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CERTIFICAÇÕES INCENTIVO À SEGURANÇA COLÉGIO TOP 10FAZENDA SUSTENTÁVEL 
Agrária é recomendada
a quatro certificações
estratégicas

Programa reconhece 
colaboradores de destaque
em ações de SSMA 

Imperatriz está entre
os dez melhores colégios
particulares do Paraná

Cooperados conquistam
1º lugar em prêmio da 
revista Globo Rural
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COOPERADOS DA 
AGRÁRIA RECEBEM 
PRÊMIO FAZENDA 
SUSTENTÁVEL 

BRIGADISTAS COLOCAM 
À PROVA CONHECIMENTO 
QUE PODE SALVAR VIDAS 

AGRÁRIA CONQUISTA 
CERTIFICAÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

O corpo de brigadistas da 
Cooperativa, composto por 237 
integrantes, recebe treinamentos 
constantes ao longo do ano

Cooperativa foi recomendada 
para a ISO 9001, 22000, 14001 e 
OHSAS 18.001, além de aguardar 
acreditações do Laboratório Central 

Pelo segundo ano em sequência, 
cooperados chegam à final do 
concurso da Revista Globo Rural, e 
dessa vez alcançaram o 1º lugar

PROGRAMA ENALTECE COLABORADORES 
DE DESTAQUE DE TODA AGRÁRIA  
Em seu primeiro ciclo, Programa de Incentivo e Reconhecimento 
em SSMA prestigiou 30 colaboradores de toda a Cooperativa
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IMPERATRIZ CONTINUA SENDO MELHOR 
COLÉGIO DE GUARAPUAVA   
Notas do Enem 2016 ratificam primeira colocação entre as 
instituições particulares pela quarta vez nos últimos cinco anos

CONCURSO FOTO COOPERATIVA PREMIA 
COOPERADOS E COLABORADORES   
As 12 melhores imagens, entre 225 enviadas por 89 
concorrentes, recebem kits fotográficos por destacarem o 
cotidiano da Agrária
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Horizonte límpido

EDITORIAL

É
como se um tripulante apontasse para o objetivo tão esperado no horizonte e bradasse “terra 
à vista”. Como o capitão que julgava a viagem longa, mas jamais chegou a duvidar que sua 
barca fosse chegar ao destino, mantendo-se sempre firme na rota.

Essa deve ser a sensação plena de se atingir a visão – no sentido de realizar aquilo que a 
empresa ambiciona -, de se conquistar algo pelo qual se esperava ansiosamente. Para a Agrá-
ria, que almeja “ser referência nacional em tecnologia de produção agroindustrial e gestão 
cooperativista”, esse horizonte se demonstra cada vez mais límpido. E por méritos absoluta-
mente próprios, tanto de cooperados quanto de colaboradores. 

As últimas semanas do ano de 2017 trouxeram a concretização de diretrizes fundamentais do Plane-
jamento Estratégico, como a obtenção de três certificações corporativas, além da única que faltava às 
unidades de negócios. A ISO 9001 unificada agora engloba todos os setores da Cooperativa, garantindo 
a padronização dos processos. A ISO 14001 e a OHSAS 18001 certificam a Agrária em gestão ambiental 
e em saúde e segurança ocupacional, em uma conquista corporativa que demandou o engajamento de 
diversos setores ao longo de anos de adequações e “aculturamento” (por assim dizer) interno.

Essas três somaram-se à conquista da ISO 22.000, referente à gestão de segurança de alimentos, pela 
Agrária Grits e Flakes, a unidade de negócios “caçula”, que se junta a todas as outras certificadas na mesma 
norma internacional. Paralelamente, o Laboratório Central aguardava, até o fechamento dessa edição, 
apenas a formalização do Inmetro para ser acreditado também na ISO IEC 17043:2011. 

Assim como as áreas que renovaram as certificações já existentes, tais como a ISO 22000 e a GMP+, 
resta agora a manutenção das conquistas obtidas com tanto esforço, comprometimento, engajamento 
e visão. Com isso, a gestão cooperativista da Agrária conquista resultados inéditos em várias frentes, 
tendo inclusive reconhecimentos externos conferidos a cooperados, como no caso do Prêmio Fazenda 
Sustentável – mérito primeira e principalmente dos próprios associados, com o apoio das equipes de 
gestão da qualidade.

Ser referência é um status, acima de tudo, conquistado, um doce sopro de realização, que passa a de-
mandar aperfeiçoamento constante, com o objetivo de ser perpetuado.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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e uma das maiores dificuldades 
da área de comunicação social é 
mensurar o sucesso de determi-
nada ação por meio de números, 
o Prêmio Franz Jaster 2017 con-
seguiu uma façanha. O recorde 

de 36 concorrentes, ligados a 14 órgãos de 
imprensa, culminou com 14 trabalhos jornalís-
ticos agraciados por um total de R$ 15 mil em 
prêmios, distribuídos em cinco categorias.

Realizado pela Cooperativa Agrária 
Agroindustrial em parceria com a Uni-
centro (Universidade do Centro-Oeste), o 
prêmio tem por objetivo incentivar a pro-
dução jornalística qualificada acerca do 
WinterShow, bem como das pesquisas de-
senvolvidas pela FAPA (Fundação Agrária 
de Pesquisa Agropecuária). 

A novidade deste ano ficou por conta da 
categoria universitários, que incentivou aca-
dêmicos de todos os cursos a enviar fotos 
sobre o principal evento técnico-científico do 
país, promovido anualmente pela Coopera-
tiva. O vencedor faturou R$ 500, enquanto 
que o segundo colocado recebeu R$ 300 e 
o terceiro, R$ 200. Já nas demais quatro ca-
tegorias - fotografia, jornalismo impresso e 
on-line, jornalismo radiofônico e jornalismo 
televisivo -, o primeiro colocado ganhou R$ 
2.000, o segundo recebeu R$ 1.000 e o ter-
ceiro colocado foi agraciado com R$ 500 
(veja os vencedores no box ao lado). 

O presidente da Agrária, Jorge Karl, res-
saltou tanto a divulgação do trabalho de 
pesquisa desenvolvido pela Cooperativa, por 
meio da FAPA (Fundação Agrária de Pesqui-
sa Agropecuária), quanto a qualidade dos 
materiais realizados sobre o agronegócio. “É 
uma parceria com a Unicentro que deu mui-
to certo”, frisou Karl. “A pesquisa é para nós 
uma das partes mais importantes do proces-
so produtivo”, acrescentou.

O vice-reitor da Unicentro, Osmar Am-
brósio de Souza, também ressaltou a par-
ceria entre a universidade e a Cooperativa 
Agrária, bem como o esforço e a quali-
dade dos trabalhos concorrentes. “Todos 

S
KLAUS PETTINGER

PRÊMIO FRANZ JASTER DE 
COMUNICAÇÃO 2017 BATE RECORDES 

que tiveram a oportunidade, na época do 
WinterShow, de buscar a reportagem, a 
fotografia, nós os parabenizamos e agra-
decemos por participarem do Prêmio Franz 
Jaster, que vem para consolidar ainda mais 
a parceria com a Agrária”.

Pela primeira vez, o Prêmio Franz Jaster 
de Comunicação contou com jurados tam-
bém de outras instituições, além da Unicen-
tro, como a Universidade Federal de Juiz de 
Fora, a Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro, a Universidade Estadual de Londrina 
e o Centro Universitário Maurício de Nassau.

 
FRANZ JASTER

O presidente Jorge Karl fez questão de 
enaltecer o trabalho desenvolvido por Franz 
Jaster, um dos primeiros e mais importantes 
pesquisadores da história da Agrária. A viúva 
Marietta Jaster, 83, prestigiou o evento mais 
uma vez e ouviu as palavras elogiosas ao seu 
marido. “O pesquisador Franz Jaster era um 
idealizador das práticas conservacionistas, 
se baseando bastante no plantio direto, na 
conservação dos solos, na rotação de cultu-
ras. Podemos dizer que ele era uma pessoa à 
frente do seu tempo. Na época se falava em 
atitudes conservacionistas, que hoje nada 
mais é do que a própria sustentabilidade”.

CONFIRA TODOS 
OS VENCEDORES:

CATEGORIA FOTOGRAFIA:
1º Lugar: Ana Júlia Nunes Tiellet
 (Jornal Integração)
2º Lugar: Diego Obal (Revista Estilo) 
3º Lugar: Manoel Godoy
 (Revista do Produtor Rural) 

CATEGORIA JORNALISMO
IMPRESSO OU ONLINE:
1º Lugar: Carlos Guimarães Filho
 (Boletim Informativo Faep) 
2º Lugar: Ana Júlia Nunes Tiellet
 (Jornal Semanário Integração)
3º Lugar: Geyssica Reis e Luciana Bren
 (Revista do Produtor Rural)

CATEGORIA MATERIAL TELEVISIVO:
1º Lugar: Kleber Erivelton Fernandes
 (Site na Hora Notícias) 
2º Lugar: Andréa Alves (Fatos OnLine) 

CATEGORIA REPORTAGEM
RADIOFÔNICA: 
1º Lugar: Cléber Moletta (Rádio Cultura)
2º Lugar: Tonico de Olveira (Rádio Cultura)
3º Lugar: Rafael Ricardo de Oliveira
 (Jornal Café Diário) 

CATEGORIA UNIVERSITÁRIOS:
1º Lugar: Ygor Lemes Dores
2º Lugar: Amanda Crissi
3º Lugar: Carlos Souza Júnior 
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KLAUS PETTINGER

importância estratégica 
do maior evento técnico-
-científico acerca de cere-
ais de inverno do país foi 
novamente demonstrada 

na edição 2017. Enquanto que as novida-
des tecnológicas desenvolvidas pela FAPA 
(Fundação Agrária de Pesquisa Agropecu-
ária) ganharam a consciência pública e 
fortaleceram a imagem institucional da 
Cooperativa Agrária Agroindustrial, en-
contros e workshops direcionados a clien-
tes e parceiros reforçaram e estreitaram 
laços comerciais.

Ao longo de três dias de evento, en-
tre 17 e 19 de outubro, cerca de 3.300 
pessoas acompanharam a diversificada 
programação, que primou pela difusão 
de tecnologias a respeito de trigo, cevada 
e aveia, as principais culturas de inverno 
produzidas pelos cooperados e deman-
dadas pelas unidades industriais da Agrá-
ria. Da mesma forma, o público conferiu 
palestrantes que abordaram temáticas 
relacionadas ao agronegócio, motivacio-
nais e de interesse geral, como as do hip-
nólogo Rafael Baltresca, da médica com-
portamental Leila Navarro, do ex-atleta 
olímpico Robson Caetano, do jornalista 
William Waack (Rede Globo) e dos espe-
cialistas Valter Casarin (IPNI) e Maurício 
Lopes (Embrapa).

Entre as inovações desse ano, estive-

A

WINTERSHOW 2017
CUMPRE PAPEL 
ESTRATÉGICO

ram palestras técnicas e workshops volta-
dos a culturas alternativas, como oleagi-
nosas de inverno e hortaliças, e também 
a novas tecnologias de mecanização e 
manejo do solo, pragas e doenças. “Tive-
mos novamente inúmeras novidades em 
diferentes áreas de interesse”, ressaltou o 
presidente da Agrária, Jorge Karl. “O que 
se percebe é que nossos clientes procu-
ram cada vez mais sobre o fator susten-
tabilidade, que, por meio do tripé econô-
mico, social e ambiental, foi observado 
dentro do WinterShow 2017. Isso mostra 
a preocupação da Agrária em relação a 
esse assunto estratégico”.

Os pesquisadores da FAPA e de ins-
tituições de pesquisas parceiras co-
mandaram novamente cinco estações 
durante as palestras simultâneas, que 
novamente atraíram um grande número 
de interessados. “Ficamos muito satisfei-

tos com a forma como foram apresenta-
das todas as palestras e também com a 
respectiva frequência de público”, enal-
teceu Jorge Karl.

O WinterShow 2017 contou com um café 
da manhã preparado especialmente para 
as mulheres, em alusão ao Outubro Rosa

Workshop Qualidade de Farinha foi um 
dos destaques da programação

Pesquisadores da FAPA comandaram 
novamente cinco estações com 
palestras técnicas
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GESTÃO SUSTENTÁVEL COM 
RECONHECIMENTO NACIONAL
KLAUS PETTINGER

ara criar hábitos 
de boas práticas 
na fazenda, não 
adianta impor, não 
adianta ser patrão. 
Em primeiro lugar, 

é preciso se colocar, não como mandante, 
mas como membro da equipe. Foi isso que 
fiz e assim que é até hoje”. As afirmações, 
proferidas pela cooperada Tábata Stock, re-
sumem o “segredo” que, na opinião dela, foi 
decisivo para a conquista do primeiro lugar 
do Prêmio Fazenda Sustentável 2017, pro-
movido pela revista Globo Rural, com a par-
ticipação de 47 propriedades de todo o país.

Pedagoga de formação, sucessora da 
fazenda campeã Rio do Pedro, mulher. Três 
fatores que, a princípio, poderiam parecer 
não estarem interligadas, mas que reunidas 
tornaram a propriedade gerenciada por 
Tábata, juntamente com seu pai, Ernesto 

“P
Stock, exemplo nacional de atividade agro-
pecuária sustentável.

Por sinal, a parceria familiar entre am-
bos foi determinante para os avanços que 
levaram à projeção nacional. Quatro anos 
atrás, o pai percebeu a necessidade de oti-
mizar um dos tripés da sustentabilidade: a 
parte social. Com as questões ambientais 
bem encaminhadas e alinhadas às exigên-
cias legais e o crescimento econômico em 
ritmo satisfatório, o cooperado percebeu a 
necessidade de dar maior atenção ao ge-
renciamento de pessoas.

“Meu pai me propôs assumir essa área, 
pois estava com planos de evoluir, uma vez 
que a tendência era começara a realizar a ges-
tão da qualidade. Por isso, ele me disse que se 
não fosse eu, teria que contratar alguém para 
cuidar de RH e da qualidade”, contou Tábata. 

Formada em Pedagogia pouco tempo 
antes, ela não titubeou em assumir a função, 

empregando muito do que aprendeu na fa-
culdade. “Entrei para fazer esses treinamen-
tos, a motivação dos colaboradores, usei 
muitas técnicas pedagógicas, dinâmicas e 
outras metodologias”, destacou. Em segui-
da, com apoio do PAGR (Programa Agrária 
de Gestão Rural) - que à época ainda era de-
nominado “Certificação Rural” -, a proprieda-
de passou a implantar os Programas de 5S e 
de Saúde e Segurança no Trabalho. 

“A implantação iniciou há cerca de dois 
anos e meio na fazenda, que já era bem 
preparada, mas ainda evoluiu muito. Os 
colaboradores aceitaram muito bem o pro-
cesso, e o fator determinante foi encaixar 
o Código de Práticas Sustentáveis, nosso 
novo código, nesse meio”, explicou o analis-
ta de gestão da qualidade da Agrária, Andy 
Essert, responsável por acompanhar tanto 
a implementação dos programas quanto a 
inscrição na premiação. “O cooperado se in-
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Tábata Stock começou a gerenciar a 
fazenda juntamente com o pai Ernesto 
há quatro anos: hoje ela colhe os frutos 
de uma gestão profissional

Andy Essert: “Foi importante tanto para 
nós quanto para os cooperados, já que o 
trabalho deles, aos olhos de alguém de fora, 
está sendo bem conduzido”

teressa a participar do prêmio e nós damos 
o apoio necessário”, acrescentou.

Aos poucos, o novo formato de gerencia-
mento na Rio do Pedro começou a ganhar 
corpo: enquanto o pai agrônomo gerenciava 
todas as questões relacionadas ao campo, 
Tábata implementava os processos de quali-
dade necessários na rotina dos 11 colabora-
dores. Todavia, as mudanças custaram não 
apenas financeiramente, mas também cul-
turalmente a serem absorvidas. “No começo, 
você não imagina a dificuldade que eu tive. 
O meio rural é composto em sua maioria por 
homens, sofri muito no começo, até come-
çarem a levar em consideração e absorver as 
metas que eu propunha”, descreveu.

Foi nesse momento que sua formação 
acadêmica começou a fazer toda a diferen-
ça. “Adoro a parte de Recursos Humanos, 
para mim é encantador. E, hoje, enxergo mi-
nha equipe de colaboradores quase como 
alunos, pois se cria um vínculo. Sem uma 
equipe incorporada, é impossível realizar 
tudo isso em longo prazo”, destacou. 

Tábata cita dois exemplos práticos im-
plantados como melhoria tanto no bem-
-estar dos colaboradores quanto na percep-
ção de reconhecimento. “Existem inúmeras 
ideias, como o quadro ‘Como me sinto hoje’. 
Ao chegarem à fazenda, eles indicam o hu-
mor do dia: se estão doentes, felizes, tristes, 
decepcionados, com raiva. Quando vejo que 
alguém não está legal, sento e ouço o que 
tem a conversar”, exemplificou. “Esse cuida-
do pessoal é necessário. Se pudesse dar uma 
dica, seria fazer com que o funcionário se sin-
ta bem na fazenda”.

Segundo a cooperada, o reconhecimen-
to pelo engajamento dos colaboradores é 
igualmente fundamental, por isso ela intro-
duziu o programa “Funcionário de Elite”, que 
premia aqueles com maior tempo de serviço. 
“Esses benefícios falam mais do que um au-
mento”, garante.

Tais fatores contribuem, inclusive, para 
que os colaboradores estejam mais aten-
tos a questões, como a organização do 
ambiente e da rotina de trabalho, assim 
como com a própria segurança. “Uso sem-
pre esse exemplo: há quem use o cinto de 
segurança por medo da multa e outros por 
estarem cuidando de si mesmos. E é esse 
segundo tipo de funcionário que eu quero 
e são esses funcionários que eu tenho. Sin-
to orgulho disso”.

De fato, são inúmeros os motivos de co-
memoração pela conquista da Fazenda Rio 
do Pedro, cuja área total é de 1.385 hectares, 
dos quais 575 hectares são de preservação 
permanente, outros 55 hectares dedicados a 
florestas plantadas, 165 de pastagens para 
gado da raça angus e os demais 590 hec-
tares agriculturáveis - um exemplo de inte-
gração agropecuária e de gestão ambiental 
bastante enaltecido pela premiação.

Ao subir ao palco para receber o troféu 
de primeiro lugar, Tábata Stock estava ra-
diante de felicidade e orgulho. Após plane-
jar ficar entre os dez primeiros, sabia que o 
título entre quase 50 propriedades era fruto 
de um trabalho árduo, de longo prazo, que 
superou preconceitos e uniu conhecimento 
acadêmico, assessoramento técnico da Coo-
perativa Agrária e, principalmente, determi-
nação e muita afeição pelo trabalho.

“O que mais ouvi foram congratulações 
por ter tido essa iniciativa sendo mulher e 
por assumir os negócios da família. Foram 
dois itens que chamaram a atenção e te-
nho certeza que contaram a nosso favor”, 
relatou. “Hoje em dia, nossos colaboradores 
não usam EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) porque estou mandando, mas 
porque consegui fazê-los entenderem a im-
portância disso, consegui unir a equipe, e 
houve muito trabalho pedagógico por trás 
disso”, acrescentou.

Um empenho familiar com todos os 
requintes de gestão empresarial, que sub-
meteu seus processos e os do Código de 
Práticas Sustentáveis da Agrária a um prê-
mio criterioso, sendo apontado como mo-
delo de sustentabilidade por uma revista de 
reconhecimento nacional. “Foi importante 
tanto para nós, por sabermos que o cami-
nho para a sustentabilidade está no rumo 

certo, já que em dois anos tivemos um se-
gundo e um primeiro colocados no Fazenda 
Sustentável (leia mais na p. 8), quanto para 
os cooperados, já que o trabalho deles, aos 
olhos de alguém de fora, está sendo bem 
conduzido”, frisou Andy Essert.

O presidente da Agrária, Jorge Karl, 
também enalteceu a conquista. “Os mé-
ritos são todos dos nossos cooperados. A 
função da Agrária é apoiar com a meto-
dologia e estar constantemente preocu-
pada em manter os conceitos de susten-
tabilidade presentes no cotidiano de suas 
atividades e de seus cooperados”, frisou. “A 
premiação em uma publicação de renome 
nacional indica que estamos no caminho 
certo, uma vez que o trabalho realizado 
entre ambas as partes, cooperativa e coo-
perados, está sendo reconhecido inclusive 
externamente. Portanto, os benefícios pro-
venientes de uma gestão sustentável, por 
meio da adesão ao PAGR, são inúmeros e 
falam por si”.

A Fazenda Rio do Pedro, seus colabora-
dores e seus gestores, Tábata e Ernesto, filha 
e pai, têm agora o desafio de continuar se 
aprimorando e crescendo. Nesse sentido, 
eles pretendem disseminar as boas práticas 
nas demais propriedades da família. “Nosso 
lema é: ‘Progredir e manter’. Esse foi apenas 
um primeiro passo de uma grande jornada”, 
finalizou a cooperada.
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O Programa Agrária de Gestão Ru-
ral (PAGR) está estruturado em quatro 
pontas: a norma que dá as diretrizes, o 
Código de Práticas Sustentáveis, que in-
clui todos os itens a serem cumpridos, o 

Pelo segundo ano consecutivo, cooperados da Agrária conquis-
taram o Prêmio Fazenda Sustentável, entregue pela Revista Glo-
bo Rural. Além da conquista dos cooperados Tábata e Ernesto 
Stock, no último dia 5 de dezembro, o cooperado e agrônomo 
da Agrária, Silvino Caus, também foi reconhecido em 2016, 
pela diversificação de atividades e pela gestão focada no meio 
ambiente e no bem-estar dos colaboradores em sua Fazenda 
Porteira Velha. Na ocasião, ele conquistou o 2º lugar no prêmio 
Fazenda Sustentável da Revista Globo Rural e também destacou 
o trabalho realizado em conjunto com o PAGR da Agrária.

A IMPORTÂNCIA DO PAGR

Tábata (ao centro) recebe o prêmio 
Fazenda Sustentável em cerimônia 
realizada pela revista Globo Rural

COOPERADOS SUSTENTÁVEIS
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Código de Conduta para as propriedades 
e a sistemática de implantação a campo.

“Nosso código é baseado no da 
SAI (Sustainable Agriculture Initiative 
Platform), à qual a Agrária é filiada, além 

disso, inserimos nossos programas modulares 
e as informações dos diversos benchmarkings 
que realizamos”, explicou Andy Essert.

As propriedades podem ser classificadas 
em níveis, de 1 a 5, sendo quanto maior a clas-
sificação, mais requisitos da gestão rural estão 
sendo cumpridos. “O objetivo do novo modelo 
era tornar o programa mais simples e atrativo 
para o cooperado, sendo menos burocrático”, 
explicou o analista, segundo o qual o grande 
ganho proporcionado pelo PAGR é de gestão 
e controle para as propriedades, gerando eco-
nomia de recursos por conta da melhor orga-
nização e de processos mais eficientes. “O que 
não se mede, não se controla; e o que não se 
controla, não se gerencia”, frisou.

ENCERRAMENTO
No último dia 13 de dezembro, 28 cooperados e cer-

ca de 50 propriedades receberam certificados do ano 
por sua participação no programa, durante o Evento de 
Encerramento do Ano do PAGR. Além dos comentários 
do diretor secretário da Agrária, Edmund Gumpl, da 
gerente Viviana Carneiro de Mello e do próprio Andy, o 
momento contou também com a palestra “Visão Inte-
grada do Empreendimento Agro”, proferida por Frederi-
co Fonseca Lopes, da consultoria Markestrat. 

Certificados entregues a 28 cooperados, que somaram cerca de 
50 propriedades participantes do PAGR
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Robson Guimarães: os simulados são 
uma oportunidade para que os próprios 
brigadistas possam colocar em prática 
aquilo que aprenderam

TREINAMENTO QUE PODE 
SALVAR VIDAS

HARALD ESSERT

ombate a incêndio. Res-
gate em ambiente con-
finado. Contenção de 
vazamentos de produtos 
perigosos. Socorro a víti-
mas de explosão. O cená-

rio era de um grande desastre, com várias 
situações de emergência ocorrendo simul-
taneamente – felizmente, apenas um dia 
intensivo de treinamentos da Brigada de 
Emergência da Agrária.

O seminário 2017 da brigada, que ocor-
reu nos dias 26 e 27 de outubro na ARCA 
(Associação Recreativa e Cultural da Agrá-
ria), reuniu os 237 brigadistas da Coopera-
tiva, a fim de colocar em prática tudo o que 
foi aprendido nos treinamentos ao longo do 
ano. Tudo com muito realismo: vítimas com 
simulacros de ferimentos, situações inespe-
radas e tempo limitado. Os brigadistas tive-
ram que resolver as situações com criativida-
de e inteligência, aliadas aos conhecimentos 
adquiridos nos cursos.

“O objetivo era avaliar o desempenho 

O corpo de brigadistas da Cooperativa, que hoje é composto por 237 integrantes, recebe 
treinamentos constantes ao longo do ano. No seminário realizado em outubro, eles tiveram 
que colocar o conhecimento à prova

C
dos brigadistas, que passam por treinamen-
tos ao longo do ano, a fim de que saiba-
mos como anda o conhecimento da nossa 
equipe”, afirmou o coordenador da brigada 
de emergência, Robson Patrick Guimarães. 
“Além disso, os simulados são uma oportu-
nidade para que os próprios brigadistas pos-
sam colocar em prática aquilo que aprende-
ram, para que saibam quais são seus pontos 
fortes e onde precisam melhorar”.

SIMULAÇÕES

Durante a parte prática do seminário, os 
brigadistas foram divididos em quatro gru-
pos, que deveriam executar quatro tarefas 
simultâneas. Enquanto um grupo se encarre-
gava de resgatar as vítimas gravemente fe-
ridas de uma explosão, outro se preocupava 
em controlar um vazamento de produto pe-

O simulado envolvia conter o vazamento de 
produtos perigosos com material restrito
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rigoso, a terceira equipe tratava de apagar 
um incêndio e o último grupo resgatava uma 
vítima de incêndio em espaço confinado. 
Depois que cada uma terminava a tarefa, 
era feito o giro, para que todas as equipes 
participassem de cada simulado.

Todas as simulações, orientadas pela 
equipe do SSMA (Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente) da Agrária e por profissionais 
formadores, tentavam recriar o máximo de 
realismo possível. O resgate às vítimas, por 
exemplo, incluía ferimentos (fraturas, quei-
maduras, hemorragias, etc.) bastante con-
vincentes, bem como paradas respiratórias e 
cardíacas, convulsões, perda de consciência 
e outras situações que poderiam acontecer 
com vítimas reais. O resgate em espaço con-
finado também dificultava ao máximo, com 
o uso de fumaça e entulho, que os resgatis-

Uma das tarefas era 
socorrer vítimas de 
uma explosão

“Vítimas” com simulacros 
de ferimentos

Os brigadistas 
tiveram que resgatar 
vítimas em situação 
de incêndio em 
espaço confinado, 
contra o relógio

Brigadistas 
atendem uma 
situação de 
parada cardíaca

Juliane Pertschy: nos 
simulados é possível sentir 
a pressão de uma situação 
real. Somos avaliados, 
corremos contra o relógio 
e temos que tomar as 
decisões corretas

Francisco Bugdonowiski: 
é fundamental ter esse 
seminário, para que 
consigamos demonstrar o 
que aprendemos e corrigir 
as falhas nos próximos 
treinamentos

Daiane Medeiros: nós 
brigadistas somos referência, 
fonte de informação e de 
orientação, e devemos 
estar alinhados ao 
direcionamento estratégico 
e às certificações

tas encontrassem e retirassem a vítima no 
tempo necessário. Da mesma forma, a con-
tenção de vazamento exigia muito trabalho 
em equipe e o uso de todo tipo de materiais 
que se tivesse à mão para evitar que o líqui-
do contaminasse o ambiente. Já o combate 
a incêndio, por sua vez, exigia muita agilida-
de e técnica por parte dos brigadistas.

“O seminário contribui muito para nossa 
qualificação”, destacou a colaboradora Julia-
ne de Campos Pertschy, brigadista há quatro 
anos. “Durante os simulados é possível sentir 
a pressão de uma situação real. Somos ava-
liados, corremos contra o relógio e temos 
que tomar as decisões corretas”.

Para o colaborador Francisco de Almeida 
Bugdonowiski, líder da brigada no prédio ad-
ministrativo, o momento dos simulados de 
emergência é crucial para colocar à prova 

tudo o que foi aprendido. “Enquanto os trei-
namentos servem para adquirirmos conheci-
mentos, a função do seminário é fazer com 
que os brigadistas mostrem o que aprende-
ram durante o ano. É fundamental ter esse 
seminário, para que consigamos demonstrar 
o que aprendemos e também corrigir as fa-
lhas nos próximos treinamentos”.

Na opinião da colaboradora Daiane Me-
deiros, que ingressou na brigada de emer-
gência em 2017, os treinamentos dão mais 
segurança ao brigadista, para que ele saiba 
agir em situações reais. “Nós brigadistas 
podemos contribuir muito, não só em possí-
veis situações de emergência, mas também 
prestando informações aos colaboradores. 
Somos referência aos colegas, fonte de in-
formação e de orientação, e devemos estar 
alinhados ao direcionamento estratégico de 
zero acidente e às certificações”.

BRIGADA
A brigada de emergência desempenha 

um papel importante na segurança da Co-
operativa, e não só no atendimento a situ-
ações de risco. Os brigadistas são também 
responsáveis por observar e prevenir situa-
ções de risco no ambiente de trabalho, orien-
tar os demais colaboradores e verificar regu-
larmente se os extintores, hidrantes e outros 
equipamentos de segurança de todas as uni-
dades estão em boas condições. O objetivo 
principal é evitar que ocorram emergências, 
mas estar preparado (e em condição de atu-
ar) caso seja necessário.

“Todo colaborador é um importante 
agente no atingimento da meta de zero aci-
dente e na obtenção e manutenção das nos-
sas certificações. Mas o brigadista é funda-
mental, no sentido de que ele é a ferramenta 
principal de prevenção e atendimento a si-
tuações de emergência”, concluiu Robson 
Guimarães.
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Ir além na proteção é unir tecnologia Bt com Dermacortecnologia Bt com Dermacortecnologia Bt ®.
Quem planta sabe: quanto maior é a proteção inicial, melhor será a colheita. 
A proteção da lavoura depende de vários fatores, mas, ao somar as duas tecnologias, 
Dermacor® e Bt (“intacta”), você fica muito mais protegido. Com essa união, é possível 
controlar diversas pragas, até as mais difíceis, como Lagarta-elasmo (Elasmopalpus 
lignosellus), Coró (Phyllophaga cuyabana) e Lagarta-militar (Spodoptera frugiperda), 
resultando no aumento de produtividade e rentabilidade.

DuPont™ Dermacor®. Proteção para quem pensa grande.

As marcas com ®, ™ ou SM são marcas da DuPont ou de afi liadas. © 2017 DuPont.

ATENÇÃO: Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de  proteção 
individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Consulte sempre um engenheiro 
agrônomo. Venda sob receituário agronômico. Produto de uso agrícola. Faça o Manejo Integrado de Pragas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos do produto.

O aumento de produtividade e rentabilidade foi observado em campos experimentais, onde foi utilizado o produto 
Dermacor®, seguindo corretamente as informações de dosagem e aplicação. O aumento de produtividade e rentabilidade 
depende também de outros fatores, como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. 
Dados disponibilizados pela área de pesquisa da DuPont Proteção de Cultivos.

Saiba mais:

www.dupontagricola.com.br
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PROGRAMA RECONHECE
COLABORADORES DE DESTAQUE EM SSMA

CONFIRA A LISTA DOS COLABORADORES QUE SE 
DESTACARAM NESTE PRIMEIRO CICLO DO PROGRAMA:

Alessandra das Graças 
de Oliveira
Fundação Cultural

Anderson Zwarycz
Manutenção Vitória

Clailson José Ghilardi 
Gerência de Gente e 
Gestão

Cleverson Daga
Paisagismo

Arlei Junior Medina
ARCA

Erondi Pruenci
Agrária Sementes

Jeferson José Heckler 
Agrária Grits e Flakes

José Rodolfo Dranski 
Compras

Joel Pires
Projetos e Manutenção 
Corporativa

José Neuri dos Santos 
Cereais Pinhão

Fernanda Zolett Pontes
Planejamento Logística

Jacson Carvalho de 
Fogaça
Cereais Guarapuava – 
Administrativo

Berthold Duhatschek 
FAPA

Denise Furlan
Comercial - Agrária 
Farinhas

Eder da Silva Toledo
Almoxarifado

Edina Aparecida 
Ferreira Pereira
Agrária Malte

o passar pelas áre-
as comuns da Co-
operativa Agrária, 
os mais atentos já 
devem ter obser-
vado placas pa-

rabenizando os colaboradores da área 
que se destacaram em 2017. Em seu 
primeiro ciclo, o Programa de Incentivo 
e Reconhecimento em SSMA (Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente) prestigiou 
30 colaboradores de toda a Agrária, os 
quais tiveram o melhor desempenho de 
seu setor no período correspondente a 
1º de maio da 31 de agosto de 2017.

O objetivo principal do programa é 
reconhecer aqueles colaboradores que 
são comprometidos com a Saúde, Segu-
rança e o Meio Ambiente, e ao mesmo 
tempo, aprimorar constantemente o de-
sempenho em SSMA em toda a Agrária. 
“Buscamos constantemente a redução 
de acidentes, dos impactos ambientais, 
do descarte inadequado de resíduos, 
assim como incentivamos os colabora-
dores a relatar os incidentes, participar 
na CIPA e na Brigada de Emergência e 
a se engajarem em relação à SSMA de 
um modo geral”, exemplificou o técnico 
em segurança no trabalho do SESMT da 
Agrária, Nereu Vitali Junior.

Para chegar à definição dos cola-
boradores que se destacaram durante 
os quatro meses do ciclo, são avaliados 
critérios eliminatórios e classificatórios 
(veja o box abaixo). Todos os quesitos 
podem ser esclarecidos tanto a partir 
da norma “NORSM001” quanto no pró-
prio SSMA. 

Os colaboradores recebem certifica-
do de mérito e, ao término do ano, re-
aliza-se um sorteio entre os destaques 
de cada departamento, a fim de con-
ferir uma premiação adicional. “Sabe-
mos que há colaboradores em toda a 
cooperativa que são muito engajados, 
preocupados, fazem as orientações, são 
atuantes na Brigada e na CIPA. Isso traz 
muitos benefícios aos programas de 
SSMA da Agrária e, assim, eles podem 
ser reconhecidos”, observou Nereu.

A
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Leandro Santos
Agrária Nutrição Animal

Maria Estela Klein
Colégio Imperatriz

Paulo Dillenburg – 
Gerência Administrativa 
e Financeira e STAFF

Rosicléia Aparecida 
Cabral
Assistência Técnica

*Fotos e nomes informados pelo SSMA e GG;
As áreas dos colaboradores se referem ao ciclo avaliado

Mario Luiz Barbosa 
Cereais Guarapuava – 
Operacional

Rogério Fernandes
Insumos

Suellen Ramos
Laboratório Central

Olivir Palhano Padilha 
Unidade Florestal

Romilson José de 
Paula
Cereais Vitória

Vanessa Medeiros 
Comercial de Grãos

Luciana Collares 
Rodrigues
Hospital Semmelweis

Lucimara Moares da 
Costa 
Atendimento a 
Cooperados

Josnei de Oliveira
Agrária Óleo e Farelo

Josué Correa dos Santos
 Agrária Farinhas

CRITÉRIOS DO
PROGRAMA DE INCENTIVO

E RECONHECIMENTO
EM SSMA

CLASSIFICATÓRIOS

CRITÉRIO PONTUAÇÃO POR 
ATENDIMENTO

Colaborador é proativo e 
orienta a todos no ambiente 
de trabalho acerca de 
práticas seguras e utilização 
de EPIs

Pontuação de 1 a 5, 
conforme avaliação 
da comissão 
avaliadora

Colaborador é engajado 
com o tema de segurança 
do trabalho, identificando 
riscos no processo e propondo 
soluções

Pontuação de 1 a 5, 
conforme avaliação 
da comissão 
avaliadora

Colaborador participa de 
projeto CCQ voltado para 
melhoria em segurança do 
trabalho

1 Ponto

Colaborador relata e registra 
a ocorrência de incidentes

Pontuação de 1 a 5, 
conforme o número 
de registros de 
incidente feitos por 
cada colaborador

Colaborador é participante 
ativo da CIPA da unidade

Pontuação de 1 a 2, 
conforme presença 
do colaborador nas 
reuniões da CIPA e 
plano de ação

Colaborador é membro da 
brigada de emergência 1 Ponto

Colaborador é “dono de área” 
definido para algum local ou 
processo e cumpre com as 
rotinas estipuladas.

1 Ponto

ELIMINATÓRIOS

NÃO TER SOFRIDO ACIDENTE NO PERÍODO 
AVALIADO

100% DE PARTICIPAÇÃO NOS DIÁLOGOS DE 
SEGURANÇA DO SETOR

100% DE PARTICIPAÇÃO NOS 
TREINAMENTOS QUE FOR CONVOCADO

NÃO TER RECEBIDO MEDIDA DISCIPLINAR 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

13Revista Agrária



14 Revista Agrária

AGRÁRIA CONQUISTA CERTIFICAÇÕES 
PROPOSTAS PARA O ANO

O processo de auditoria externa da ISO 9001:2015 encerrou-se no dia 30 de novem-
bro, em reunião realizada com gerentes e coordenadores, sem qualquer não conformida-
de, o que levou a Agrária a ser recomendada à recertificação. Dessa forma, a ISO 9001 
da Agrária passará a ser integrada, ou seja, uma só para toda a Cooperativa, e não mais 
uma certificação por área, conforme ocorria há cerca de três anos. A auditoria em todos 
os setores durou cinco dias.

“Tenho meios de comparar com outras empresas que fizeram o mesmo processo 
na nova versão da ISO 9001, e percebi que a Agrária está bem avançada”, resumiu a 
auditora da SGS, Roseli Julio.

A Agrária Grits e 
Flakes foi recomendada 
para a certificação na 
norma ISO 22000:2005, 
referente à gestão de 
segurança de alimentos. 
Trata-se de uma norma 
internacional, que im-
plementa controles de 
riscos em todo o pro-
cesso produtivo, com 
o intuito de promover a gestão de controle de perigos nos alimentos, sejam 
biológicos, químicos ou físicos. Também demonstra conformidade da empresa 
com o atendimento de requisitos legais. Dessa forma, todas as unidades de 
negócios da Agrária estão certificadas na ISO 22.000. 

“Conseguir a certificação na norma ISO 22.000 não foi uma tarefa fácil, 
demandou grande esforço e engajamento de toda a equipe da Agrária Grits 
e Flakes e áreas de apoio. Com este grande trabalho, a certificação nos per-
mite abrir novas portas para o negócio, maior competitividade, atendimento 
aos clientes, comprovação da busca pela excelência em nossos processos e na 
melhoria contínua da unidade”, frisou o coordenador da unidade de negócios, 
Marcelo Narlok Veque. 

A recomendação para a certificação da OHSAS 18001, 
relacionada à Saúde e Segurança Ocupacional, foi apresenta-
da no dia 22 de dezembro, durante reunião realizada entre a 
empresa SGS e as áreas diretamente envolvidas no processo. 
Trata-se, juntamente com a ISO 14.001, de cerificação corpo-
rativa ambicionada pela Agrária em seu Planejamento Estra-
tégico e que demandou o envolvimento e conscientização de 
toda a cooperativa.

Desde 2012, o Laboratório Central da Agrária é acreditado pelo INMETRO na 
Norma ISO IEC 17025:2005, em 60 ensaios (cevada, malte, sementes, sanidade 
vegetal, micotoxinas). Em 2017, a área está em fase final de acreditação de 72 
novos ensaios, dentre estes estão contemplados: análises de águas e efluentes, 
cerveja, e análise de micotoxinas pelo método de cromatografia líquida.

Da mesma forma, o Laboratório Central acredita em 2017 na Norma ISO 
IEC 17043:2011, com o que se tornará o único provedor de ensaio de pro-
ficiência na matriz farinha de trigo da América Latina. Para ambas as acre-
ditações, aguardava-se (até o fechamento dessa edição) a formalização do 
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

No dia 8 de dezembro, a Agrária foi recomendada para certi-
ficação na ISO 14001, versão 2015, relativa à gestão ambiental. 
Com isso, a Cooperativa alcança, pela primeira vez, a certificação 
em um sistema de gestão que abrange tanto as indústrias e uni-
dades de cereais quanto a FAPA, áreas administrativas e de apoio. 

O resultado foi apresentado pela empresa SGS na presença 
da superintendência e das gerências de gente e gestão, adminis-
trativa, suporte industrial e compras e distribuição. “Estou muito 
orgulhoso. Em nome da Cooperativa Agrária, parabenizo todas 
as áreas envolvidas por termos galgado mais um nível”, destacou 
o superintendente da Agrária, Adam Stemmer.

O escopo da ISO 14.001 inclui pesquisa, desenvolvimento, 
produção, comercialização e venda de produtos agroindustriais 
e serviços, em unidades de beneficiamento, armazenamento e 
industrialização de cereais.

ISO 9001:2015 (CORPORATIVA)

ISO 22000 (AGRÁRIA GRITS E FLAKES)

OHSAS 18001 (CORPORATIVA)

ISO IEC 17043:2011 e ISO IEC 17025:2005 
(LABORATÓRIO CENTRAL)

ISO 14001 (CORPORATIVA)

Nos últimos dois meses do ano, a Cooperativa conquistou importantes 
resultados em relação às certificações, sendo algumas inéditas. 
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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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NOTAS DO ENEM 2016 RATIFICAM: 
COLÉGIO IMPERATRIZ CONTINUA 
SENDO A MELHOR ESCOLA 
PARTICULAR DE GUARAPUAVA
KLAUS PETTINGER

ela quarta vez nos últimos 
cinco anos, o Colégio Im-
peratriz Dona Leopoldina 
(CI) aparece como a me-
lhor escola particular da 
região do município de 
Guarapuava. Os dados se 

referem aos resultados do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio), realizado em 
2016 e divulgados em 28 de novembro de 
2017. Ainda que o Ministério da Educação 
(MEC) não divulgue mais o ranking, empre-
sas de consultorias e de ensino, assim como 
o Sistema Poliedro, realizaram rigorosos 
levantamentos a partir dos microdados do 
exame e constataram a manutenção da 
hegemonia.

Mais do que isso: com média de 635,35 
pontos, sem considerar a redação (ou seja, 
da mesma forma como era composto o 
ranking do MEC), o CI aparece como 7ª 

P
melhor colégio particular do Paraná – com 
a redação, o colégio chega à 6ª posição en-
tre particulares e 8º, computando-se todas 
as instituições. “O ENEM é uma avaliação 
muito importante no âmbito educacional 
brasileiro, visto que avalia de uma forma 
muito completa as habilidades e compe-
tências exigidas para uma boa formação”, 
destacou a diretora educacional do Impe-
ratriz, Josiane Richter. 

Em âmbito nacional, o Colégio Impe-
ratriz aparece na 356ª posição, figurando 
entre o 1,53% das escolas brasileiras mais 
bem colocadas – em 2015, estava em 654ª 
posição, com 616 pontos (sem a redação) e 
21ª posição entre as particulares do Paraná. 
Por sinal, desde 2012, apenas no exame de 
2014 o Colégio Imperatriz não esteve na 
primeira colocação das melhores institui-
ções de ensino da região de Guarapuava 
– ainda assim, ocupou um consistente 4º lu-

gar. “O desempenho do CI, consolidando-se 
sempre entre as melhores instituições da 
região, é resultado da carga horária amplia-
da, com foco no conhecimento, bem como 
do empenho dos alunos e da seriedade das 
aulas de qualidade oferecidas na institui-
ção”, enalteceu Josiane. 

Ela também destacou a importância do 
sistema de ensino. “Com um material didá-
tico denso, é necessário que o aluno, além 
de frequentar as aulas, tenha autonomia 
para aprofundar o seu estudo em casa. É 
dessa forma que o CI está formando alunos 
responsáveis e cientes de seu processo de 
aprendizagem, ou seja, líderes para a socie-
dade”, finalizou a diretora.

Em ações de comunicação expostas 
em Entre Rios e na cidade de Guarapuava, 
o Colégio Imperatriz parabeniza alunos e 
professores: “Ser o melhor significa ter os 
melhores”, resume a mensagem.
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ARCA PROMOVE 1º TORNEIO 
DE FUTEBOL SUÍÇO

HARALD ESSERT

inguém ali era jogador pro-
fissional, claro. Mas a com-
petição foi levada muito a 
sério. Houve times que trei-
naram dias antes dos jogos, 
fizeram uniformes, monta-

ram esquema tático e, dizem, até enviaram 
olheiros para espiar os times rivais. Mas a 
vontade de levar para casa o troféu não pre-
judicou o clima de amizade e integração do 
1º Torneio de Futebol Suíço da ARCA (Associa-
ção Recreativa e Cultural da Agrária).

Inscreveram-se 22 times masculinos e 
dois femininos, em um total de 360 colabo-
radores e dependentes. No caso dos times 
masculinos, o torneio levou um mês, tendo se 
iniciado no dia 2 de novembro. A final do tor-
neio ocorreu no sábado, dia 2 de dezembro.

O saldo de gols foi estonteante: foram 
220 balançadas de rede, o que dá uma mé-
dia de quase seis gols por partida.

Na opinião da supervisora da ARCA, Ma-
ria Cristina dos Santos Morona, a participa-
ção nessa primeira edição foi bastante signi-
ficativa, e que a expectativa é de que ainda 
mais pessoas se inscrevam em 2018. “Após o 
sucesso dessa primeira experiência, pretende-
mos realizar novos torneios. Os participantes 
realmente gostaram muito, e a competição 
promoveu uma integração muito interessan-

Evento esportivo reuniu 360 colaboradores, homens e mulheres, em 24 times. 
As disputas ocorreram na sede da ARCA na colônia Vitória

N
te. Dificilmente se conseguem reunir colabo-
radores de tantos setores diferentes”.

PARTICIPANTES
Mais do que vencer o torneio, os cola-

boradores aproveitaram a competição para 
se integrar com colaboradores de outras 
áreas. A coordenadora do Laboratório Cen-
tral, Márcia Helena Mota de Arruda, viu no 
torneio uma possibilidade de unir mulheres 
de vários setores da Cooperativa. “Um dos 
motivos pelos quais eu apreciei a iniciativa 
da ARCA de realizar uma competição de 
futebol foi a possibilidade de integração 
entre os colaboradores. É comum conversa-

Maria Cristina Morona: após o sucesso 
dessa primeira experiência, pretendemos 
realizar novos torneios

Mailson Levinske: O esporte tem a 
característica de integrar as pessoas. A 
competição ajudou a unir ainda mais o 
nosso departamento

mos ao telefone com as pessoas de outros 
departamentos, mas dificilmente as conhe-
cemos pessoalmente. O campeonato possi-
bilitou essa interação”, afirmou.

O colaborador do departamento de 
Insumos Mailson José Camargo Levinske 
concorda com esse ponto de vista. “O es-
porte tem essa característica, de integrar as 
pessoas. No nosso caso, formamos um time 
praticamente só de pessoas do Insumos, 
então a competição ajudou a unir mais 
as pessoas do próprio departamento. Mas 
também nos permitiu interagir com colabo-
radores de outras áreas, os quais dificilmen-
te poderíamos conhecer se não fosse pelo 
torneio. A Agrária é muito grande”.
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Mas a tarefa de formar times não foi ne-
cessariamente fácil. No caso da categoria 
feminina, por exemplo, foi necessário um 
trabalho de convencimento. “Quando en-
caminhei e-mail a algumas mulheres, con-
vidando-as para jogar no torneio, 90% das 
respostas foram de gente achando que não 
sabia jogar ou que não tinha coragem. Mas 
não desistimos, e com muito esforço conse-
guimos formar dois times”, contou Márcia.

Para ela, a experiência foi muito estimu-
lante. “Certamente participaremos dos pró-
ximos torneios. Nosso time está motivado. 
Os grandes objetivos são a prática esportiva 
e a confraternização com as colegas”.

Márcia Arruda: Certamente 
participaremos dos próximos 
torneios. Os grandes objetivos 
são a prática esportiva e a 
confraternização

Artilheira:
JOSIANE RICHTER

Melhor Goleiro:
ALYSSON LOPES 
MEDEIROS e 
Artilheiro:
RODRIGO RIBAS

1° lugar masculino - MMA 1º lugar feminino - Craques No Charme

1º Craques no charme

2º Divas no gramado

1º MMA
2º Malte FC
3º União Guarapuava FC
4º Ag. Farinhas
5º Ireks
6º Entre Amigos FC
7º Engenharia da Bola
8º CQ Guarapuava
9º All-Linobar FC

10º Galera Sementes
11º FAPA
12º Trigo Tec
13º Shark FC
14º Terceirinha FC
15º Nutrição Animal B
16º Nutrição Animal A
17º PSG Paisagismo
18º Veneno FC
19º Sofrimentos FC
20º Inter de Alemão
21º Shelso F. Club
22º Gambiarra FC
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olhar fotográfico de coo-
perados e colaboradores 
da Agrária demonstrou-se 
cada vez mais acurado. 
Ao longo do ano foram 
enviadas nada menos do 
que 225 imagens à Revis-

ta Agrária, as quais foram enquadradas nas 
quatro categorias do 3º Concurso Foto Coope-
rativa. Realizado pelo terceiro ano consecutivo 
pelo departamento de Marketing da Agrária, 
a competição contou com 89 concorrentes, 
sendo 31 cooperados e 58 colaboradores.

Destinado a engajar os dois públicos-alvo 
em torno do cotidiano da Agrária e dos seus 
cooperados, o concurso também estimula a 
interação, o sentimento de pertencimento e 
um olhar mais atento em relação às mais di-
versas atividades realizadas pela Cooperativa 

3º CONCURSO FOTO COOPERATIVA 
PREMIA 12 ENTRE 225 IMAGENS 
ENVIADAS POR 89 CONCORRENTES 

KLAUS PETTINGER

e suas produções agropecuárias, industriais e 
socioculturais.

Foi o que fez o colaborador Jonatan Rodri-
guês, da área de utilidades da Agrária Malte, 
que gosta de fotografia e decidiu começar a 
registrar algumas atividades profissionais. “Um 
colaborador do nosso setor ficou em segundo 
lugar no ano passado e assim eu me interessei 
e comecei a tirar diversas fotos. Mandei umas 
três para o concurso e fico feliz por ter sido 
escolhido”, frisou Jonatan, que conquistou a 
primeira colocação em sua categoria. “É inte-
ressante tirar essas fotos para mostrar o nosso 
cotidiano, o que estamos fazendo na coopera-
tiva e o que está acontecendo”.

Cerca de R$ 7.000 em prêmios foram 
entregues aos 12 finalistas da edição 2017, 
cujos vencedores foram conhecidos no dia 
13 de dezembro. A cerimônia de premiação 

ocorreu no foyer do Centro Cultural Mathias 
Leh e contou também com a exposição das 
melhores fotos, comentários dos concorrentes 
sobre a produção das imagens e um coquetel 
de confraternização.

Além da categoria Foto Cooperativa, a ter-
ceira edição do prêmio enalteceu as imagens 
relacionadas à colheita de cereais de inverno 
e ao sistema de plantio direto, reforçando a 
preocupação da Agrária em relação a atitu-
des sustentáveis na produção agrícola. As 225 
imagens foram julgadas pelos fotógrafos pro-
fissionais Sandra Hyczy, Will Kovaliu e Rodrigo 
Disnei, que levaram em consideração critérios 
como composição, estética e criatividade.

Pelo terceiro ano seguido, a cooperada 
Sandra Leh teve uma foto contemplada en-
tre os três primeiros colocados. O irmão dela, 
Christof Leh, ficou com a primeira colocação 

FOTO COOPERATIVA 2017
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CONFIRA OS VENCEDORES
DO 3º CONCURSO
FOTO COOPERATIVA 2017:

COLABORADORES

COOPERADOS

FOTO COLHEITA DE INVERNO E PLANTIO DIRETO – 
COLABORADORES

FOTO COLHEITA DE INVERNO E PLANTIO DIRETO – 
COOPERADOS

Jonatan Rodriguês
(Utilidades - Agrária Malte)

Christof Leh

Marcos Majowski

Washington Gomes 
da Silva
(Assistência Técnica)

Martina Weicher Rovani

Priscila Egles Ritter

Marcia Helena Mota 
de Arruda
(Laboratório Central)

Mônica Benz

Sandra Leh

Ferdinand Stoetzer
(Assistência Técnica)

Mônica Benz

Newton Fernandes
(Manutenção Mecânica)

Cleverson Daga
(Paisagismo)

PREMIAÇÃO
A premiação do 3º Foto Cooperativa 

foi composta por kits de fotografia, sendo 
que o vencedor de cada categoria rece-
beu uma câmera de ação, uma impresso-
ra fotográfica, um tripé com adaptador 
para fotografia de celular e a própria foto 
ampliada e emoldurada em tamanho 40 
x 60 cm. 

Já o segundo colocado foi agraciado 
com uma câmera de ação, um tripé com 
adaptador para fotografia de celular e 
a sua foto ampliada e emoldurada em 
tamanho 40 x 60 cm. Enquanto que o 
terceiro colocado ganhou um tripé com 
adaptador para fotografia de celular e a 
sua foto ampliada e emoldurada em ta-
manho 40 x 60 cm.

APLICATIVO AGRÁRIA
Pela primeira vez, o concurso recebeu 

imagens enviadas pelo aplicativo Agrária. 
O espaço interativo, por sinal, tende a fa-
cilitar cada vez mais o envio de imagens 
por colaboradores e cooperados, uma vez 
que, em geral, as fotos são capturadas 
por meio dos próprios smartphones. 

na categoria Foto Cooperativa – Cooperados. 
“Sempre fotografamos o que está aconte-
cendo no campo, na agricultura. Da mesma 
forma, costumamos enviar as imagens para a 
Foto Cooperativa para concorrer; e tem dado 
certo”, destacou a cooperada.

1º Lugar: 2º Lugar: 3º Lugar:

1º Lugar:

1º Lugar:

1º Lugar:

2º Lugar:

2º Lugar:

2º Lugar:

3º Lugar:

3º Lugar:

3º Lugar:

FOTO COOPERATIVA 2017
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rinta e três imagens já é o recorde absoluto 
que uma mesma edição de Foto Cooperativa 
atingiu. Ao todo, foram exatos 100 registros 
publicados ao longo do ano, contra 83 ima-
gens em 2016. Por pura falta de espaço, a 
seção impressa não publicará as imagens 

enviadas para o concurso na categoria Colheitas de Cereais 
de Inverno e Plantio Direto. As imagens, porém, podem ser 
apreciadas em matéria postada no site da Agrária.

Sem mais delongas, a Assessoria de Comunicação e 
Imprensa agradece imensamente a participação e engaja-
mento de cada colaborador e cooperado, parabeniza-os pe-
las belíssimas imagens e conta com novos envios em 2018, 
pelos e-mails klaus@agraria.com.br, harald@agraria.com.br 
ou pelo aplicativo Agrária.

FOTO COOPERATIVA BATE 
RECORDES DE PARTICIPAÇÕES 
E PUBLICAÇÕES

4F C

KLAUS PETTINGER

Uma ideia, uma foto, uma atitude: colaboradores da Unidade Guarapuava 
vestiram a camisa do Outubro Rosa e apoiaram a campanha de 
conscientização sobre câncer de mama e colo de útero, em imagem 
enviada por Suellen Cristina da Silva Fogaça (Unidade Cereais Guarapuava)

Em uma mesma fotografia, o colaborador Francisco Abel Daniel 
(Cereais Guarapuava) enquadrou o novo graneleiro da unidade, 
bem como silos, secador e moegas “com o sol em sua despedida, 
sob a passarela de transferência para a indústria”

“Ao visitar os ensaios da FAPA, percebi a competitividade dos mais 
fortes”, destacou o colaborador Newton Fernandes (Manutenção), 
cuja foto esteve entre os vencedores do concurso

No último dia do WinterShow 2017, uma 
chuva torrencial “se armou”, conforme 
flagrou a colaboradora Nayara Lais Boschen 
(Laboratório Central). Desta vez, felizmente, 
o temporal passou ao largo.

22 Revista Agrária



23Revista Agrária 23Revista Agrária

Quantas cores cabem em uma fotografia de inverno? O 
colaborador Berthold Duhatschek (FAPA) contabilizou uma 
variedade impressionante nesse retrato do acesso à fazenda 
da família Reinhofer

O anoitecer dos 
campos de Entre 
Rios, com a Unidade 
Vitória ao fundo, 
inspirou Alice 
Jurgovski, esposa do 
cooperado Walter 
Jurgovski

O nascer de um novo 
dia perante a Indústria 
de processamento 
de milho inspirou a 
colaboradora Cassia 
Galves (Agrária Grits 
e Flakes): “Achei que 
a foto ficou bem 
linda, com as fitas 
transportadoras, 
a névoa e o sol 
nascendo”, descreveu.

O plantio de 
trigo ganhou um 
enquadramento 
e cores especiais 
na foto da 
colaboradora 
Elisabeth Faulstich 
(Marketing)

A entrega de safra na manhã de 
Dia de Finados foi fotografada pela 
colaboradora Ângela Maria Ferreira 
(Unidade Cereais Guarapuava) 

A beleza da imagem fotografada pelo cooperado 
Heiko Egles em sua propriedade fala por si

A vida bucólica em meio à plantação de cevada é um registro 
(também premiado no concurso) do cooperado Christof Leh

FOTO COOPERATIVA 2017
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FOTO COOPERATIVA 2017

Durante certa madrugada de trabalho, o colaborador 
Daniel Izidoro (Manutenção Mecânica Agrária Malte) 
encontrou uma forma criativa de eternizar a lua cheia 
logo acima da antiga chaminé desativada

“O sol permitiu a foto graças a essa coloração 
do céu”, descreveu o colaborador Andrey da 
Silva (TI), referindo-se à composição de final 
de tarde nos campos de Entre Rios

Como se fossem cores misturando-se em uma paleta de pintura, as 
nuvens coloriram o céu no anoitecer do pátio da Unidade Vitória, em 
flagrante do colaborador Andy Roberto Essert (Gestão da Qualidade)

Um dos campos experimentais da Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária tornou-se 
objeto da fotografia da colaboradora Daniele 
Luciana de Lima (Laboratório Central) O cooperado Harald Duhatschek registrou o 

desenvolvimento da plantação de milho 
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FOTO COOPERATIVA 2017

O contraste entre as nuvens carregadas e a plantação dourada rendeu premiação à 
filha de cooperados Mônica Benz – que enviou a imagem pelo aplicativo Agrária

O colaborador Everton 
Ivan Makuch (FAPA) 
encontrou um ângulo 
diferenciado para 
representar o plantio 
direto de soja 

“O trabalho do agricultor não é fácil, mas a presença da 
família o torna uma bênção”, constatou a cooperada 
Eliane Zuber Mudryk em sua imagem

A colheita na área experimental de trigo na FAPA foi 
eternizada pela coordenadora Marcia Helena Mota de 
Arruda (Laboratório Central) 

A colheita de milho na safra 2016/2017 bateu todos 
os recordes e a cooperada Sandra Leh registrou a 
fartura dourada do grão

A colaboradora Marcia 
Gabi Walz (Unidade 
Cereais Guarapuava) 
enviou imagem que 
“retrata a recepção 
de soja, pela estação 
ferroviária”. Ela 
solicitou à equipe de 
descarga, que utiliza 
cinto de segurança e 
EPI´s, para tirar a foto 
que idealizou
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FOTO COOPERATIVA 2017

O colaborador Lauro Ribeiro de Oliveira (Agrária Grits e Flakes) transformou o 
exato momento do nascer do sol na Unidade Guarapuava em uma bela foto

“Final da tarde com os nossos futuros empreendedores!”, resumiu 
a cooperada Martina Weicher Rovani em uma imagem que, entre 
outros simbolismos, traduz bem o conceito de cooperativismo - ela 
também foi premiada no concurso

Durante a vinda ao trabalho, entre as colônias Socorro e 
Cachoeira, o colaborador Robertson Wolf (SSMA) registrou o 
amanhecer nos campos de Entre Rios

A vista a partir do trabalho sobre o trator pode ser bastante 
privilegiada, conforme comprovou o cooperado Marcelo Weckl

O anoitecer na Unidade Guarapuava, com o graneleiro em 
destaque à esquerda, foi o enquadramento escolhido pelo 
colaborador Leandro Madureira (Agrária Óleo e Farelo)

A expressão “se a vida te der um limão, faça uma 
limonada” foi personificada pelo colaborador Luciano 
Ramos Martins (Gerência de Compras e Distribuição): “O 
pneu furado no Florestal rendeu ótimas fotos durante a 
caminhada de retorno para casa”
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FOTO COOPERATIVA 2017

O plantio direto das culturas de inverno foi realizado até os 
últimos raios de sol, proporcionando a oportunidade dessa 
bela imagem enviada pela cooperada Brigit Weckl

Imagens enviadas pelo novo 
aplicativo Agrária - aproveite 
mais essa facilidade e 
interaja com o Cooperativa. 

Envie quantas fotos quiser.

Imagens vencedoras do 
Concurso Foto Cooperativa, 
confira nas páginas 20 e 21. 

Durante o crepúsculo, o colaborador Fabiano Siqueira (FAPA) registrou o plantio 
de um dos ensaios da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária

A Unidade Guarapuava, com o novo silo graneleiro à esquerda, foi 
fotografada pela colaboradora Fernanda Zolett Pontes (Planejamento 
Logístico): os traços horizontais foram ocasionados pelas luzes dos carros 
que trafegavam pela BR-277 na foto em longa exposição

A florada da canola é uma das paisagens mais apreciadas na 
região de Entre Rios e foi eternizada pelo colaborador Jonatan 
Rodrigues (Utilidades - Agraria Malte)

“Presente de Deus! Um dia maravilhoso para curtir o início 
da temporada de verão na Arca”, descreveu a colaboradora 
Maria Cristina dos Santos Morona (Arca)
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Você sabia que até 6% do seu imposto devido pode ser Você sabia que até 6% do seu imposto devido pode ser Você sabia que até 6% do seu imposto devido pode ser 
direcionado à preservação da cultura e tradição dos Súabiosdirecionado à preservação da cultura e tradição dos Súabiosdirecionado à preservação da cultura e tradição dos Súabios
do Danúbio?

INFORME-SE E PARTICIPE, 
VOCÊ FAZ PARTE DESSE LEGADO.

ESTE RECURSO 
NÃO SAI DO SEU BOLSO

6%
PESSOA FÍSICA

4%
PESSOA JURÍDICA

CONTRIBUIÇÕES DO IMPOSTO
DE RENDA (LUCRO REAL)

Informações 42 3625 8321

vivianes@agraria.com.br

www.suabios.com.br

As doações deverão ser feitas até 29/12/2017


