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APLICATIVO AGRÁRIA PRODUTOS IREKS HANDEBOL HISTÓRICOWINTERSHOW 2017
Nova plataforma para 
celular e tablet centraliza 
notícias e comunicados

Comunidade já pode
adquirir 12 produtos 
fracionados em bazar

Equipe feminina sub-17 
do Imperatriz traz título 
inédito dos Jojups

Maior evento de cereais
de inverno do país está
recheado de destaques
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WINTERSHOW 2017 
TEM PROGRAMAÇÃO 
VARIADA 

A SUSTENTABILIDADE 
NA UNIDADE 
FLORESTAL 

AGRÁRIA LANÇA 
APLICATIVO DE 
COMUNICAÇÃO 

Produtividade, meio ambiente 
e qualidade de vida caminham 
cada vez mais juntos no setor

Dispositivo para smartphone 
e tablet integra notícias 
e comunicações em uma 
mesma plataforma

Cinco palestrantes convidados 
e nove pesquisadores da 
FAPA apresentarão novidades 
relacionadas às culturas de inverno

DEPARTAMENTO DE TI DESTACA
NÚMEROS DO ÚLTIMO ANO  
Um salto no número de atendimentos, aumento na economia 
gerada pela equipe própria e um incremento consistente no nível 
de satisfação dos usuários. A TI da Agrária em números.
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PRODUTOS IREKS ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
EMBALAGENS FRACIONADAS   
Comunidade de Entre Rios e região pode adquirir 12 produtos no 
Bazar de Artesanatos da Colônia Vitória

HANDEBOL FEMININO DO IMPERATRIZ 
QUEBRA TABUS HISTÓRICOS   
Equipe sub-17 do colégio representou Guarapuava nos Jogos 
da Juventude e trouxe título inédito
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Sustentabilidade 

EDITORIAL

Otema da sustentabilidade vem sendo discutido à exaustão. Houve o tempo em que se pen-
sava se tratar de modismo. Percebeu-se que não. Havia quem pensasse que seria utopia. 
Também já sabe que não é bem assim. Enquanto o mundo ideal não existe e a negligência 
é uma perigosa associada de qualquer negócio, as empresas têm investido cada vez mais 
tempo e dinheiro em projetos que se aproximam do famoso, e necessário, conceito triple 
bottom line, que ressalta os resultados sociais, ambientais e econômico de uma empresa.

A Cooperativa Agrária possui diversas áreas avançadas nesses quesitos, que atendem 
a demandas de diversos stakeholders, incluindo cooperados, clientes externos, colaboradores e a própria 
comunidade. E é justamente esse papel social que ganhou atenção ainda maior nos últimos meses em um 
setor já caracterizado pela sua importância econômica e ambiental.

Com investimentos em prol da saúde e segurança no trabalho, a Unidade Florestal cumpre um pa-
pel fundamental para que a Agrária atinja também a sua visão sustentável. Por meio do aproveitamento 
econômica e ambientalmente consciente de uma área de quatro mil hectares, o Florestal garante o forne-
cimento de biomassa para geração de energia das unidades industriais, sempre em busca da autossufici-
ência energética e da perpetuação do negócio.

Cuja questão social não se restringe aos próprios colaboradores, mas se estende a toda a comunidade. 
Ao lado dos quatro mil hectares de reflorestamento, permanecem outros seis mil hectares de mata nati-
va preservada. Ou seja, trata-se de um bolsão de biodiversidade que permanecerá intocada. Mas, então, 
como garantir o crescimento e a manutenção do negócio, sem invadir essas áreas?

Os investimentos ao longo dos últimos meses englobam a implantação de tecnologia, com o objetivo 
de elevar a produtividade e eficiência dos processos. Isso inclui desde a automatização de determinadas 
atividades e o fornecimento de alojamentos móveis, garantindo maior segurança e conforto aos colabora-
dores, até pesquisas intensivas de otimização da produção de árvores, em conjunto com a FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária). 

Estrategicamente fundamental para as atividades da Cooperativa, a Unidade Florestal vive um mo-
mento de evolução em vários sentidos, mas especialmente em busca de um tema que não é nem modis-
mo, nem utópico, mas plenamente factível e cada vez mais necessário. 

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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FLORESTAL MIRA 
EM PRODUTIVIDADE, 
QUALIDADE DE VIDA 
E EFICIÊNCIA

Responsável pelo 
fornecimento de 
biomassa para geração 
de energia nas indústrias, 
o setor Florestal da 
Agrária investiu em 
tecnologia para aumentar 
a produtividade e 
a eficiência de seus 
processos, além de trazer 
mais bem-estar aos seus 
colaboradores

HARALD ESSERT

uatro mil hectares de florestas 
plantadas produzem a madeira 
utilizada na geração de energia 
para as indústrias da Agrária. 
Entremeados pelas florestas cul-
tivadas, outros imponentes seis 
mil hectares de mata nativa pre-

servada. O que torna o setor Florestal uma 
das mais fundamentais ferramentas para o 
atingimento da visão de sustentabilidade da 
Agrária é justamente sua importância eco-
nômica e ambiental.

Contudo, é sabido que o tripé da susten-
tabilidade se apoia ainda em um terceiro 
eixo: o social. Com isso em mente, o Florestal 
investiu cerca de R$ 15 milhões nos últimos 
três anos em aquisição de áreas, estrutura e 
equipamentos que permitiram incrementar 
a produtividade, mas também aumentar a 
qualidade de vida dos colaboradores e redu-
zir o risco de acidentes na unidade.

Entre os avanços estão a mecanização 
das operações, a modernização dos equipa-

Q



5Revista Agrária

Um novo 
equipamento 
de picagem de 
árvores inteiras, 
inteiramente 
operado por 
controle remoto, 
foi adquirido este 
ano, aumentando a 
produtividade

Claudinei Lopes: tudo foi planejado 
visando a oferecer conforto e qualidade de 
vida aos colaboradores, bem como atender 
à NR 31 e à certificação 18.001

Roger Lehmann: para 
atingirmos a meta 
de produtividade e o 
desafio de melhorar 
estrutura do Florestal, 
continuaremos 
investindo nos 
próximos anos

Fabio Martins: 
sem biomassa, 
não seria 
possível produzir 
na maioria 
das unidades 
industriais da 
Agrária, nem 
estocar os cereais 
recebidos

mentos, a melhoria do transporte dos cola-
boradores e a compra de novos alojamentos 
móveis, que proporcionam mais conforto e 
segurança à equipe.

São medidas que, na opinião do coor-
denador Claudinei Lopes, ajudam a tornar 
mais agradável a vida de 56 colaboradores 
da unidade florestal, a maioria dos quais tra-
balha sob exposição direta ao tempo, dor-
mindo em áreas remotas durante a semana. 
“Quando falamos em sustentabilidade, pre-
cisamos levar em conta se as pessoas estão 
satisfeitas e em boas condições de trabalho. 
Quando cuidamos das pessoas, os resulta-
dos certamente vêm”, destacou Lopes.

Para que os colaboradores tenham luga-
res apropriados, foram projetados contêine-
res com cozinha, sanitários e dormitórios, 
para permitir uma estadia mais confortável 
dos colaboradores nas fazendas. “Tudo foi 
planejado visando a oferecer conforto e 
qualidade de vida, bem como atender aos 
requisitos da NR 31 e à certificação 18.001. 
Acreditamos que oferecer isso aos colabora-
dores é essencial, levando em conta que não 
é fácil o trabalho nas atividades florestais”, 
acrescentou o coordenador.

A modernização e os investimentos se 
justificam, afinal, o Florestal é uma área 
extremamente estratégica para a Agrária. 
“Sem a biomassa, não seria possível produ-
zir na maioria das unidades industriais da 
Agrária, nem estocar os cereais recebidos 
do campo, como soja, milho, cevada e trigo, 
porque não estariam em umidade adequa-
da para armazenamento. Em suma, a Coo-
perativa praticamente não teria como ope-
rar”, destacou o supervisor de energéticos 
Fabio Martins.

Segundo ele, o fato de a madeira ser 
uma fonte renovável de energia a torna 
uma alternativa mais atraente. “A biomassa 

florestal é uma boa opção energética, pois 
é renovável e gera baixa quantidade de po-
luentes quando comparamos com combustí-
veis fósseis, como o óleo BPF”. A estimativa é 
que, até o final de 2017, sejam consumidas 
206 mil toneladas de lenha e cavaco em to-
das as unidades da Cooperativa.

Portanto, investir em tecnificação e es-
trutura é fundamental para que a unidade 
possa trazer bons resultados às unidades de 
negócio. Na opinião do gerente de compras 
e distribuição Roger Lehmann, o objetivo é 
manter os investimentos nos próximos anos. 
“O Florestal tem uma meta de produtividade 
bem acima da média nacional. E além da 
produtividade, o maior desafio da unidade 
hoje é melhorar estrutura. E para conseguir-
mos isso, já estão previstos novos investi-
mentos nos próximos anos”, afirmou.

“Se olharmos para o histórico do Flores-
tal, há poucos anos grande parte das ativida-
des ainda era manual, e o risco de acidentes 
era bem elevado. Hoje contamos com equi-
pamentos modernos e uma estrutura cada 
vez melhor, com vistas ao colaborador. E o 
nosso objetivo é continuar melhorando”.

FLORESTAL
DA AGRÁRIA

10.600 ha
4.000 ha

6.600 ha
DE FLORESTA PLANTADA

DE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO E

PROTEÇÃO
AMBIENTAL

MECANIZAÇÃO
O trabalho no Florestal é intrinsecamen-

te árduo. Por essa razão, pensando em tor-
nar o serviço de colheita das árvores mais 
simples, produtivo e seguro, optou-se por 
investir na mecanização. A partir da intro-
dução da colheita mecanizada e do cava-
queamento de árvores inteiras em 2015, foi 
possível reduzir a dependência da mão de 
obra e o potencial risco de acidentes. Se an-
tes havia uma equipe própria de 14 opera-
dores de motosserra, hoje são seis pessoas 
que operam os equipamentos de alta tec-
nologia, sem contato direto com a colheita.

“Quando a colheita florestal era inteira-
mente manual, a equipe própria tinha uma 
produção de 28.300 toneladas por ano. Atu-
almente, a produção é de 130 mil toneladas 
de cavaco por ano. Além da alta produtivi-
dade, os equipamentos oferecem baixo risco 
de acidentes”, explicou o supervisor florestal 
Cleuzimar Rodrigues Lisboa.

Uma das aquisições mais recentes, em 
agosto deste ano, foi um novo equipamento 
de picagem de árvores inteiras mais robus-
to e produtivo. Montado em um carro sobre 
esteiras para aumentar a mobilidade e fa-
cilidade de manobras nas florestas, o pica-
dor é operado completamente por controle 
remoto. “A quantidade de paradas é menor 
e a eficiência operacional é muito maior”, 
destacou Cleuzimar.
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REESTRUTURAÇÃO
Após a mecanização das atividades de 

colheitas e a consequente redução do tra-
balho manual, houve uma reestruturação 
no quadro funcional da unidade. Muitas das 
atividades na silvicultura antes executadas 
por terceiros passaram a ser realizadas por 
colaboradores próprios, tais como o controle 
de formigas, o plantio, as roçadas e outras. 
“A principal motivação para a primarização 
das atividades foi a qualidade oferecida nos 
serviços executados pela equipe própria”, 
destacou a engenheira florestal Cristiane 
Carla Benin. “Há também um maior com-
prometimento e garantia de entrega das 
atividades, bem como a redução de custos 
de implantação das florestas. As melhorias 
foram identificadas com auxílio de um pro-
jeto Seis Sigma”, ressaltou. Em conjunto com 
o departamento de Gestão da Qualidade, 
acompanha-se o rendimento das atividades 
e implantam-se ações de padronização das 
atividades e treinamento das equipes.

SEGURANÇA E BEM-ESTAR
Entre as principais mudanças realizadas 

recentemente no Florestal está uma sé-
rie de medidas realizadas para melhorar o 
conforto e a segurança dos colaboradores. 
Afinal, trabalhar o dia inteiro a céu aberto e 
dormir em alojamentos não são tarefas das 
mais confortáveis.

Pensando nisso, a Agrária adquiriu no-
vos e modernos alojamentos móveis – con-
têineres com banheiro, dormitório, cozinha 
e até uma pequena área de convivência, 
possibilitada por um toldo, mesas e cadeiras 
portáteis. Esses alojamentos são equipados 
com geradores, que alimentam iluminação, 
televisão, ducha elétrica e ar condicionado 
– bens que tornam mais agradáveis os dias 
nas frentes de cavaqueamento.

“Estamos muito felizes com as melhorias 
feitas”, destacou o colaborador Antônio Joel 
da Fonseca, colaborador da unidade Flores-
tal há 18 anos. “Eu gosto muito do meu tra-
balho aqui, mas realmente não é fácil passar 
tantos dias longe de casa e da família. Hoje, 

com esses novos alojamen-
tos, ficou quase tão bom 

quanto dormir em casa. 
E isso melhora nosso 
rendimento, nossa 

satisfação e, ainda por cima, trabalhamos 
mais descansados”.

Segundo o coordenador Claudinei Lopes, 
são iniciativas como essa que contribuem 
para que o Florestal esteja sem acidentes 
com afastamento há mais de cinco anos. 
“Devido à complexidade das atividades e os 
riscos inerentes a elas, somente com melho-
rias e com o comprometimento da equipe 
esses resultados podem ser alcançados”.

Antônio Joel da Fonseca: com as novas 
acomodações melhora nosso rendimento, nossa 
satisfação e trabalhamos mais descansados

Um caminhão que era 
utilizado no transporte de 
lenha foi adaptado para 
carregar as máquinas 
florestais, reduzindo os 
gastos com transporte

Foram adquiridos novos alojamentos 
móveis: contêineres com banheiro, 
dormitório, cozinha e uma pequena área 
de convivência

E foi pensando exatamente na seguran-
ça dos colaboradores que se buscou oferecer 
um micro-ônibus para transportar as equipes 
de trabalho da sede da unidade Florestal até 
as fazendas, de forma segura e confortável.

Outra melhoria foi a criação de áreas de 
vivência móveis, cobertas, equipadas com 
mesas e bancos, sanitários móveis, água 
potável e lixeiras para descarte de lixo. São 
estruturas montadas nas frentes de trabalho 
da silvicultura (plantio e manutenção das 
florestas), com o objetivo de tornar mais 
confortável o dia de trabalho e o momento 
das refeições dos colaboradores.

LOGÍSTICA E MOBILIDADE
Há um ano, o Florestal também conta 

com uma frota dedicada para transporte 
de cavaco. Com isso, foi possível garantir 
a exclusividade de fretes e melhoria no es-
tado de conservação dos veículos. Todos 
os caminhões foram identificados com 
a marca da Agrária e receberam o selo 
“Energia renovável”.

“E com o objetivo de aumentar a segu-
rança no preparo das cargas, os caminhões 
foram adequados com um sistema de en-
lonamento automático, sem a necessidade 
de subir no caminhão, o que facilita o pro-
cedimento e reduz o risco de acidentes”, 
afirmou Lopes.

Ainda no ramo do transporte, houve me-
lhorias para facilitar o deslocamento do ma-
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A sede da unidade Florestal, na Vitória, também recebeu melhorias visando o bem-estar dos colaboradores

quinário. Este ano o Florestal adaptou um 
caminhão próprio que antes era utilizado 
para transportar lenha, transformando-o em 
um caminhão prancha de tamanho adequa-
do para carregar as máquinas florestais. “An-
tes tínhamos dificuldade na disponibilidade 
de caminhão prancha nas dimensões neces-
sárias, aumentando nossos custos. Com essa 
adequação, ganhamos autonomia para que 
seja realizado o transporte do picador e es-
cavadeira entre os projetos florestais, com 
menor custo e maior agilidade”, ressaltou o 
coordenador da área.

DIVERSIFICAÇÃO
O cultivo de eucalipto é a principal ativi-

dade da unidade Florestal atualmente, por 
ser uma espécie favorável à produção de 
biomassa para geração de energia. Contu-
do, desde 2015 a unidade Florestal come-
çou a diversificar a produção com o plantio 
de pinus, adotando um manejo para produ-
ção de toras. Dessa forma, começaram-se 
a aproveitar áreas consolidadas que eram 
improdutivas para eucaliptus.

“Mesmo que o pinus tenha um ciclo mais 
longo que o eucalipto, é importante traba-
lhar com áreas reguladas, a fim de que te-
nhamos receitas cadenciadas após o início 
da colheita, o que poderá facilitar a futura 
comercialização dessa floresta”, afirmou 
Cristiane Benin.

206mil t

ATÉ O FINAL DE 2017,
A AGRÁRIA CONSUMIRÁ

DE LENHA
E CAVACO

130mil t
de cavaco

produzidos por ano
(CAVACO É A BIOMASSA

TRANSFORMADA EM ENERGIA NAS
INDÚSTRIAS E NAS

UNIDADES DE CEREAIS)

NOVOS NEGÓCIOS
Em concordância com o planejamento 

estratégico da Cooperativa, o Florestal de-
senvolveu em 2017 o projeto “Novos Negó-
cios Florestais”, que consiste em diversificar 
as fontes de biomassa florestal, realizando 
contratos de longo prazo com cooperados 
e terceiros.

As modalidades de negócios dividem-se 
em compra de floresta em pé (vinculada ao 
posterior arrendamento das áreas) e venda 
futura. Até o momento, firmaram-se contra-
tos nas modalidades de compra de floresta 
em pé em um total de 235 hectares.

Com isso, se definiu que a partir de 2018 
a originação de madeira para biomassa será 
dividida entre florestas próprias, contratos 
de longo prazo e do mercado de oportuni-
dade. Isso deve possibilitar a regulação de 
fornecimento de terceiros e de áreas para 
manejo nos próximos anos.
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FESTA DA CEVADA 2017

PRÊMIO FRANZ JASTER 

DIA DA EXPERIÊNCIA AGRÁRIA MALTE 

Cerca de 2.500 pessoas celebraram os qua-
tro dias de atrações da Festa da Cevada 2017. 
A programação teve início com o Ato Ecumêni-
co, realizado na noite do dia 5 de outubro, no 
Centro Cultural Mathias Leh. O momento ho-
menageou os pioneiros de Entre Rios e os suá-

O Prêmio Franz Jaster de Comunicação 2017, promovido pela Cooperativa 
Agrária Agroindustrial e realizado pela Unicentro – através da Coordenado-
ria de Comunicação Social, está com as inscrições abertas. A novidade desta 
quinta edição fica por conta do aumento do número de categorias, de quatro 
para cinco. A partir deste ano será aceita também a participação de fotogra-
fias enviadas por estudantes universitários. O objeto deve ser o mesmo das 
demais categorias (Fotografia; Jornalismo Impresso ou Online; Material Tele-
visivo; e Reportagem Radiofônica), ou seja, o WinterShow 2017 e/ou as pes-
quisas desenvolvidas pela FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária). 

Os concorrentes podem enviar matérias veiculadas entre 1º e 31 de 
outubro de 2017. O prazo de inscrição encerra-se no dia 3 de novembro. 
Informações sobre o prêmio estão disponíveis no site: www2.unicentro.br/
premiofranzjaster.  

A edição 2017 premiará novamente os três primeiros colocados de cada 
categoria, em cerimônia a ser realizada em novembro. 

No dia 19 de agosto, um grupo de 88 cervejeiros 
caseiros de todo o Brasil conheceu as instalações da 
Agrária, em mais um Dia da Experiência Agrária Mal-
te. Os participantes visitaram a maltaria, a cervejaria 
experimental, conheceram o Laboratório Central da 
Cooperativa, a FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa 
Agropecuária) e o Museu Histórico de Entre Rios – e 
assim puderam verificar de perto todo o cuidado, a 
qualidade e o carinho com o produto e o cliente que 
fazem parte do dia a dia da Cooperativa. 

Desde a primeira edição do Dia da Experiência 
Agrária Malte, mais de 500 cervejeiros já tiveram a 
oportunidade de participar. A quarta e última edição 
de 2017 se dará no dia 11 de novembro.

bios, que se tornaram vítimas de perseguição 
durante e após a 2ª Guerra Mundial. Também 
houve espaço para comemoração aos 50 anos 
da construção da Capela Votiva, em homena-
gem a Nossa Senhora. 

Já no dia 6, foi a vez de enaltecer a culi-

nária e o dialeto suábios durante o Programa 
Cultural. Além de ressaltar a história e etimo-
logia de diversas palavras e tradições, com 
apoio dos grupos culturais de canto, dança, 
música, teatro, o evento contou ainda com o 
Festival Gastronômico. Doze pratos, doces e 
salgados, “saíram” do programa e “tornaram-
-se realidade” diante do público, que pode se 
deliciar com tamanho caldeirão cultural. 

No sábado, dia 7, foi a vez da tradicio-
nal Peixada com Baile Suábio, que neste ano 
se concentrou no sábado, e contou com a 
preparação de 2.000 anchovas em fogo de 
chão. Três bandas embalaram o baile típico. 
E no domingo, dia 8, a comunidade luterana 
da colônia Cachoeira promoveu mais um al-
moço típico, com Gulasch e estrogonofe, ser-
vido nas dependências do Colégio Imperatriz 
Dona Leopoldina.

Vencedores da edição 2016

EVENTOS
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omeça mais uma edição 
do WinterShow – o maior 
evento técnico-científico do 
país voltado aos cereais de 
inverno. Mas não só a eles. 
Cada vez mais, os cultivos 

de inverno se tornam diversificados, rami-
ficando-se para além do tronco principal 
formado por trigo, cevada e aveia. E natu-
ralmente o WinterShow, realizado por Agrá-
ria e FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa 
Agropecuária), acompanha essas tendên-

C
HARALD ESSERT

MUITO MAIS QUE 
CEREAIS DE INVERNO

WINTERSHOW:

cias, com palestras técnicas e workshops 
voltados a culturas alternativas, como ole-
aginosas de inverno e hortaliças, e também 
a novas tecnologias de mecanização e ma-
nejo do solo, pragas e doenças.

Mas uma das atrações que sempre vêm 
chamando a atenção nos últimos anos são 
as palestras de convidados de renome nacio-
nal, que tratam de temas tão diversos quan-
to o público do evento. Desde aulas mais 
diretamente voltadas ao agronegócio, como 
as palestras sobre perspectivas econômicas 

e tecnologias agrícolas – como no caso de 
Valter Casarin (IPNI), William Waack (Rede 
Globo) e Alexandre Cattelan (Embrapa) – 
até as mais motivacionais e de interesse 
geral, como o hipnólogo Rafael Baltresca, a 
médica comportamental Leila Navarro e o 
ex-atleta olímpico Robson Caetano.

“O objetivo de ter essa variedade de as-
suntos é justamente captar um público di-
verso”, destacou o supervisor da FAPA (Fun-
dação Agrária de Pesquisa Agropecuária), 
Sascha Schwarz. “A ideia é também atrair 
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WINTERSHOW

CADEIA 
PRODUTIVA

Um só evento, toda a cadeia produtiva 
da Agrária. Na opinião do gerente de negó-
cios farinhas, nutrição animal e grits e flakes, 
André Spitzner, desde o início o WinterShow 
foi idealizado para envolver todos os negó-
cios da Cooperativa. “Para o produtor, é im-
portante não olhar só para a cultura como 
algo que começa no plantio e termina na co-
lheita. É muito além disso. O agricultor é um 
produtor de farinha, de malte, não se limita 
mais a vender cevada, trigo, aveia. Ele tem 
que tender para onde o mercado está indo”, 
destacou. “No mesmo sentido, aquelas pes-
soas que trabalham em empresas cujo ne-
gócio gira em torno de produtos agrícolas, 
mas que nunca viram uma planta de trigo, 
um pé de cevada, elas têm no WinterShow 
a oportunidade de passar protetor solar, co-
locar um boné e ir para o meio da lavoura 
conhecer o início da cadeia produtiva”.

André Spitzner, que ocupava o cargo de 
gerente agrícola, passou para a nova função 
no início de outubro. A gerência agrícola, por 
sua vez, passa a ser comandada por Ubira-
tan Wendler.

PROGRAMAÇÃO 
PARALELA

Além do que esta programado na grade 
do WinterShow, ocorrem alguns eventos pa-
ralelos, voltados a públicos específicos. Um 
deles é o 1º Workshop de Hortaliças, que sur-
ge como resposta a uma demanda crescen-
te dentro da Agrária, de cultivos alternativos, 
tais como a batata, o tomate e a cebola. O 
workshop abordará a questão da batata se-
mente, fitopatologia, entomologia e o mer-
cado de hortaliças.

“Como essa é uma área crescente den-
tro da Cooperativa, inclusive com a criação 
de um setor específico para as hortaliças na 
assistência técnica, é importante trazer e fo-
mentar os produtores e cooperados para sa-
narem suas dúvidas com os especialistas da 
área”, destacou Sascha. O workshop ocorre 
no primeiro dia de WinterShow (terça-feira, 
dia 17), às 14h, em estande específico.

Outra atividade paralela é a realização 
do Workshop de Farinhas, realizado pela uni-
dade de negócios Agrária Farinhas. A oficina 
ocorrerá também no dia 17, às 15h. Trata-se 
de um evento técnico, voltado à equipe da 
qualidade, de compras e de desenvolvimen-
to de produtos de clientes da Agrária.

WinterShow 2017 conta com o patrocínio 
de Caixa Econômica Federal (Diamante), Oro 
Agri (Ouro), Banco do Brasil, Santander e Si-
credi (Prata) e Brandt, Sindicato Rural de Gua-
rapuava e Fertilizantes Terra Rica (Bronze).

mais o público feminino, por meio da partici-
pação das cooperadas, das filhas e esposas 
de cooperados, bem como da comunidade 
em geral. Nesse sentido, a palestra da Leila 
Navarro, por exemplo, foi justamente pensa-
da para trazer as mulheres e envolvê-las ain-
da mais nos negócios da Cooperativa”.

Segundo Sascha, as palestras de ordem 
mais motivacional visam, da mesma forma, 
a atrair os demais colaboradores da Agrária 
a participar do evento. Mesmo aqueles que 
não são diretamente envolvidos com agri-
cultura e pesquisa. “Mas, claro, as palestras 
também têm o objetivo de trazer uma nova 
perspectiva do cotidiano dentro da empresa 
e trazer inspiração para os colaboradores”, 
acrescentou Sascha.

WinterShow 
2017

17 a 19 de outubro
FAPA / Colônia Vitória
Entre Rios
Guarapuava (PR)

www.wintershow.com.br

André Spitzner (direita), novo 
gerente de negócios farinhas, 
nutrição animal e grits e flakes, e o 
seu sucessor na gerência agrícola, 
Ubiratan Wendler: o WinterShow 
é um evento que engloba toda a 
cadeia produtiva da Agrária
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Cultivos alternativos de inverno para 
produção de grãos e adubação verde 
associado ao manejo de pragas
Pesquisadores: Juliano Luiz de 
Almeida e Alfred Stoetzer (FAPA)

Fósforo no solo pelo método da 
resina e adubação fosfatada
Pesquisadora: Sandra Mara Vieira 
Fontoura (FAPA)

Manejo de plantas daninhas em 
cereais de inverno
Pesquisador: Vitor Spader (FAPA)

A estação Trigo mostrará alternativas 
diferentes dos tradicionais cultivos 
de inverno. Alguns desses cultivos 
já têm mercado desenvolvido e, no 
caso de outros, o mercado está em 
desenvolvimento. Serão discutidas 
ainda tecnologias para o manejo de 
pragas nas culturas e na sucessão.

Nos solos da região de abrangência 
da Agrária, os teores de fósforo são 
normalmente baixos. Nesse sentido, 
a palestra dará destaque ao método 
de avaliação da disponibilidade de 
fósforo por meio da resina trocadora 
de ânions. Esse método proporciona 
uma maior flexibilização do sistema de 
interpretação e indicação de fósforo, 
além de evitar algumas limitações do 
método de Mehlich-1. Será também 
distribuído um folder sobre o assunto, 
com os principais resultados da 
pesquisa.

A palestra abordará as técnicas mais 
relevantes para o manejo correto 
das plantas daninhas nas lavouras 
de cereais de inverno, destacando 
herbicidas e doses mais eficazes 
no controle das principais espécies 
que ocorrem na região. Serão ainda 
expostas as consequências, para 
as lavouras de verão semeadas na 
sequência, do manejo das plantas 
daninhas durante o inverno.

ESTAÇÃO TRIGO E 
ENTOLOMOGIA

ESTAÇÃO FERTILIDADE E 
HERBOLOGIA

WINTERSHOW
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Mecanização e inovação aplicada 
à conservação de solo
Pesquisadores: José Eloir 
Denardin (Embrapa) e Paulo 
José Alba (FAPA)

Manejo de cultivares de cevada para 
altas produtividades
Pesquisadores: Noemir Antoniazzi e 
Eduardo Stefani Pagliosa (FAPA)

Estratégias para o controle de 
doenças em cereais de inverno
Pesquisadores: Dauri José 
Tessmann (UEM), Heraldo Rosa 
Feksa e Cristiane Gonçalves 
Gardiano (FAPA)

Em parceria com a Embrapa Trigo, 
esta pesquisa da FAPA traz um 
panorama de tecnologias e manejos 
adequados que auxiliam o produtor 
a se enquadrar nas necessidades 
competitivas de uma agricultura 
sustentável e rentável, em conjunto 
com a conservação do solo.

Os visitantes da estação Cevada poderão 
conhecer as principais cultivares de 
cevada cervejeira indicadas para a região, 
bem como se atualizar em relação ao 
manejo da cultura com foco na produção 
de malte. Além disso, serão oficialmente 
lançadas duas novas cultivares: a 
Danielle, fruto do convênio entre a 
Agrária/FAPA e a alemã Ackermann, e 
a KWS Irina, desenvolvida pela KWS em 
convênio com a FAPA. Essas cultivares 
apresentam, além de bom potencial 
produtivo, maior tolerância a doenças e 
uma melhoria significativa em termos de 
qualidade de malte.

Na estação Fitopatologia, os 
pesquisadores abordarão a 
influência de fatores meteorológicos, 
como temperatura e chuva, na 
ocorrência de doenças nas culturas 
de cevada e trigo na safra 2017. No 
mesmo sentido, serão discutidas 
as medidas mais apropriadas de 
controle dessas doenças, com 
foco na redução dos teores de 
micotoxinas.

ESTAÇÃO MECANIZAÇÃO 
AGRÍCOLA

ESTAÇÃO CEVADAESTAÇÃO FITOPATOLOGIA

Palestras simultâneas
As palestras simultâneas da FAPA ocorrem 
duas vezes ao dia durante a programação do 
WinterShow. Essas aulas trazem os resul-
tados de pesquisas científicas e as novas 
tecnologias desenvolvidas pela FAPA em con-
junto com instituições parceiras, tornando-as 
acessíveis ao público visitante. Atualmente 
a FAPA trabalha em sete áreas de pesquisa, 
conduzidas por profissionais altamente 
qualificados: inovação tecnológica e meca-
nização agrícola; herbologia e soja; milho; 
manejo e fertilidade de solos; fitopatologia; 
cevada e feijão; entomologia agrícola; e 
trigo, aveia e oleaginosas de inverno.

WINTERSHOW
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iariamente, a Cooperativa Agrária produz inú-
meras informações de interesse de cooperados, 
colaboradores e demais públicos-alvo. Mas, pela 
primeira vez, uma mesma plataforma será capaz 
de reuni-las e deixá-las, literalmente, na palma da 
mão. O aplicativo Agrária, lançado oficialmente 

durante o WinterShow 2017, já está disponível para download, tanto 
para aparelhos com sistema operacional Android quanto para iOS.

Resultando de aproximadamente dois anos de desenvolvimen-
to e aperfeiçoamento, as facilidades disponibilizadas pelo aplicativo 
são inúmeras. Primeiramente, todas as notícias geradas para o site 
da Agrária agora podem ser facilmente lidas no aplicativo. O mesmo 
acontece com textos publicados no site da Fundação Cultural Suá-
bio-Brasileira (www.suabios.com.br) e na página do Colégio Impera-
triz Dona Leopoldina (www.colegioimperatriz.net.br). 

Em todos os casos, o aplicativo agiliza a experiência de leitura. 
Além disso, possibilita o compartilhamento de notícias por e-mails 
ou redes sociais, em apenas três cliques. Paralelamente, o novo siste-
ma de publicação possibilita a inclusão de galerias de fotos e vídeos 
diretamente na notícia, elevando a relevância do conteúdo gerado.

Agora, os leitores também poderão interagir com a Assessoria 
de Comunicação e Imprensa da Agrária, por meio do “espaço in-
terativo”. Além de críticas, elogios e sugestões de notícias e melho-
rias, os leitores podem contribuir, enviando imagens para a seção 
Foto Cooperativa. 

APLICATIVO 
AGRÁRIA
INTEGRA E AMPLIA 
FACILIDADES DE 
COMUNICAÇÃO

KLAUS PETTINGER

D

REVISTAS
As publicações físicas, como a Revista 
Agrária e Revista de Entre Rios (em ale-
mão), também podem ser lidas pelo apli-
cativo. O objetivo é, em breve, também 
oferecer materiais adicionais, como fotos 
e vídeos, na versão da Revista Agrária 
exclusiva para o aplicativo. Da mesma 
forma, o Relatório Anual ficará disponível 
para visualização.

FACILIDADES E NOVIDADES
A criação e desenvolvimento do aplicativo 
Agrária foi uma iniciativa do departamen-
to de marketing, por meio da assessoria de 
comunicação e imprensa, desde o final de 
2015. Diante das mais variadas possibili-
dades de melhorias, o aplicativo contará 
constantemente com novas atualizações, 
buscando uma integração cada vez maior 
entre as diferentes fontes de informação 
atualmente disponíveis, especialmente 
para cooperados e colaboradores.
Por conta disso, a assessoria de comuni-
cação e imprensa está aberto para rece-
ber críticas e sugestões, que certamente 
serão apreciadas. 

DOWNLOAD
Para baixar o aplicativo Agrária em seu 
smartphone ou tablet, basta acessar a 
loja da AppStore (para iPhones) ou Goo-
glePlay (celulares Android) e procurar por 
“agraria”. Caso restem dúvidas, basta en-
viar e-mail para a assessoria de imprensa 
da Agrária (klaus@agraria.com.br).
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BASF Milho.
Mais próximo. Mais resultados.
Acesse: www.agrobasf.com.br

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. 
Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Standak® Top nº 01209, Fastac® Duo nº 10913, Nomolt® 150 nº 01393, 
Imunit®  nº 08806, Pirate®  nº 05898, Abacus® HC nº 9210, Ativum® nº 11216 e Heat®  nº 01013.

Barter.
Ferramenta que permite 
ao produtor diminuir os 
riscos com a variação de
preço das commodities.

Cartão Safra.
Na compra de produtos 
BASF, o produtor acumula 
pontos que pode trocar 
por vários prêmios.

Standak® Top

Abacus® HC
Ativum®

Imunit®

Nomolt® 150
Pirate®

Fastac® Duo

Heat®

Soluções BASF para o manejo completo do milho.
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RESULTADOS E 
MELHORIAS DO 
ÚLTIMO ANO

HARALD ESSERT

uita coisa mudou no departamento de TI (Tecnologia de Informação) 
da Agrária – em especial após a implantação do sistema SAP na Coo-
perativa. Mas com essas mudanças também vieram novos desafios e 
grandes melhorias: um salto no número de atendimentos, aumento na 
economia gerada pela equipe própria e um incremento consistente no 
nível de satisfação dos usuários.

Segundo os registros da TI, de junho de 2016 a junho de 2017 houve 
mais de 12 mil chamados atendidos, em um total de 39 mil ligações. “Após o go live da segun-
da onda de implantação do SAP, tivemos um aumento significativo na quantidade de atendi-
mento”, destacou o coordenador da área, Paulo Anzolin. “Depois da entrada em produção das 
indústrias, dos comerciais, houve um salto no número de chamados, que exigiu um esforço 
maior da nossa equipe. Já no terceiro dia após o go live tínhamos  quase 800 chamados”.

M

Um dos desafios da TI hoje é justamente dar rápida vazão a esse grande número 
de chamados. Por isso, o departamento procura reforçar junto aos usuários as 
demais formas de solicitar suporte, além do telefone – tais como a solicitação de 
atendimento via sistema (ícone na área de trabalho) e o envio de e-mail.
“São apenas três atendentes que trabalham na central de atendimento te-
lefônico, o que explica a fila de chamadas e a eventual demora no encami-
nhamento. Por isso é importante reforçar os demais meios de comunicação. 
O chamado via sistema ou e-mail recebe o mesmo acompanhamento que as 
solicitações telefônicas”, acrescentou o coordenador.

Segundo ele, no entanto, a tendência é que o número de chamados di-
minua à medida que evolui a maturidade do sistema. “Os números mostram 
isso. Desde aquela explosão de 800 chamados pós go live, hoje temos uma 
média de 100 chamados SAP em aberto, dentre os quais parte com a TI e 
parte com as áreas de negócio”.

Como grande parte dos atendimentos é a 
respeito de dúvidas recorrentes e de resolu-
ção relativamente fácil, a TI criou uma pági-
na Wiki, acessível pela página inicial da intra-
net, que é paulatinamente alimentada com 
soluções para as perguntas mais frequentes.

“A WikiTec é uma ótima solução, que permi-
te aos usuários procurar as próprias soluções 
antes de abrir um chamado na TI. É claro 
que ainda estamos alimentando essa base 
de conhecimento, mas muitas das respostas 
que as pessoas procuram ligando para a TI 
poderiam ser encontradas nessa página”.

Canais de atendimento

Pesquisa de
satisfação da TI:

WikiTec

Paulo Anzolin: não tenho dúvidas 
de que o trabalho de revisão 
dos processos, aliado ao nível de 
conhecimento da nossa equipe é que 
contribui para esse resultado

2017 88,47
(parcial)

2016 87,622015 83,572014 76,05
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Economia

Índice de satisfação O nível de qualificação dos profissionais da TI também tem colaborado 
com os resultados da Agrária, principalmente no tocante aos novos negó-
cios e à abertura de novas unidades (como centros de distribuição). Isso 
porque, em vez de contratar consultorias externas e empresas especializa-
das, a própria TI tem implantado as soluções por meio da equipe própria. 
Isso trouxe, no último ano (de junho a junho) uma economia estimada de 
R$ 1,6 milhão à Cooperativa.

“Fizemos uma ponderação com base no que poderíamos ter contratado 
de serviço externo, mas que conseguimos encaminhar dentro de casa. Isso 
contribui positivamente, tanto na questão de gestão de custos, quanto na 
evolução da própria equipe, que está se qualificando”, avaliou Paulo. “A isso 
se somam outros ganhos, como a gestão de pacotes de utilidades, que 
inclui impressão, gerenciamento de software, telefonia, a configuração de 
novos negócios e o desenvolvimento interno de algumas soluções”.

O nível de satisfação dos colaboradores em relação à 
TI tem aumentado consistentemente. O índice parcial 
de 2017 (ainda sem a pesquisa de satisfação do se-
gundo semestre) é de 88,47 – muito próximo dos 90% 
almejados pelo departamento. Na opinião de Paulo 
Anzolin, isso se deve a todas as melhorias implantadas, 
bem como à capacidade do departamento de dar se-
quência às solicitações dos usuários.

Para ele, a satisfação dos colaboradores passou a me-
lhorar desde 2012, quando foi implantada a central 
de atendimento, o que começou a possibilitar um ga-
nho em produtividade da equipe. Afinal, se deixaram 
de sobrecarregar colaboradores específicos da TI, e 
as demandas passaram a ser encaminhadas de acor-
do com a especialidade de cada um.

“Essa organização, o processo de gestão de incidentes, 
gestão de requisição de serviços, o SLA (contrato de 
nível de serviço) bem definido, o monitoramento pra-
ticamente online dos chamados. tudo isso nos permite 
atender as áreas no tempo que dissemos que atende-
ríamos, com a devida importância. Acreditamos que 
sejam esses fatores que têm contribuído para a satisfa-
ção cada vez maior dos usuários”, destacou Paulo. “Eu 
não tenho dúvidas, de que esse trabalho de revisão dos 
processos, aliado ao nível de conhecimento da nossa 
equipe, ao trabalho e à dedicação, é que contribui para 
esse resultado”.

A equipe de TI 
teve um aumento 
consistente no 
nível de satisfação 
dos usuários nos 
últimos anos

12.388 
39.241 

R$1.605.494,00*

Chamados
atendidos*

*no período de junho de 
2016 a junho de 2017

Ligações
recebidas*

Economia de

• Chamados AMS – R$ 1.069.125,00
• Pacote GMD – R$ 388.969,00
• Configurações de novos negócios – R$ 122.400,00
• Desenvolvimento interno – R$ 25.000,00

Totalizando:
2.082 horas
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s palestras e trabalhos 
apresentados pelos pes-
quisadores da FAPA (Fun-
dação Agrária de Pesquisa 
Agropecuária) Juliano Luiz 
de Almeida, Sandra Mara 
Vieira Fontoura e Alfred 

Stoetzer ganharam destaque na 11ª Reunião 
da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e 
Triticale e no Fórum Nacional de Trigo 2017, 
que ocorreram entre os dias 25 e 27 de julho, 
em Cascavel (PR). Os eventos foram promovi-
dos pela Coodetec.

JULIANO
O pesquisador de trigo Juliano Almeida 

apresentou uma palestra e um total de três 
trabalhos científicos. No painel de abertura 
do Fórum Nacional (dia 25), ele palestrou so-
bre “Cultura de trigo no cenário do agronegó-
cio”. Já na Reunião de Pesquisa de Trigo (dia 
26), na Subcomissão de Ecologia, Fisiologia e 
Práticas Culturais, o pesquisador apresentou o 
trabalho intitulado “Ensaio de épocas de se-
meadura de trigo”. Esse trabalho foi escolhido 
como destaque daquela subcomissão, e rea-
presentado na plenária final.

“A pesquisa detalha os diferentes danos 
que a geada causa na folha do trigo nos di-

PALESTRAS DE PESQUISADORES 
DA FAPA SE DESTACAM EM 
EVENTO NACIONAL DE TRIGO

HARALD ESSERT

A
ferentes genótipos”, explicou Juliano. “Como 
consequência dessas diferenças, pode-se uti-
lizar a estratégia do escalonamento da época 
de semeadura, direcionando os genótipos tole-
rantes para início da época de semeadura indi-
cada, os intermediários para o meio da época e 
os mais sensíveis para o final da época”.

Para ele, ter sido convidado a palestrar 
e ter um trabalho escolhido para reapresen-
tação são sinal de reconhecimento. “Nos dá 
uma indicação que estamos conduzindo as 
nossas pesquisas de maneira idônea e corre-
ta”, afirmou.

SANDRA
A pesquisadora de manejo e fertilidade 

de solos, Sandra Fontoura, por sua vez, foi es-
pecialmente convidada pela organização do 
evento para realizar a palestra de abertura da 
Reunião de Pesquisa de Trigo (dia 26), com o 
tema “Manejo da fertilidade como ferramen-
ta para aumentar o rendimento”.

A sua palestra tratou do que a fertilidade 
do solo representa em termos de ferramenta 
para alavancar o rendimento do trigo (e de-
mais cultivos dentro do sistema de rotação 
de culturas) na região Centro-Sul do Paraná – 
uma das mais importantes regiões produtoras 
dentro do Paraná, estado no qual se produz 
metade do trigo do Brasil.

“Falei de calagem, dos critérios de fós-
foro, potássio e nitrogênio para aumentar o 
rendimento. E falei também dos desafios. Por 
exemplo, aquele produtor que produziu 4.500 
kg de trigo por hectare em um ano quer pro-
duzir mais. Outro desafio é diminuir a diferen-
ça de produtividade entre o que obtemos em 
nível experimental e o que obtemos na lavou-
ra. E o terceiro é diminuir diferença de produti-
vidades entre produtores”, destacou.

“A receptividade do público foi muito boa. 
E o fato de termos sido convidados mostra a 
relevância da FAPA, trazendo sempre informa-
ções atuais e pesquisas bem consolidadas e 

Sandra Mara Vieira Fontoura, Juliano Luiz de Almeida e Alfred Stoetzer 
foram reconhecidos pelos trabalhos apresentados na 11ª Reunião Nacional 
de Pesquisa de Trigo e Triticale

estruturadas. Para mim foi muito gratifican-
te”, avaliou a pesquisadora.

ALFRED
O pesquisador de entomologia, Alfred Sto-

etzer, apresentou à Subcomissão de Entomo-
logia o trabalho “Danos à produção, eficiência 
do manejo de epidemias de nanismo amarelo 
de trigo”, que também foi escolhido como tra-
balho de destaque, e reapresentado na plená-
ria final a todos os presentes.

Sua pesquisa tratou do papel do pulgão, 
uma praga do trigo, como vetor do Yellow 
Dwarf Virus, um vírus que causa nanismo 
amarelo na cevada e no trigo. “O trabalho 
mostra como deve ser feito o manejo desse 
vetor a fim de evitar epidemias de nanismo 
amarelo, e prova que esse manejo deveria ser 
feito de forma diferente do que o preconizado 
nas indicações oficiais brasileiras”, ressaltou 
Alfred. “Eu Mostramos como a Agrária sugere 
fazer o manejo desse complexo, com base nos 
resultados dos dois últimos anos. Não pen-
sando só em produtividade, mas também em 
questão de qualidade”.

Em sua opinião, esse reconhecimento se 
aplica a toda a equipe da FAPA. “Eu fui o por-
ta-voz, mas existe toda uma equipe por trás 
dessa informação. É um reconhecimento im-
portante, tanto para a FAPA e para a Agrária, 
quanto para a equipe de entomologia”.
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C
onhecida por oferecer 
misturas de panificação 
e confeitaria inovadoras 
e personalizadas, a IREKS 
do Brasil passa a comer-
cializar parte do seu di-

versificado portfólio de produtos no Bazar de 
Artesanatos da Colônia Vitória, em Entre Rios.  
A novidade foi lançada em tarde de degusta-
ção, no dia 22 de setembro. São 12 produtos 
especiais, incluindo misturas para pães e bo-
los, pão de queijo e um spray desmoldante 
para untar formas e assadeiras. 

Os consumidores poderão adquirir as li-
nhas integrais, sem lactose, sem glúten e sem 
açúcar em embalagens fracionadas, de 1 a 5 
kg. Como os produtos normalmente são proje-
tados para panificação e confeitarias, a equi-
pe da IREKS do Brasil testou cada uma das 
receitas para confecção em casa – essas re-
ceitas estão igualmente disponíveis no Bazar. 

“A demanda por parte do consumidor fi-
nal têm crescido nos últimos tempos e a nossa 
indústria não tinha como comercializar caixas 
fechadas para esse público”, explicou o diretor 
técnico, administrativo e de desenvolvimento 
da IREKS do Brasil, Norberto Roth. “Por isso, es-
colhemos o Bazar como ponto de venda, a fim 
de facilitar a comercialização desses produtos 
em quantidades fracionadas”, acrescentou. 

Produtos já podem ser encomendados no 
Bazar de Artesanatos da Colônia Vitória

A equipe de marketing e comercial da 
IREKS do Brasil pensou em cada detalhe para 
proporcionar a melhor experiência de com-
pra das misturas especiais. Um display com 
o portfólio, disponível no Bazar, indica desde 
o nome e a linha dos produtos até os ingre-
dientes das misturas, para quem tiver alergia 
a glúten ou lactose, por exemplo. 

ENCOMENDAS
Apesar de dispor de um estoque a pron-
ta-entrega, o Bazar trabalhará com en-
comendas, que podem ser realizadas 
semanalmente, sempre de segunda a 
quarta-feira. Já as entregas ocorrem 
tanto às sextas-feiras quanto aos sába-
dos. “Temos um catálogo com todos os 
detalhes para que o cliente possa provar 
as misturas que desejar. Ou, se preferi-
rem, podem fazer os pedidos por telefo-
ne”, explicou Deti Scherer, do Bazar de 
Artesanato. 

CONFIRA A LISTA DE 
MISTURAS IREKS À 
VENDA NO BAZAR

IREKS DO BRASIL LANÇA 
EMBALAGENS FRACIONADAS
EM NOVO PONTO DE VENDAS

IREKS PÃES
• IREKS SÓVITAL PÃO 100% INTEGRAL
• IREKS SÓVITAL TRADICIONAL ALEMÃO
• IREKS SÓVITAL LEVE LINHO
• IREKS SÓVITAL LEVE 8 GRÃOS
• IREKS PÃO DE QUEIJO ORIGINAL
• IREKS GRANDE SAVEUR (Mistura para 
preparo de pães e baguetes multigrãos)

IREKS UNTA FORMA
• IREKS SEPA WAX 500 (Ideal para 
untar formas e frigideiras para preparo 
de pães, bolos, omeletes, tapiocas, 
panquecas, entre outros)

IREKS CONFEITARIA & 
ESPECIALIDADES
• IREKS SUPERSOFT (Mistura para 
preparo de especialidades alemãs)

IREKS GLUTEN FREE 
• IREKS SINGLUPLUS VITAL (Mistura 
pronta para preparo de pão sem glúten 
com sementes)
• IREKS SINGLUPLUS (Mistura pronta 
para preparo de pão branco sem glúten)
• IREKS BROWNIE-MIX GLUTEN-
FREE (Mistura pronta para preparo de 
brownie sem glúten)

IREKS FREE FROM
• IREKS GOLDEN CAKE SEM AÇÚCAR 
(Mistura para bolo sem açúcar) 
• IREKS PÃO-DE-LÓ SEM LACTOSE

DEGUSTAÇÃO
No dia 22 de setembro, o bazar promo-
veu a degustação de alguns produtos 
IREKS. “As misturas à venda para con-
sumidor final tem relação direta com as 
que podem ser feitas em casa. Seguindo 
o modo de preparo descrito nos nossos 
materiais, nossos clientes certamente te-
rão uma ótima experiência com os pro-
dutos IREKS”, destacou Roth.

HORÁRIOS DO BAZAR
O Bazar de Artesanatos está aberto de 
segunda a sexta-feira, das 13h30 às 
18h; e aos sábados, das 9h às 12h e das 
13h às 17h.

KLAUS PETTINGER 
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ALUNAS DO IMPERATRIZ 
FAZEM HISTÓRIA NO HANDEBOL 
FEMININO PARANAENSE

ada uma das 16 atletas sa-
bia do seu potencial. Melhor: 
confiantes, tinham ciência 
que formavam um time ta-
lentoso e altamente compe-
titivo. Mas, após uma grande 

estreia, vencendo a forte equipe de Paranavaí 
por 28 a 25 (13 a 10), veio o choque de reali-
dade. A derrota por um gol de diferença, 25 a 
24 (10 a 10), para Iporã não só acendeu a luz 
de alerta, como foi decisiva para que a equipe 
de handebol feminino sub-17 de Guarapuava 
escrevesse uma trajetória histórica para o mu-
nicípio, na divisão B dos Jogos da Juventude do 
Paraná (JOJUPs).

Se toda boa história depende de um enre-
do marcado por momentos de tensão e supe-
ração, o grupo formado basicamente por alu-
nas do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina, do 
distrito de Entre Rios, poderá contá-la à exaus-
tão, sem cansar o ouvinte ou leitor. A começar 
pela sequência de quebras de tabu, ao longo 
da competição, realizada entre os dias 25 e 31 
de agosto, na cidade de Ivaiporã (PR).

Classificadas para a fase final dos JO-
JUPs 2017, após disputar a macrorregional 
em alto nível, as meninas do Colégio Impe-
ratriz representaram Guarapuava com várias 
missões. Para começar, nunca uma equipe de 
handebol feminino do município havia se-
quer passado da fase de grupos na final dos 
Jogos da Juventude. Mesmo com a derrota 
no segundo jogo, as meninas classificaram-
-se em primeiro lugar para as quartas de fi-
nal, pelo saldo de gols.

Contudo, a partida contra Iporã mostrou 
que uma correção de rota seria necessária. 
Após conversa com o professor de educa-
ção física do Colégio Imperatriz, e técnico 
da equipe, José Renato Miranda, as atletas 
discutiram entre si o que precisava ser feito. 
“Depois daquele jogo, a gente sentou, con-
versou, e ali entrou a união da equipe. Dei-
xei-as conversando no quarto por cerca de 
duas horas, para que colocassem os pingos 
nos ‘is’, vissem o que estava acontecendo e o 
que precisavam fazer para serem campeãs”, 
contou o professor.

KLAUS PETTINGER 

Professor José Renato: “Elas estão 
aprendendo a viver e a respeitar as 
diferenças”

C
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“Foi o jogo que, no final das contas, nos 
deu o título, porque nos acordou”, observou 
a aluna Amanda Egles, 17, do 2º ano do En-
sino Médio (EM). “A derrota para Iporã nos 
mostrou que não éramos invencíveis, ainda 
tínhamos muito a melhorar”. O que se seguiu, 
foi uma sequência avassaladora de grandes 
resultados e tabus quebrados.

Nas quartas de final, vitória por 26 a 20 
contra Mercedes, após abrir sete gols (16 a 9) 
logo no primeiro tempo. Nas semifinais, novo 

triunfo indiscutível: 26 a 15 sobre Uraí, com 
parciais de 13 a 9 e 13 a 6. As duas vitórias 
já bastavam para escrever o nome do time 
na história esportiva do Colégio Imperatriz e 
de Guarapuava.

Além de serem as primeiras atletas sub-17 
de handebol feminino da cidade a conquistar 
uma vaga na decisão dos JOJUPs, as jogado-
ras comandadas pelo professor José Renato 
representarão Guarapuava pela primeira vez 
na Divisão A, a elite dos Jogos da Juventude, 
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Equipe 
guarapuavana 
campeã de 
handebol na classe 
B dos Jogos da 
Juventude 2017

em 2018 – que, se já não bastasse, será reali-
zada justamente em Guarapuava. 

Mas elas queriam mais. As jogadoras, com 
idade entre 14 e 17 anos, já treinam frequen-
temente e disputam torneios há três, quatro ou 
mais anos. Algumas já chegaram a finais. Mas 
nunca haviam sentido o sabor de um título inter-
municipal. “A gente já chegou perto, já foi vice, 
ou chegava à semifinal e não conseguia a classi-
ficação”, contou a aluna Anna Carolina Schäfer, 
15, do 1º ano do EM. “Sempre quisemos muito 
sentir o gostinho da vitória, mas nunca tínha-
mos conseguido”, acrescentou a aluna Rafaely 
Ferreira, 14, também do 1º Ano do EM.

Por tudo isso e pelo que fizeram em quadra, o 
dia 31 de agosto de 2017 se tornou inesquecível 
para as meninas do Colégio Imperatriz, que trou-
xeram para Guarapuava o título inédito de han-
debol, divisão B, dos Jogos da Juventude do Pa-
raná. Uma categórica vitória por 20 a 12 contra 
Curitiba, após um primeiro tempo equilibrado (8 
a 7), fechou a fabulosa história de 16 guerreiras, 
que dançavam e pulavam na quadra do ginásio 
de esportes Alcebíades Alves, em Ivaiporã, sua 
própria versão da cantiga “Escravos de Jó”, que se 
tornou uma espécie de dança da vitória. 

A aluna Bianca Milla, 17, do 2º ano do EM, 
lembra da paródia que elas repetiram várias 
vezes antes, durante e depois do título: “Alunas 
do Zé, jogavam handebol, tira a bola, não dei-

“O professor é bem exigente e o 
que auxiliou foi que a gente já 
vem treinando há vários anos 
treinando, aprimorando-se cada 
vez mais”
Anna Carolina Schäfer, 15,
1º ano EM.

“Nossa equipe é bastante unida, 
a gente conversa antes do jogo, 
a gente reza, fala sobre tudo no 
quarto, se concentra, sempre 
tem essa união”
Rafaely Ferreira, 14,
1º Ano do EM

“Se alguém se machuca em 
quadra, a outra já está atenta 
para entrar. Todos estão 
prestando atenção para ajudar 
a equipe ao máximo” 
Kamila Correia, 14,
9º ano do EM

“O handebol me ensinou muita 
coisa. Vim de outro colégio e 
passei a treinar nesse ano. E 
comecei a pegar um amor pelo 
handebol, nunca tive essa união 
em equipe”
Tayna Moraes, 15,
2º ano do EM

“Sabíamos que nosso time era bom, 
mas não soubemos utilizar isso a 
nosso favor. Achávamos que seria 
tudo muito fácil, e que estava tudo 
pronto. Mas chegamos lá, ganhamos  
o primeiro jogo e o segundo a gente 
perdeu. Aí foi aquele choque”
Milena Rickli Silvério, 15 anos,
9º ano do EM.

“Se não fosse pelo handebol, não 
teria as amizades com as meninas 
mais novas. A gente se tornou 
meio que uma família. A gente 
pode não se amar, mas eu adoro 
vocês. Se uma precisar, outra vai 
estar ali sempre”
Amanda Egles, 17,
2º ano do EM.

A REVISTA AGRÁRIA FALOU ALGUMAS DAS CAMPEÃS, 
VEJA ALGUMAS FRASES DE DESTAQUE:
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xa passar, guerreiras com guerreiras fazem 
gol sem parar”. Mais de um mês após o 
título, elas ainda contam, emocionadas, a 
felicidade que sentiram. “Antes da final, eu 
disse para a Bianca: ‘hoje vai ser o melhor 
jogo da sua vida, hoje vamos ser campeãs e 
provar que a gente consegue’. Quando ter-
minou, eu repetia: a gente é campeão, pela 
primeira vez a gente conseguiu?!”, contou 
Amanda, com os olhos marejados.

“Quando fomos campeãs, foi uma 
sensação tão boa, por ver o esforço recom-
pensado. Já treino há cinco anos, me esfor-
çando bastante. E com o empenho de todo 
o time, conseguimos o título”, disse Anna, 
igualmente emocionada. “A gente não con-
seguia acreditar. Por tudo o que o nosso 
time passou, foi incrível. E quando fomos 
campeãs, foi como se dissessem: ‘vocês são 
completamente importantes’. A gente se 
sentiu muito bem”, acrescentou Rafaely.

ESPORTE E 
ESTUDOS

A diretora ressaltou também a im-
portância do apoio de todas as pesso-
as envolvidas, direta ou indiretamente. 
“Isso vai além da equipe composta pelos 
jogadores e treinador: envolve os pais, 
comunidade em geral, adversários, orga-
nizadores, professores, coordenadores pe-
dagógicos, setor administrativo, direção, 
entre outros”, destacou. 

Por sinal, um dos grandes desafios 
das aulas durante a trajetória que levou 
à conquista dos Jogos da Juventude foi a 
conciliação entre estudos e as partidas. Na 
mesma semana das partidas estavam pro-
gramados os simulados realizados rotinei-
ramente e que não podem ser remarcados. 
“O município de Guarapuava conseguiu 
fazer com que os nossos jogos fossem os 
primeiros da manhã. Assim, elas jogavam 
todos os dias às 8h da manhã, mal con-
versavam, entravam na van, vinham para 

Além do inédito título dos Jogos da Juven-
tude do Paraná, a equipe do handebol femini-
no ainda viu uma de suas atletas ser chamada 
para  o Acampamento Nacional da Confedera-
ção Brasileira de Handebol. Aos 17 anos, Bianca 
Milla integrou, por dez dias, entre 22 de setem-
bro a 1º de outubro, um grupo de 70 meninas de 
13 estados brasileiros, além do Distrito Federal. 

Do Paraná foram escolhidas apenas seis 
atletas, sendo cinco de Maringá – considerada 
uma potência do handebol – e a central gua-
rapuavana. Durante o período que passou no 
Centro Nacional de Desenvolvimento do Hande-
bol, localizado em São Bernardo do Campo (SP), 
Bianca absorveu aprendizados teóricos, por 
meio de palestras, e práticos, com treinamentos 
específicos e jogos. “Eles começaram a filmar os 
nossos jogos e mostrar os vídeos, para que vís-
semos o que estávamos fazendo de errado. Fol-
gamos apenas em uma tarde. Nos outros dias, 
havia treino e jogo”, conta Bianca. 

Na bagagem, ela traz diversos ensinamen-
tos que pretende repassar para as colegas de 
time, no Colégio Imperatriz. “Os exercícios que 
a gente fazia lá vão nos ajudar muito. O pro-
fessor Zé está querendo mudar a nossa defe-
sa, fazer mais avançada, e foi o que eu treinei 
lá. Tem também os exercícios que a gente fez, 
a correção dos erros. Tudo isso foi muito bom”, 
descreveu.

Na próxima edição, a Revista Agrária traz a 
matéria completa sobre a experiência de Bianca 
em São Bernardo. 

ALUNA PARTICIPA 
DE ACAMPAMENTO 
NACIONAL

Para o professor José Renato, o cami-
nho para o título, com a superação dos pró-
prios desafios pessoais e de grupo, foi, além 
de tudo, um enorme aprendizado de vida 
para as alunas. “Elas estão aprendendo a 
viver e respeitar as diferenças. E é isso que 
elas vão enfrentar na vida, no trabalho, na 
família, nos estudos”, destacou. 

A formação de cidadãos é exatamente 
o que o Colégio Imperatriz preza, tanto nas 
atividades em sala de aula quanto nas pa-
ralelas, como o apoio dedicado ao esporte, 
frisou a diretora educacional do Imperatriz, 
Josiane Richter. “A prática esportiva, e neste 
caso o esporte em equipe, tem muito a con-
tribuir, uma vez que proporciona uma série 
de questões importantes para a vida cidadã, 
como por exemplo: o esforço, a superação, 
a conquista, a derrota, o saber ganhar e o 
saber perder, o respeito, a determinação, a 
compreensão e o trabalho em equipe”. 

Entre Rios fazer a prova, faziam e voltavam. 
No dia seguinte, a mesma coisa, até que to-
das tivessem feito os simulados”, explicou o 
professor José Renato. 

Cada viagem de Ivaiporã até a Colô-
nia Vitória durava quase três horas. Mas as 
alunas mostraram toda a responsabilidade 
e dedicação que delas se espera. Especial-
mente em casa. “Tenho um acordo com 
meus pais. A média do colégio é 7,0. Mas a 
minha, lá em casa, é 8,0 ou 8,5. Eles dizem 
que percebem minha dedicação, mas pre-
cisam que eu tenha notas boas, precisam 
poder confiar em mim para eu poder viajar. 
A gente perde aula, mas repõe e estuda em 
casa para correr atrás da nota”, destacou.

Como atestam muitos pensadores, o 
caminho para a vitória, muitas vezes, ensina 
mais do que a própria conquista. Mas uma 
vez sentido o sabor do título, elas não vão 
parar por aí. O próximo objetivo é represen-
tar Guarapuava, em casa, na inédita Classe 
A dos Jogos da Juventude. Uma juventude 
aguerrida, talentosa, dedicada e campeã.

Equipe comemora 
vitória com professor 
José Renato (ao centro)
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exemplo de outras edições, a criati-
vidade foi novamente um dos prin-
cipais destaques de cooperados e 
colaboradores ao dispararem seus 
dispositivos fotográficos. A variedade 
de imagens e ângulos trouxe à tona a 

visão cotidiano de colaboradores de várias áreas diferen-
tes da Agrária, bem como de sagazes cooperados.

Convidamos colaboradores e cooperados a enviar 
suas imagens à assessoria de comunicação e impren-
sa da Agrária (pelos e-mails: harald@agraria.com.br e 
klaus@agrária.com.br).

CRIATIVIDADE À
FLOR DA PELÍCULA

4F C

KLAUS PETTINGER

Após mais um dia de trabalho, o colaborador Rhubiano Quadros da Silva 
(Gestão da Qualidade) flagrou a vista do retorno para casa a bordo do 
ônibus da linha 05, entre as colônias Jordãozinho e Samambaia

O colaborador Robertson 
Wolf (SSMA) eternizou 
o momento logo após 
a finalização dos 
monitoramentos de emissão 
de fumaça preta nos 
caminhões estacionados na 
Unidade Guarapuava

Na colônia Socorro, o agrônomo Washington Gomes da 
Silva (Assistência Técnica) registrou irrigação de cevada, e 
comentou: “Garantindo o malte nosso de cada dia!”

A chuva, o sol, um lago e os campos de Entre Rios; tudo 
em um único momento registrado pelo cooperado Harald 
Duhatschek no Parque Recreativo da colônia Jordãozinho

Em meio à vastidão das 
culturas de inverno, um 

ser minúsculo e colorido se 
destaca: “É uma praguinha!”, 

brincou a autora Carla 
Correia (Unidade Florestal)
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FOTO COOPERATIVA

A Unidade Guarapuava já foi fotografada de diversos ângulos, mas o 
colaborador Erick Henrique Carraro (Agrária Grits e Flakes) encontrou 
um pouco conhecido e decidiu compartilhar com os demais leitores

Conforme diz o clássico livro de 1960, o sol também é para todos 
em Entre Rios, com paisagens impressionantes, especialmente no 
inverno - basta ter lentes para eternizar, como fizeram o colaborador 
Robert Jurgovski (Comercial de Grãos), na colônia Vitória...

A Praça Nova Pátria está recheada de cores no 
enquadramento primaveril da colaboradora 
Cathia Petranski Correa (Agrária Malte)

...e o cooperado Walter Jurgovski, em sua chácara  “Sol Nascente”.

A colaboradora Vanessa Lopes de Souza (Fundação 
Semmelweis) flagrou o pôr do sol da Unidade 
Guarapuava, com a Agrária Grits e Flakes ao fundo

Metalinguagem refere-se a qualquer linguagem usada para descrever 
uma linguagem em si mesma. Ou seja, a colaboradora Nayara Kaminski 
de Oliveira (Gestão Ambiental) fotografar outra colaboradora, Erika 
Cristina Ramos (Gestão da Qualidade), que estava fotografando 
paisagem agrícola na colônia Cachoeira, e posteriormente enviar a 
imagem à Foto Cooperativa, é um exemplo didático de metalinguagem
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O colaborador Nereu Vitali Junior (Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente) interrompeu seu 
trajeto até o trabalho para registrar os campos 
entre as colônias Samambaia e Jordãozinho

A Agrária Grits e Flakes 
durante o pôr do sol 
foi motivo também do 
colaborador Gabriel 
Carneiro Riquierme 
(Logística)

“As coisas mais simples da 
vida, são as mais bonitas”, 
observou a colaboradora 
Josiane Camargo Borges 
(Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente) para descrever 
esse flagrante no Parque 
Recreativo Jordãozinho

A visita de um tucano, 
próximo ao condomínio 
Paraíso, chamou a 
atenção do colaborador 
Berthold Duhatschek 
(FAPA): “O único 
problema foi a falta 
de um bom celular ou 
máquina fotográfica, mas 
como o tucano é muito 
bonito, a foto ficou boa 
de qualquer forma”

“Amei essa foto desde o primeiro instante. Gosto muito do ipê e foi 
uma feliz coincidência o prédio do Administrativo aparecer ao fundo”, 
destacou a autora da imagem, Carla Correia (Unidade Florestal)

Trabalhar ao ar livre propicia vistas, como a registrada pelo 
colaborador José Elizeu Rodrigues (Unidade Florestal)

FOTO COOPERATIVA
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FOTO COOPERATIVA

Antes da chuva, a colheita. Antes da colheita, a foto, conforme 
constatou o cooperado Reinhardt Mecher

A seca observada 
na região de Entre 
Rios também foi 
fotografada pela 
cooperada Theresia 
Weicher, em sua 
propriedade em 
Tocantins

Fotos aéreas naturalmente causam impactos positivas pela perspectiva 
diferenciada, como na captura do cooperado Herold Pertschy

A colheita pode ser 
observada das mais variadas 
perspectivas, inclusive dando 
um toque de originalidade, 
como na foto da cooperada 
Martina Weicher Rovani

O agrônomo Elizandro Ricardo Kluge (Assistência Técnica) 
registrou o desenvolvimento da cevada em dois momentos, em 
frente à maltaria: a primeira em julho (acima) e a segunda em 
início de outubro.

Quem não gostaria de trabalhar em um “escritório” com 
essa vista? O cooperado Marcelo Milla registrou o pôr do sol 
enquanto pulverizava sua lavoura
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FATOS E NOTAS

3º Concurso Nacional de 
Cervejas Caseiras Cervejaria Experimental chega à 100ª produção 

Sicredi visita Agrária 

FAPA recebe trator 
Handebol no Jesp

Um total de 768 amostras, 128 receitas, 19 ju-
rados, quatro fases eliminatórias, dois dias de 
julgamento e um campeão. A Agrária Malte 
divulgou no dia 31 de agosto os três primeiros 
colocados do 3º Concurso Nacional de Cerve-
jas Caseiras, que contou com participantes de 
13 estados brasileiros. Os ganhadores dessa 
edição são: em 3º lugar, Luiz Eduardo Miziara, 
de Campinas (SP); em 2º lugar, Bruno Resen-
de de Resende, de Vitória (ES); e em 1º lugar, 
João Oswaldo Mazur, de Curitiba (PR).
O primeiro colocado ganhou a oportunidade 
de produzir sua receita na Cervejaria Experi-
mental da Agrária, com todos os custos de in-
sumos e as despesas com transporte, hospeda-
gem e alimentação pagos. Além disso, Mazur 
recebe também a inscrição gratuita no Curso 
Bier Sensorik 2018. Resende, o segundo coloca-
do, recebe inscrição gratuita para o Workshop 
de Cervejas Especiais 2018 da Agrária Malte, 
com todas as despesas com transporte, hos-
pedagem e alimentação pagos. E o terceiro 
colocado, Miziara, ganhou 50 kg de malte Pil-
sen Agrária, 25 kg de Maltes Especiais Weyer-
mann®, 25 kg de maltes especiais Crisp, 25 kg 
de Maltes Especiais Dingemans, 10 kg de lúpu-
los e 10 sachês de fermento Lallemand.

A diretoria da Agrária recebeu, no último 
dia 1º de setembro, representantes da coo-
perativa de créditos Sicredi. A programação 
incluiu a apresentação institucional, bem 
como de algumas questões estratégicas e 
comerciais da Agrária. Depois, a comitiva do 
Sicredi - que nomeou a passagem por Entre 
Rios como “rota germânica”, no contexto 
de sua Convenção de Primavera - visitou o 
Museu Histórico de Entre Rios, um campo ex-
perimental de cevada, a Maltaria e a Cerve-
jaria Experimental. Integraram a equipe da 
Agrária os diretores Manfred Majowski 
e Edmund Gumpl, e os gerentes André 
Spitzner e Viviana Carneiro de Mello.

A modalidade de handebol con-
seguiu grandes resultados nos Jo-
gos Escolares da Semana da Pátria 
(Jesp) 2017. Os grupos 03, feminino 
e masculino, sagraram-se campeões, 
assim como o grupo 02, 01 e 00 
(mini-handebol) feminino. O grupo 
00 (mini-handebol) masculino con-
quistou o vice-campeonato, o grupo 
02 masculino terminou em terceiro 
lugar e o 01 masculino fechou em 
quarto lugar. O Colégio Imperatriz 
agradece e parabeniza todos os alu-
nos pelos seus grandes feitos!

Em agosto deste ano, a Cervejaria Ex-
perimental da Agrária Malte realizou 
sua 100ª produção. A estrutura, inau-
gurada em março de 2015 e disponi-
bilizada a clientes que desejam desen-
volver novas receitas, atingiu a marca 
com uma produção do cervejeiro Ro-
drigo Itamar Zanini, da Bierbaum, de 
Treze Tílias (SC). Ele desenvolveu uma 
Wittbier de estilo belga, junto com o 
mestre cervejeiro e biersommelier da 
Agrária Malte Alexander Schwarz.
Devido à grande demanda dos clien-
tes, a cervejaria experimental passou 
recentemente por uma ampliação, 
agregando seis novos tanques de fer-
mentação. “A demanda foi absurda 
no último ano, por isso resolvemos 

ampliar a estrutura de produção”, destacou 
Schwarz. “Essa ampliação nos possibilitou 
ter duas a três produções por semana”. Até 
hoje foram produzidos 42 estilos de cerveja, 
de clientes de todos os tamanhos, de micro 
a grandes cervejarias

Desde setembro, a FAPA (Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária) conta com novo trator 
para realização de pesquisas nas áreas de me-
canização agrícola e inovação tecnológica. A 
doação em comodato feita pela empresa AGCO 
Massey Fergusson, por meio da concessionária 
Agustin, contou com o empenho do diretor pre-
sidente da FAPA, Eduardo Reinhofer. O trator de 
última geração e 135 cavalos será utilizado para 
diferentes testes, como semeadura, subsolagem 
e escarificação do solo. No dia 21 de setembro, 
a Agrária recebeu representantes da AGCO e da 
Agustin, com apresentação do vídeo institucio-
nal e visitas a setores da Cooperativa.
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