do prêmio “Fazenda Sustentável”. 
O proprietário é reconhecido, não só pelo prê-
mio, mas pelos próprios funcionários como 
ótimo empregador. “O exemplo que sempre 
costumo dar é sobre a baixa rotatividade: dos 
nove funcionários, temos quatro que estão há 
mais de dez anos trabalhando conosco”, ob-
servou o gerente.

Segundo a avaliação do “Fazenda Susten-
tável”, os funcionários de Caus recebem o me-
lhor salário entre as três fazendas finalistas. “O 
salário que o Silvino paga está bem acima do 
que o pessoal costuma pagar nas fazendas”, 
elogiou Gilmar. Além da questão salarial, to-
dos recebem plano de saúde, seguro contra 

acidentes, exames e treinamentos periódicos e trans-
porte pagos pelo proprietário.

Antes de entrar no escritório administrativo da 
Porteira Velha, um quadro, de aproximadamente 30 
x 30 centímetros, avisa: “Nenhuma empresa é melhor 
do que as pessoas que nela trabalham”. As palavras 
do escritor, professor e consultor administrativo aus-
tríaco Peter Ferdinand Drucker, considerado o pai da 
administração moderna, não poderiam exprimir me-
lhor a filosofia do empreendimento de Silvino Caus, 
do ponto de vista social.

“Quando comecei, em 1998, meu filho era peque-
no. Hoje ele tem 20 anos e eu continuo aqui, porque 
acredito que não adianta mudar de emprego para 
melhorar, tem que procurar melhorar dentro do em-
prego. Sinto-me realizado e espero que meus filhos se 
espelhem em mim, no que eu fiz, que foi me dedicar 
sempre inteiramente ao trabalho”, destacou Gilmar.

Para o cooperado e engenheiro agrônomo, o agro-
negócio moderno necessariamente precisa atentar 
para as demandas sociais e ambientais, para alcançar 
resultados perenes. “Não é possível ser empresário ru-
ral sem sustentabilidade. Não é correto e não é justo. 
Não adianta ganhar dinheiro sem atentar para a na-
tureza, ou ser injusto com o funcionário. Se você não 
anda junto com o funcionário e o meio ambiente em 
que vive, não vai para frente”, frisou Silvino Caus. “O 
negócio só é bom, quando o é para os três lados”.

Nenhuma 
empresa é 
melhor do que 
as pessoas que 
nela trabalham”
Peter Drucker, escritor, professor 
e consultor administrativo 
austríaco.
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JUNTOS: É ASSIM 
QUE CELEBRAMOS 
ESTA HISTÓRIA

A Rede AgroServices tem muita satisfação em 
celebrar os 66 anos da Cooperativa Agrária. Sua história 
de trabalho e crescimento é inspiração para cultivarmos 
um agronegócio cada dia mais forte. Por isso, desejamos 
todo o sucesso do mundo em mais um ano!

PARABÉNS!

Acesse www.redeagroservices.
com.br e conecte-se: juntos, 
produziremos um futuro mais 
próspero para o agronegócio.

ACESSE 
o site do 

Programa de 
Pontos Bayer

CADASTRE 
suas notas 
fi scais e 

acumule pontos

RESGATE 
produtos 
e serviços

+++

+
+

+

PROGRAMA
DE PONTOSPROGRAMA
DE PONTOS

BAYER

BAYER_Anuncio_Agraria_V5.indd   1 5/9/17   11:58 AM
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UMA REDE DE 
PROTEÇÃO CONTRA AS 
DOENÇAS DA LAVOURA

A
informação rápida e precisa é um dos ingredientes 
básicos de uma gestão profissional e eficiente. E não 
é diferente na agricultura. Afinal, ao gerir uma pro-
priedade rural, tão importante quanto conhecer as 
perspectivas de mercado, é conhecer as ameaças à 
produtividade e à qualidade das culturas, tais como 
condições climáticas e pressão de doenças.

Nesse sentido, a Agrária conta com o FAPA Radar, 
oficialmente há sete anos (embora a sua origem remeta ao ano 
de 2003). O papel do programa é justamente alertar sobre doen-

HARALD ESSERTFAPA Radar e FAPA 
Estações já são 
ferramentas bem 
conhecidas dos 
cooperados. Tanto é, que 
se tornaram indispensáveis 
no planejamento do 
manejo de doenças em 
soja, trigo e cevada
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ças tão logo elas surjam em determinadas 
regiões, a fim de auxiliar o cooperado a to-
mar a decisão mais eficiente possível. Dessa 
forma, essas informações resultam em mais 
rentabilidade ao produtor e favorecem toda 
a cadeia produtiva, conferindo mais quali-
dade aos produtos.

O FAPA Radar se tornou determinante 
no campo, em especial no combate à ferru-
gem asiática na soja, e também no controle 
de giberela nas culturas de inverno, com o 
propósito de prevenir micotoxinas no trigo 
e na cevada. Mas além dessas, praticamen-
te todas as doenças relevantes às principais 
culturas dos cooperados são monitoradas.

“Essa é hoje uma importante ferramenta 
de tomada de decisão, fundamental para a 
Cooperativa, para a indústria e também para 
o cooperado”, afirmou o pesquisador de fito-
patologia da FAPA Heraldo Rosa Feksa. “E é 
um sistema que não envolve só a FAPA, mas 
também a assistência técnica, o cooperado, 
a unidade Cereais, o comercial, o marketing. 
Todas as áreas estão interligadas com o ob-
jetivo de identificarmos e controlarmos as 
doenças no campo”.

“No caso da ferrugem, nós vemos o re-
sultado na produtividade final. Seguindo o 
manejo, preventivo ou curativo, o momen-
to certo de aplicação, o residual adequado, 
nós conseguimos preservar o potencial pro-
dutivo da soja com muito mais eficiência”, 
ressaltou a pesquisadora de fitopatologia 
da FAPA Cristiane Gonçalves Gardiano, que 
também integra o programa.

Programa criado pela FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária) para 

monitorar o aparecimento inicial e o de-
senvolvimento de doenças na lavoura em 
toda a região de atuação da Agrária, o Ra-
dar funciona em paralelo ao FAPA Estações, 
que conta com 20 estações meteorológicas 
estrategicamente distribuídas. Juntos, eles 
geram informações sobre o risco e a pressão 
exercida por doenças em determinadas áre-
as, para que o cooperado, juntamente com 
os agrônomos da assistência técnica, possa 
tomar a melhor decisão sobre a prevenção 
ou o controle químico.

Na opinião do engenheiro agrônomo da 
assistência técnica da Agrária Washington 
Gomes da Silva, o FAPA Radar elevou a to-
mada de decisões em relação ao manejo de 
doenças a um novo patamar. “Mudou mui-
to a forma de tomar decisões. Porque antes 
de existir o Radar o setor de fitopatologia já 
trazia as previsões de entrada de doenças 
e ferrugem, nas reuniões. Mas agora, com 
o FAPA Radar, o agrônomo ganhou muito 
mais autonomia para acessar o aplicativo 
via celular. E acessar as informações inclusi-
ve a campo, juntamente com o cooperado”.

O FAPA Radar e o FAPA Estações contam 
com o apoio financeiro da Syngenta e da 
Agrária. A Syngenta fornece veículo e arca 
com as despesas de deslocamento da equi-
pe técnica até os pontos de monitoramento. 
“Isso ocorre através do programa de relacio-
namento chamado Aliança. Para a Syngenta, 
essa parceria é de grande importância”, des-
tacou o representante da empresa na região, 
Sebastião Silvestre. A Syngenta também cus-
teou a compra das estações meteorológicas.

Heraldo Feksa: é um sistema que não envolve só a FAPA, mas todas as áreas [da Agrária], 
com o objetivo de identificar e controlar as doenças no campo

Cristiane Gardiano: o alerta é feito 
específico por região, porque cada caso 
é um caso, de acordo com o clima e a 
pressão do patógeno
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A ORIGEM DO 
RADAR

O programa que viria a se tornar o FAPA 
Radar começou de forma bastante inci-
piente em 2003, como uma iniciativa para 
monitorar o comportamento da ferrugem 
asiática – doença ainda recente e pouco 
conhecida na época. Não havia recursos, 
pessoas e veículos destinados especifica-
mente a esse projeto, e a coleta de folhas 
de soja na região para análise dependia 
em grande parte da ajuda de cooperados 
e agrônomos.

“Naquele momento começamos a fazer 
pequenos mapeamentos. Não tínhamos 
muitos recursos, então montamos uma 
planilha em Excel e começamos a fazer le-
vantamentos e a passar informações para 
a assistência técnica e para o cooperado”, 
lembrou Heraldo. “Na verdade, estávamos 
trabalhando como se fôssemos anjos da 
guarda, auxiliando o corpo técnico nas regi-
ões, dando indicativos do surgimento da do-
ença para que fossem tomadas as decisões 
com relação ao controle”.

O sistema evoluiu bastante nos anos 
seguintes, e a equipe de fitopatologia já 
começava a planejar o desenvolvimento 
de um sistema aplicado ao monitoramen-
to de doenças. Em 2010, com o apoio da 
Syngenta e da Agrária, o monitoramento 

Washington Gomes da Silva: o Radar mudou muito a forma de 
tomar decisões quanto ao controle de doenças por parte da 
assistência técnica e do cooperado

Sebastião Silvestre: para 
a Syngenta, a parceria do 

FAPA Radar é de grande 
importância

de soja passou a receber um aporte finan-
ceiro maior, o que possibilitou montar um 
sistema dirigido.

Finalmente, em 2015 o programa rece-
beu o nome de FAPA Radar, com um corpo 
técnico maior e uma estrutura específica 
para o monitoramento. Nessa época o pro-
grama também teve o maior salto de desen-
volvimento, com a montagem de ensaios de 
culturas e a avaliação da curva de progresso 
da doença nas várias regiões. Nessa época 
também foi criado o site do FAPA Radar, que 
passou a ser alimentado semanalmente 
com os resultados das coletas.

“A partir do momento em que aparece 
a primeira pústula de ferrugem, a gente já 
lança o alerta aos agrônomos e coopera-
dos, porque a probabilidade de ter em ou-

tras áreas é grande”, ressaltou Cristiane. “O 
alerta via SMS é feito específico por região, 
porque cada caso é um caso, de acordo com 
o clima, a região e a pressão do patógeno”.

Outra novidade que surgiu nessa épo-
ca foi a avaliação dos diversos métodos de 
controle químico da ferrugem: as aplica-
ções preventivas e as curativas, observan-
do como se comportam os produtos em 
relação à doença em cada região – o que 
auxilia o cooperado e a assistência técnica 
na tomada de decisão. Por exemplo, se a 
pressão da doença está muito intensa em 
determinada área (o que é avaliado através 
da curva de progresso da doença), pode-se 
reavaliar o residual do fungicida, reduzindo 
o tempo entre uma aplicação e outra, a fim 
de intensificar o controle.

“A partir dessas informações todas, nós 
disparamos os torpedos para a assistência 
técnica e para o cooperado, informando o 
surgimento da ferrugem e o avanço dela 
no ciclo da cultura”, acrescentou Heraldo. “E 
então começamos a monitorar, além da fer-
rugem, todas as outras doenças da cultura, 
como oídio, DFC [doenças de final de ciclo] 
e esclerotínia”.

ALÉM DA SOJA
Desde 2011, o FAPA Radar inclui tam-

bém as culturas do trigo e da cevada. O ob-
jetivo é monitorar e aperfeiçoar o controle 
da giberela – doença causada pelo fungo 
Fusarium graminearum, e que é capaz de 
produzir níveis elevados da micotoxina DON 
(desoxinivalenol). A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) impõe bai-
xos limites de tolerância para essa toxina 
na farinha de trigo e no malte de cevada, 
assim como nos grãos in natura. Ou seja, a 
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incidência de giberela afeta diretamente a 
qualidade da safra de inverno e, consequen-
temente, a rentabilidade do cooperado e os 
resultados da indústria.

“Dizia-se no mercado que a pior re-
gião para produzir trigo era a região de 
Guarapuava, devido ao fato de haver 
muita giberela”, destacou Heraldo. “Mas 
através das informações do Radar, do 
mapeamento genético da giberela e da 
estratégia de manejo elaborada em con-
junto com cooperados e assistência téc-
nica, a Cooperativa conseguiu reduzir os 
índices de DON no trigo e na cevada a 
níveis muito baixos”.

A tarefa não foi simples. Ao longo dos 
últimos seis anos, o Radar fez coletas sis-
temáticas de amostras de giberela em di-
ferentes altitudes e talhões, a fim de des-
cobrir se ocorre variabilidade genética 
do fungo ou não. “Precisávamos primeiro 
conhecer o nosso inimigo. Então fizemos 
esse levantamento, coletamos amostras, 
levamos para o laboratório da Agrária, fi-
zemos culturas monospóricas, e aí enca-
minhamos o material para fazer análise 
de DNA. Assim, começamos o trabalho de 
mapeamento genético do fungo, e cruza-

mos esses dados com as coordenadas de 
GPS”, detalhou Heraldo.

Essa pesquisa levou a uma descoberta 
fundamental: a giberela tem diferentes 
potenciais de produção de micotoxinas, 
dependendo da região. Essa constatação 
possibilitou prever o comportamento do 
fungo em cada região e, assim, montar 
estratégias de manejo mais adequadas. 
“Quais produtos efetivamente funcionam? 
E quais produtos estressam o patógeno e o 
fazem produzir mais micotoxina? Em cima 
desse estudo, nós desenvolvemos um mo-
delo matemático, uma teoria, e toda uma 
aplicabilidade prática de manejo de gibe-
rela para redução de danos”.

Sabendo como a doença se comporta, 
conhecendo sua variabilidade genética e 
os indivíduos mais ou menos sensíveis e, 
dessa forma, determinar a dose correta 
de defensivo em cada momento, a FAPA, 
em conjunto com os agrônomos da assis-
tência técnica, conseguiu provar que existe 
controle eficiente da giberela. “Consegui-
mos ter uma eficiência de 80% a 90% na 
redução de DON, conforme o ano, e assim 
ter ótima qualidade no trigo e na cevada”, 
acrescentou o pesquisador.

EVOLUÇÃO
FAPA Radar e FAPA Estações estão pres-

tes a se tornar um só. O próximo passo para 
a evolução dos programas é reuni-los em 
apenas um sistema, de maneira que o coo-
perado e os agrônomos possam ter à mão 
informações mais direcionadas e inteligíveis 
sobre o surgimento e controle das doenças.

E para tornar tudo ainda mais prático, o 
sistema híbrido será acessível via aplicativo 
de celular. “É uma evolução do Radar e do 
Estações, porque eles já existem separada-
mente, mas agora serão concatenados”, dis-
se Heraldo. “Ficará muito mais objetivo para 
acessar”, acrescentou Cristiane.

O novo sistema possibilitará selecionar 
a coordenada de cada ponto de monitora-
mento, e instantaneamente acessar o gráfi-
co da evolução e da severidade das doenças 
em cada região.

Haverá dois gráficos principais: a curva 
de progresso das doenças e o estágio fe-
nológico da cultura. Portanto, será possível 
observar a evolução de um em relação ao 
outro. “Isso permite uma visualização ainda 
mais orientada à tomada de decisão”, con-
cluiu Heraldo.
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O FAPA Radar funciona por meio de pontos de monitoramento, que 
são basicamente ensaios de culturas plantados em locais estratégicos. 
Esses ensaios são monitorados semanalmente pelos técnicos do Radar, 
que visitam os pontos a fim de coletar amostras de folhas (no caso da 
soja) e de espigas (trigo e cevada). Esses exemplares são então anali-
sados no laboratório da FAPA. E se houver alguma lesão causada por 
doença (uma pústula de ferrugem asiática, por exemplo), é dado o pri-
meiro alerta à assistência técnica e aos cooperados. Daí em diante, é 
acompanhada a evolução da doença. Os pontos de monitoramento são 
distribuídos de maneira que cubram a maior área possível, abrangendo 
todos os microclimas de cada região.

ONDE FICA E COMO FUNCIONA?

São 14 municípios 
monitorados
Ao todo, há 25 pontos
de monitoramento:
• 20 com estação 

meteorológica
• 5 sem estação 

meteorológica



25Revista Agrária

FATOS E NOTAS

SIGNIFICA OFERECER OS MELHORES

ESTAR

PRÒXIMO
PRODUTOS

Resultados Milho Safra Verão 2016/17

Março / 2014 - Observou-se redução na suscetibilidade e resistência à proteína Cry1F (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®) em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda). Por favor, entre em contato 
com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® e informe-se sobre as Melhores Práticas no Manejo Integrado de Pragas.

www.pioneersementes.com.br

Alexandre Marath - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P3456H 16,0 16.670,6
P2530 8,6  15.556,9

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred. Herculex® e o logotipo são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC. LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer 
Cropscience. As marcas com ®, ™ ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de  seus respectivos titulares. © 2017 PHII

Johann Mecher - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P1630H ensaio 16.140,5
P2530 19,0 15.359,5

Antônio Hertz - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P3456H 38,0 15.743,8
P3271H 10,0 15.674,3

Grupo Reinhofer - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P3271H 43,5 14.876,0
P2530 564,9 13.785,1

Franz Remlinger - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P3456H 33,8 15.971,0
P3271H 33,8 15.343,0

Jonathan Seitz e Richard Seitz - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P2866 5,2 16.579,8
P2530 14,0 15.960,0

Arno Vier - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P3271H 40,0 16.397,9
P2530 17,5 15.700,0

Johann Zuber Junior - Guarapuava - PR
Produtividade (kg/ha)Híbrido Área (ha)

P3456H 12,8 16.254,8
P2866H 5,9 16.126,9
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2017_P_AnuncioMilhoResultados220x280mm_Agraria.pdf   1   02/05/2017   14:07:53
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEGE 
NOVO DIRETOR E CONSELHEIROS

A
66ª Assembleia Geral 
Ordinária da Agrária, 
que ocorreu no dia 
11 de março, elegeu 
novos membros dos 
conselhos de Admi-
nistração e Fiscal. No 

Conselho de Administração, a mudan-
ça de maior destaque foi a troca de 
um dos membros da diretoria, na qual 
Norbert Geier deixou o cargo de dire-
tor-secretário, após 12 anos na fun-
ção, e foi substituído pelo cooperado 
Edmund Kreuscher Gumpl.

Além disso, houve algumas altera-
ções nos membros vogais do Conselho 
de Administração, e foi eleito um novo 
Conselho Fiscal (veja o quadro com-
pleto dos conselhos).

Norbert Geier disse que seu tra-
balho na diretoria foi uma oportu-
nidade enriquecedora. “É uma ex-
periência fascinante e única. Porque 
nos leva a participar intensivamente 
como gestor de uma cooperativa”, 
avaliou. “Além disso, há o prazer e o 
aprendizado de trabalhar junto com 
pessoas que têm uma capacidade 
gestora impressionante, que eu ad-
miro, administrando uma das coope-
rativas que mais têm se destacado 
dentro desse cenário. Isso realmente 
gera um sentimento gratificante e 
de orgulho”.

O novo diretor-secretário, Edmund 
Gumpl, diz que espera tanto poder 
contribuir com o desenvolvimento da 
Agrária em sua nova função, quanto 
com o seu crescimento pessoal. “Esse 

Norbert Geier 
(segunda à esq.) 
ocupou o cargo de 
diretor-secretário 
desde 2005

QUADRO COMPLETO
DOS CONSELHOS

DIRETORIA:
Jorge Karl (Presidente)
Manfred Michael Majowski (Vice-Presidente)
Edmund Kreuscher Gumpl (Diretor-Secretário)
Arnaldo Stock (Diretor Financeiro)

MEMBROS VOGAIS:
Alan Thomas Leh
Manfred Becker
Diego Rafael Maroso

MEMBROS SUPLENTES:
Roberto Sattler
Ricardo Arthur Leh
Gabriel Gerster

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

MEMBROS VOGAIS:
Cristian Abt
Eduardo J. Reinhofer
Holger Gutfreund
Jackson Fassbinder
Kevin Reichhardt

Os membros do Conselho de Administração 2017-2019, incluindo diretores e membros vogais. 
Edmund Gumpl (terceiro à dir.) é o novo membro da diretoria

é um desafio novo para mim. Uma chance 
de aprendizado. A Agrária é uma escola, e 
eu com certeza poderei adquirir uma baga-
gem aqui dentro, que nenhum curso poderia 
me ensinar”.

Graduado em agronomia e administra-
ção, e especialista em finanças, Edmund 
diz ter consciência da grande responsabili-
dade que seu cargo representa. “Onde eu 
puder ajudar, eu quero estar presente. Tudo 
o que cair em minhas mãos, eu pretendo 
resolver da melhor forma possível. E mesmo 
que algumas coisas deem errado, que nun-
ca seja por falta de esforço. Quero ajudar a 
Agrária a crescer, mas também a comuni-
dade como um todo”.
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U
m grande público de 450 
pessoas festejou, no últi-
mo dia 5 de maio, o 66º 
aniversário de fundação 
da Cooperativa Agrária. 
O jantar típico contou 

com considerável adesão dos cooperados, 
no Clube da Samambaia. A programação 
foi aberta pelo pronunciamento do presi-
dente da Agrária, Jorge Karl, seguido pela 
benção do pastor Ari Käfer e teve ainda a 
apresentação de vídeo institucional. Um 
brinde coletivo encerrou a cerimônia e deu 
início ao jantar típico.

A presença de pelo menos 80 pioneiros 
esteve entre os destaques da festividade. “É 
sempre importante que se realize as celebra-
ções com todos os cooperados e pioneiros, 
pois é uma ocasião para nos encontrarmos 
novamente”, destacou o pioneiro Stefan 
Fassbinder. “Antigamente, eu costumava 
ajudar bastante nesses eventos. E se ainda 
fosse possível, eu certamente continuaria 
auxiliando. Mas fico feliz em ver que a ju-

AGRÁRIA COMEMORA 66º ANIVERSÁRIO 
COM COOPERADOS E PIONEIROS
KLAUS PETTINGER

ventude está dando continuidade”, acres-
centou o pioneiro.

Apesar das dificuldades enfrentadas 
pela economia brasileira nos últimos anos, a 
Agrária teve novamente motivos para come-
morar. Em 2016, os cooperados obtiveram 
recordes de produtividade nas quatro princi-
pais culturas, soja, milho, cevada e trigo, e as 
perspectivas para 2017 novamente são posi-
tivas. Da mesma forma, novos investimentos 
trouxeram também aumento do quadro de 
colaboradores e propiciou novo recorde de fa-
turamento, ultrapassando os R$ 2,7 bilhões no 
ano passado.

“A Agrária cumpre um papel muito im-
portante na nossa região e por isso temos 
muito orgulho por sua existência. Dessa 
forma, tanto a cooperativa quanto seus 
cooperados e pioneiros merecem que se co-
memore os 66 anos de existência da Agrária 
em grande estilo”, destacou o presidente da 
cooperativa, Jorge Karl. 

Ao chegar a Entre Rios, em 1951, a pio-
neira Theresia Nauy tinha apenas um ano 

de idade. Mesmo sem ter vivido as dificulda-
des dos seus antepassados, como a fuga da 
2ª Guerra Mundial e a viagem para um país 
desconhecido, como o Brasil, ela lembra que 
as primeiras décadas de desenvolvimento de 
Entre Rios foram um grande desafio a todos 
os cooperados. “Olhando em retrospecto, ja-
mais teria imaginado que iríamos nos desen-
volver tanto nesses 66 anos. Mas isso só foi 
possível, graças à união entre todos os suá-
bios e ao auxílio mútuo”, destacou.

Às novas gerações fica o exemplo e 
a responsabilidade de dar sequência ao 
enorme legado deixado após tantos anos 
de trabalho e afinco. “A participação dos 
jovens é fundamental para que a cultura se 
mantenha sempre viva e possa ser sempre 
retransmitida aos nossos filhos”, analisou 
o cooperado Harald Duhatschek. “Por isso, 
contamos também com os projetos desen-
volvidos pela Agrária para a diversificação 
das atividades econômicas, de modo que 
todos, cooperados e cooperativa, possam 
continuar crescendo e se desenvolvendo”.
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PROGRAMA DE TRAINEE PROPICIA 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
A RECÉM-FORMADOS

O
grande dilema de todo re-
cém-formado é encontrar 
boas oportunidades no 
mercado de trabalho, que 
por sua vez exige algum 
tipo de experiência, que é 
exatamente o que os jo-

vens buscam, mas da qual não dispõem, por 
serem recém-formados. Para encerrar esse 
conhecido círculo  vicioso e oportunizar o pri-
meiro emprego a egressos do ensino superior, 
a Cooperativa Agrária desenvolve há alguns 
anos o Programa de Trainees.

Após passar por reformulação em 2016, 
o programa tem por objetivo otimizar ainda 
mais o processo de valorização do potencial 
desses jovens. Entre as principais mudanças 
está a imersão de 12 dias, na qual os trainees 
passam por todas as coordenações da Agrária, 
incluindo as entidades mantidas. “Percebemos 
que muitos achavam que a cooperativa se re-
sumia à FAPA e à maltaria, e não entendiam a 
Agrária como um todo nem a importância de 
cada área”, explicou a especialista em gestão 
de pessoas, Nathali Scariot Cruz.

A trainee Cassia Galvez se formou em enge-
nharia de alimentos e passará por cinco setores 
ao longo dos dois anos do programa. O primei-
ro estágio foi iniciado em maio, no Laboratório 
Central. “Somos muito novos e a maioria ainda 
não tem muita experiência profissional. Em 
uma cooperativa desse tamanho é importante 
ter oportunidade de imersão e entender todos 
os processos e o que cada setor faz”, explicou.

Além de conhecer as inúmeras áreas que 
compõem a Agrária, os integrantes do primei-
ro grupo de trainees de 2017 também pode 
ser observado por lideranças, o que por si já 
traz benefícios aos dois lados. “Todas as gerên-
cias e coordenações tiveram momentos com 
os trainees. Estamos sentindo um envolvimen-
to maior dos gestores e esperamos que estes 
também explorem ao máximo os potenciais 
dos jovens”, explicou Nathali.

Esse contato direto e as primeiras impressões 
poderão ser importantes para a efetivação em 
futuras vagas, além de possibilitar que o próprio 
trainee descubra potenciais ainda incipientes. O 
engenheiro agrônomo Henrique Bittarello iniciou 
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suas atividades na assistência técnica da coope-
rativa, mas por orientação do Departamento de 
Gente irá desenvolver suas habilidades na área 
comercial de três unidades de negócio. “Ainda 
temos muito a aprender e há funções que nós 
nem imaginamos que podemos desempenhar. 
Isso possibilita ter um desenvolvimento pessoal 
muito maior do que trabalhar apenas na área 
que focamos inicialmente”, avaliou.

A variedade de opções de trabalho na Agrá-
ria pode ser visto quase como um banquete 
para recém-formados sedentos por experiência. 
Durante a imersão, eles passaram, por exemplo, 
pela cervejaria experimental da Agrária Malte 
e incrementaram ainda mais sua bagagem de 
conhecimento. “Esse processo de imersão é im-
portante, porque eles já têm um apanhado geral 
de cada um dos processos de cada unidade, das 
pessoas envolvidas, o que os ajuda a se aprofun-
dar antes mesmo de começar a trabalhar em 
determinado departamento”, avaliou o mestre 
cervejeiro da Agrária, Alexander Schwarz.

Outra novidade do Programa de Trainees 
é a definição de uma cota de 50% das vagas 
para jovens formados do distrito de Entre Rios, 
como forma de desenvolver cada vez mais os 
profissionais locais. Ao final do programa de dois 

anos, a intenção é efetivar 60% dos trainees na 
Agrária. “É a porta de entrada no mercado de 
trabalho e uma grande oportunidade para os 
jovens mostrarem seu potencial. Desta forma, 
a organização pode contar com jovens das 
diversas formações acadêmicas, com novas 
ideias e querendo mostrar trabalho. Vejo como 
um grande benefício para os dois lados”, fina-
lizou Nathali.

Durante o período de imersão, os trainees 
conheceram todas as áreas da Cooperativa 
Agrária, incluindo o Museu Histórico de Entre Rios

Nathali Scariot Cruz: “É a porta de 
entrada no mercado de trabalho e 
uma grande oportunidade para os 
jovens mostrarem seu potencial”
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A
diversidade do cotidiano da Agrária é diretamente pro-
porcional às mais variadas áreas nas quais ela atua. As 
imagens enviadas por colaboradores e cooperados nas úl-
timas semanas conseguiram expressar essa vasta gama, 
com considerável criatividade e qualidade. São nada me-
nos do que 18 fotos publicadas nesta edição da Foto Co-

operativa, cada qual representando um pedaço da complexa engrenagem 
que faz rodar os negócios da Agrária. 

Participar da seção é fácil. Basta enviar a imagem para a Assessoria 
de Comunicação e Imprensa da Cooperativa: harald@agraria.com.br ou 
klaus@agraria.com.br.

FOTO COOPERATIVA

A DIVERSIDADE DOS NEGÓCIOS 
DA AGRÁRIA EM 18 FOTOS

4F C

KLAUS PETTINGER

A cultura da soja nas imediações da FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária) foi capturada pela 
colaboradora Nayara Kaminski de Oliveira (Gestão 
Ambiental), durante a realização do Rally de Conservação 
do Solo e da ÁguaSerá que chove? A imagem eternizada pelo colaborador Nelson Damazio 

Junior (Cereais Guarapuava) deixa claro o “destino pluvial” ao qual a 
Unidade Guarapuava estava fadada

A grandiosidade da Unidade Guarapuava foi provada à distância, 
em flagrante do colaborador Luiz Carlos Branco (Serviços 
Corporativos), próximo ao município de Goioxim

As batatas recém-colhidas reluzem, em contraste com o 
céu carregado, na foto do cooperado Christof Leh
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FOTO COOPERATIVA

A vista inspiradora da nova portaria da Unidade Guarapuava durante o por do sol foi 
fotografada pelo colaborador Francisco Abel Daniel (Cereais Guarapuava) 

O entardecer no distrito de Entre Rios demonstrou-se novamente colorido, diante 
da plantação de soja e da Unidade Vitória ensolarada, em foto do colaborador 
Cleverson Daga (Paisagismo)

Os tons de cores mais quentes, típicos do anoitecer, 
como o amarelo e o laranja, harmonizaram a fotografia 
de colheita de milho da cooperada Sandra Leh

Estacionado na Unidade Vitória, o colaborador Rhubiano 
Quadros da Silva (Gestão da Qualidade) enxergou a 
aproximação de um fenômeno natural impressionante. Sem 
pensar duas vezes, fez o que todo ser humano faria: registrou o 
momento e envio à Foto Cooperativa

O cooperado Harald Duhatschek registrou o zelo de sua 
produção de bovinocultura de leite em cores vivas

A esposa do cooperado João Huber, Wanderléa Alves de Souza, flagrou 
um ninho arquitetado em sua plantação de soja ainda verde (à esq.). 
Aparentemente, o programa habitacional “Minha soja, minha vida” 
ganhou adeptos mesmo com a oleaginosa já em fase de colheita, 
conforme demonstra flagrante de Verônica Hering (à dir.)

“A privilegiada visão diária do amanhecer”. O próprio autor, o 
colaborador Adilson Pedroso de Lima (Unidade Florestal), resumiu 
a sensação despertada pelo registro, na Unidade Florestal
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Uma visão ampla da “caçula” 
das unidades de negócios da 
cooperativa – a Agrária Grits 
e Flakes - foi fotografada 
pelo colaborador Bruno César 
Madureira (Logística)

Plantações de soja e milho contrastam com o típico céu azul, na Colônia Vitória, em 
imagem da colaboradora Palloma Schwingel (Comercial de Grãos e Pecuária)

Coube ao colaborador 
Alessandro Carlo Branco 
(Auditoria Interna) 
apresentar mais uma 
prova, capturada às 7h 
da manhã, aos autos do 
processo que pretende 
ratificar o ditado 
popular: “Deus ajuda 
quem cedo madruga”

Uma visão ampla 
da “caçula” das 
unidades de negócios 
da cooperativa – a 
Agrária Grits e Flakes 
- foi fotografada pelo 
colaborador Bruno 
César Madureira 
(Logística)

Em plena Sexta-Feira 
Santa, a entrega da 
safra na Unidade 
Guarapuava começou 
cedo, conforme 
flagrou a colaboradora 
Ângela Maria Ferreira 
(Unidade Cereais 
Guarapuava)

Enquanto preparava uma receita típica, publicada 
na edição de fevereiro da Revista de Entre Rios, a 
cooperada Denise Karly registrou o empenho da sua 
filha Nathalie, que inesperadamente fez um gracioso 
“merchandising” da Farinha Especialíssima

Na hora certa, no lugar certo: a colaboradora 
Luma Fernanda Martins de Lima (Logística) 
perpetuou um flagrante que fala por si

FOTO COOPERATIVA
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FATOS E NOTAS

Reconhecido como a melhor instituição de en-
sino da região, de acordo com a última edição 
do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), 
o Colégio Imperatriz Dona Leopoldina conquis-
tou mais um reconhecimento nacional. No últi-
mo dia 29 de março, o trabalho desenvolvido 
pelo Curso Técnico em Agropecuária do Impe-
ratriz foi contemplado com medalha de bronze 
no Prêmio Nacional de Gestão Educacional & 

Colégio Imperatriz conquista medalha 
em prêmio nacional 

Agrária recebe Reunião Nacional de Pesquisa de Cevada

Prêmio Nacional de Gestor Educacional (PNGE), 
considerado o mais importante do setor de edu-
cação no País.
O resultado da premiação foi apresentado em 
cerimônia do 15º Congresso Brasileiro de Ges-
tão Educacional (GEduc), realizado entre os 
dias 29 a 31 de março, em São Paulo. O Colégio 
Imperatriz foi classificado entre os três melho-
res projetos da categoria “Gestão Acadêmica 

Profissionais e empresas ligados à cadeia produtiva da cevada, 
produtores rurais, docentes e acadêmicos encontraram-se por 
dois dias para a 31ª Reunião Nacional de Pesquisa de Cevada, no 
Centro Cultural Mathias Leh, em Entre Rios, Guarapuava (PR). Se-
diado pela Cooperativa Agrária Agroindustrial e pela FAPA (Fun-
dação Agrária de Pesquisa Agropecuária), o evento foi realizado 
nos dias 18 e 19 de abril.
“É uma satisfação muito grande podermos sediar a Reunião 
Nacional de Pesquisa de Cevada aqui em Entre Rios, com uma 
intensa programação e grande intercâmbio de conhecimento”, 
frisou o presidente da Agrária, Jorge Karl. O cerimonial de abertu-
ra contou ainda com a participação do chefe de transferência de 
tecnologia da Embrapa, Jorge Lemanski e do pesquisador de ce-
vada da Ambev, Vitor Antunes. Coube ao pesquisador de cevada 
da FAPA, Noemir Antoniazzi, abrir os trabalhos com explanação 
sobre a importância da cultura para a Agrária e seus cooperados. 
“Esse encontro tem tudo a ver com a nossa cooperativa, com a 
nossa gente e nossa história. Em área contínua, ninguém tem 
mais área de cultivo de cevada do que nossos cooperados. Tam-
bém temos a nossa Festa da Cevada e a maior maltaria da Amé-
rica Latina”, elencou Noemir.

da Educação Básica/Profissional”. O PNGE tem 
por objetivo discernir e incentivar boas práticas 
educacionais, destacando as instituições vence-
doras e inspirando outras organizações a cola-
borarem com a evolução da educação. 
“A prática vencedora do PNGE-2017 está re-
lacionada ao nosso modelo de avaliação, que 
denominamos ‘Avaliação Integrada’. Nossa 
prática é considerada inovadora diante dos 
atuais modelos ainda executados nas institui-
ções que ofertam a educação profissional”, 
destacou a supervisora do Curso Técnico, Deise 
Maria Feltrin.
Para participar do prêmio, o colégio elaborou 
projeto conforme as normas estabelecidas pelo 
PNGE e o submeteu à comissão avaliadora, 
composta por um grupo com professores de 
todo o Brasil. “Esse prêmio é extremamente im-
portante para o Imperatriz, tendo em vista que 
muitas escolas da rede privada brasileira sub-
metem os seus projetos”, destacou a diretora 
educacional, Josiane Richter. 
Atualmente, o Curso Técnico em Agropecuária 
do Colégio Imperatriz conta com 170 alunos 
– um incremento de 40%, em relação ao ano 
passado. “Temos por objetivo formar profissio-
nais com habilidades técnicas, científicas e hu-
manas para atuar no setor agropecuário, aten-
dendo as expectativas regionais e demandas 
locais”, frisou Deise. 

A programação da 31ª Reunião Nacional de Pesquisa de Cevada teve 
palestrantes convidados e apresentações de resultados de safra coor-
denadas pelos pesquisadores da FAPA Noemir Antoniazzi (Cevada), He-
raldo Feksa (Fitopatologia) e Sandra Mara Vieira Fontoura (Manejo e 
Fertilidade de Solos).
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FATOS E NOTAS

Jorge Karl apresenta gestão da 
Agrária em fórum 

Oldir Frost se despede da Agrária ABSER comemora 27 anos 

Bier Sensorik 2017 

Cerca de 120 lideranças cooperativistas se reuniram para discutir o 
futuro do setor ao longo do 2º Fórum das Cooperativas Agropecuá-
rias, realizado em São Paulo. Durante a programação de dois dias, 
o presidente Jorge Karl foi convidado a apresentar a gestão, go-
vernança e o planejamento estratégico da Agrária. A participação 
de Karl ocorreu no segundo dia do evento, realizado em 3 e 4 de 
abril, em São Paulo. A segunda edição do Fórum das Cooperativas 
Agropecuárias foi promovido pelo Informa Agro, com apoio da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Mais de 200 pessoas 
participaram do evento, que discutiu temáticas como agregação 
de valor, gestão e governança, estratégia, cenário e projeções ma-
croeconômicas e das principais commodities, tendências para o 
agronegócio, além de casos internacionais de sucesso.

No dia 3 de maio, a Cooperativa Agrária promoveu 
almoço em homenagem ao ex-gerente operacional, 
Oldir Frost, que se despedia, após dedicar os últimos 
27 anos à cooperativa. Na presença da diretoria, su-
perintendência e companheiros de trabalho,  o diretor 
presidente da Agrária, Jorge Karl, ressaltou a impor-
tância do trabalho de Frost como liderança de longa 
data da Agrária e entregou-lhe uma singela lembran-
ça. Oldir Frost também foi coordenador da Unidade 
Guarapuava e exercia o papel de gerente operacional 
desde agosto de 2011. A Cooperativa Agrária Agroin-
dustrial agradece ao profissionalismo e empenho de 
Oldir Frost ao longo de todos esses anos.

A ABSER (Associação Beneficente das Mulhe-
res de Entre Rios) comemora no próximo dia 4 
de junho, domingo, seu 27º ano de fundação 
com um almoço típico com receitas suábias. O 
evento tem início às 14h, no Clube da Samam-
baia, e os cartões podem ser adquiridos ante-
cipadamente, ao preço de R$ 40, no Bazar 
de Artesanato, Posto Vitória, Armazém Dona 
Sophia e Mercearia Colonial Stoetzer. Crianças 
de 5 a 10 anos pagam meia entrada.  Pede-se 
a gentileza de levar de levar pratos e talheres. 
Haverá venda de bolos.

Olhos e ouvidos atentos. Paladar e olfato aguçados. Uma turma de 35 clientes 
participou da edição 2017 do Bier Sensorik – curso de análise sensorial de cerve-
jas –, promovido pela Agrária Malte nos dias 5, 6 e 7 de abril. Pela primeira vez o 
Biersensorik foi ministrado por um especialista da casa: o engenheiro de alimen-
tos, biersommelier e mestre cervejeiro formado pela VLB-Berlin Fábio Teleginski, 
especialista de mercado da Agrária Malte. O curso visou a qualificar profissionais 
de cervejarias de todo o país a analisar por meio dos sentidos os sabores, texturas, 
aromas, visual e off-flavours (defeitos de sabor) de cervejas.
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