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BASF Milho.
Mais próximo. Mais resultados.

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.

Imunit®

Nomolt® 150
Pirate®

Fastac® Duo

Abacus® HC
Ativum®

Heat®

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

Standak® Top

Soluções BASF para o manejo 
completo do milho.

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br
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RETROSPECTIVA 
AGRÁRIA 2018

á diversas 
maneiras de se perceber o 
passado. Mas é fato que ao 
analisar determinado período, 
é impossível dizer que ele foi 
completamente bom ou de todo 
ruim. E 2018, em que pesem 
as dificuldades inerentes a 
cenários econômicos e políticos 
nacionais conturbados, não pode 
ser visto apenas pelo prisma do 
pessimismo. Muito ao contrário.

As próximas páginas 
trazem lembretes* sobre as 
realizações que se destacaram 
e demonstraram que tanto 
a Agrária quanto seus 
cooperados e colaboradores 
transformaram os últimos 365 
dias em um período próspero, 
de construção, fortalecimento e 
desenvolvimento. 

*As notícias completas sobre cada assunto 
estão disponíveis no site e nas edições 
desse ano da Revista Agrária. 

KLAUS PETTINGER

H
Em 2018, os cooperados da Agrária participaram de duas viagens técnicas 
internacionais: primeiro à África do Sul e à Namíbia; depois, à Alemanha. 

13 a 27 de janeiro  |  30 de junho a 13 de julho

19 de janeiro

14 de fevereiro

Com o objetivo de acompanhar, uniformizar e reconhecer, o Programa Sinergia contemplou 
os grupos da Assistência Técnica (28 de fevereiro), bem como os desempenhos alcançados 
pelas representações da Agrária Malte (19 de janeiro) e Nutrição Animal (2 de fevereiro).

O Colégio Imperatriz Dona 
Leopoldina inaugurou a 
ampliação do prédio da Educação 
Infantil, a qual alcançou o recorde 
de 108 alunos matriculados.

VIAGENS TÉCNICAS DE COOPERADOS

PROGRAMA SINERGIA

AMPLIAÇÃO
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27 de fevereiro

28 de fevereiro e 1º de Março

Março e Abril

Março

Abril

Maio e Junho

O mix entre aventura e aprendizado motivou 130 cooperados da 
Agrária e produtores rurais do Sindicato Rural de Guarapuava a 
participar do 3º Rally de Uso e Conservação do Solo e da Água.

Com a presença de 1.500 pessoas, o Dia de Campo de 
Verão 2018 cumpriu novamente sua função de difundir 
conhecimento técnico-científico, especialmente sobre as 
culturas de soja, milho e feijão.

O Programa Agrária de 
Integração Solidária 
(PAIS) arrecadou 1.700 
itens, entre livros, gibis, 
jogos didáticos, livros 
de atividade e revistas, 
doados à Associação 
Canaã, à Escola Municipal 
Lacerda Werneck e ao Lar 
Escola Retiro Feliz.

Três novos maltes – Pale Ale, Vienna e Munique – ganharam 
o conhecimento do público nacional durante o Festival 
Brasileiro da Cerveja 2018, realizado em Blumenau (SC).

O Laboratório Central conquistou a acreditação, pelo 
INMETRO, como provedor do Programa de Ensaio de 
Proficiência (PEP), de acordo com critérios da norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17043, matriz Farinha de Trigo.

O Coral Suábio, da Fundação Cultural Suábio-Brasileira, realizou 
turnê de 20 dias pela Europa, contabilizando 15 apresentações.

RALLY DE CONSCIENTIZAÇÃO

DIA DE CAMPO DE VERÃO 2018

CAMPANHA DE 
ARRECADAÇÃO 
DE LIVROS,

LANÇAMENTO NACIONAL DE MALTES

ACREDITAÇÃO INÉDITA

CORAL SUÁBIO REALIZA 
TURNÊ PELA EUROPA
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Março e Abril

5 de Maio

22 de Maio

19 de Maio

19 a 22 de Junho

16 e 17 de Julho

15 de Março

O primeiro Campeonato de Futsal da ARCA integrou colaboradores de 
diversos setores, incluindo 22 equipes, entre femininas e masculinas.

A Cooperativa Agrária comemorou seu 67º aniversário em evento 
de enaltecimento à história e trabalho de pioneiros e cooperados, 
no ginásio esportivo do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina.

Em dia dedicado à multiplicação de boas práticas de gestão rural 
e sustentabilidade, 131 pessoas, entre cooperados, familiares e 
colaboradores, participaram do Giro Técnico de Gestão 2018.

A tradicional Festa do Trabalhador foi comemorada com 
homenagens a 42 colaboradores por tempo de serviço, e almoço 
seguido de tarde de confraternização.

Ao longo de uma semana, colaboradores debateram questões 
estratégicas, relacionadas a saúde, segurança, meio ambiente e 
qualidade, durante o Seminário de Gestão Corporativa.

Em evento destinado especialmente a cooperadas da Agrária, 
um grupo de 37 pessoas conheceu a realidade das atividades de 
diversificação na cooperativa Copacol.

Realizado anualmente, o Encontro de Pioneiros (Pioniertreffen, em 
alemão) chegou à 10ª edição com um evento especial, promovido no 
Clube da Samambaia, na presença de aproximadamente 300 pessoas.

1º CAMPEONATO DE FUTSAL DA ARCA

AGRÁRIA 67 ANOS

GIRO TÉCNICO EXPÕE RESULTADOS

DIA DO TRABALHADOR

SEMINÁRIO DE GESTÃO 
CORPORATIVA 2018 

COOPERADAS DE OLHO NA 
DIVERSIFICAÇÃO

10º PIONIERTREFFEN



7Revista Agrária

Julho e Agosto

2 de Agosto

Agosto

Setembro

15 de Agosto

Julho

Agrônomos cooperados e da Agrária participaram de curso de 
manejo e fertilidade do solo, em evento realizado pela FAPA 
(Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) e a faculdade de 
agronomia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O romance de enaltecimento da história e tradições suábias “O 
Sumiço do Hanomag”, de autoria do jornalista e colaborador da 
Agrária Klaus Pettinger, em parceria com a Fundação Cultural 
Suábio-Brasileira (FCSB), foi lançado no Centro Cultural Mathias 
Leh, para 250 pessoas.

Cooperados, familiares e colaboradores divertiram-se e 
confraternizaram-se em 42 modalidades das Olimpíadas Agrária.

Durante a programação local da 12ª Primavera dos Museus, com 
a presença de 2100 estudantes das quatro escolas de Entre Rios, 
a Fundação Cultural lançou a sua segunda revista em quadrinhos, 
intitulada “Suábios do Danúbio – Tradições”.

Cooperados passaram a 
acessar o portal e visualizar 
suas informações de conta 
também pelo aplicativo 
Agrária.

Considerada uma das mais conceituadas revistas brasileiras de 
negócios e economia, a FORBES Brasil divulgou o ranking das “50 
Melhores Empresas do Agronegócio” do país. E a Agrária apareceu 
entre elas, juntamente com outras dez cooperativas paranaenses.

AGRÔNOMOS PARTICIPAM DE CURSO

LANÇAMENTO “O SUMIÇO DO HANOMAG”

OLIMPÍADAS AGRÁRIA

GIBI SOBRE TRADIÇÕES SUÁBIAS

APLICATIVO 
AGRÁRIA

50 MELHORES DA FORBES BRASIL

11 a 14 de Outubro

Por mais um ano, a Festa da Cevada cumpriu seu papel de estreitar 
o relacionamento entre a Cooperativa Agrária, a comunidade de 
Entre Rios e seus os parceiros comerciais e culturais.

FESTA DA CEVADA 2018 
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27 de outubro

19 de dezembro

5 de dezembro

19 de dezembro

Abril a outubro

16 a 18 de outubro

O Colégio Imperatriz comemorou seu 50º aniversário com toda 
a comunidade; e pouco depois, em 9 de novembro, conquistou 
o primeiro lugar no Prêmio Sinepe/PR de Práticas Inovadoras em 
Educação, na categoria “Ensino Fundamental I e II”.

O concurso Foto Cooperativa recebeu cerca de 150 imagens 
de cooperados e colaboradores, relacionadas ao cotidiano 
da Agrária, estimulando o sentido de pertencimento; as três 
melhores de cada categoria foram premiadas.

A adesão de cooperados ao PAGR (Programa Agrária de Gestão 
Rural) cresceu novamente: ao todo, 41 cooperados fazem parte 
do programa, dos quais 16 aderiram em 2018 – os certificados 
foram entregues em 5 de dezembro.

A sexta edição do Prêmio Franz Jaster de Comunicação, 
promovido pela Cooperativa Agrária Agroindustrial e 
realizado pela Unicentro, teve 40 trabalhos inscritos em 
cinco categorias, com 15 premiados.

A Universidade Agrária realizou dez módulos destinados à 
produção dos cooperados, ao longo do ano. Outros   xxxx  foram 
destinados a colaboradores.

O WinterShow 2018 trouxe palestrantes convidados e palestras 
simultâneas dos pesquisadores da FAPA, além de 67 expositores de 
máquinas, produtos e serviços voltados às atividades agrícolas.

COMEMORAÇÕES DO COLÉGIO IMPERATRIZ

FOTO COOPERATIVA 2018

FECHAMENTO DO PAGR

PRÊMIO FRANZ JASTER DE 
COMUNICAÇÃO 2018

UNIVERSIDADE AGRÁRIA A COOPERADOS 

WINTERSHOW 2018



9Revista Agrária

PRÊMIO
FRANZ
JASTER
RECONHECE 
MELHORES MATÉRIAS 
SOBRE WINTERSHOW

elo sexto ano consecutivo, a Co-
operativa Agrária Agroindustrial 
e a Unicentro (Universidade Es-
tadual do Centro-Oeste) premia-

ram as melhores matérias acerca do principal 
evento técnico-científico de cereais de inverno 
do país, o WinterShow. Do recorde de 40 traba-
lhos inscritos, 25 foram classificados em cinco 
categorias, sendo que os três primeiros de cada 
receberam prêmios, em um total de R$ 15 mil.

Na presença ilustre de Marietta Jaster, 
viúva do ex-pesquisador da Agrária homena-
geado pela premiação, os vencedores conhe-
ceram o resultado no dia 13 de dezembro, em 
cerimônia realizada no Centro Cultural Ma-
thias Leh. Um júri composto por professores 
de comunicação de universidades estaduais 
e federais de cinco estados definiram os ven-
cedores, além de profissionais da Intercom 
(Sociedade Brasileira de Estudos Interdiscipli-
nares em Comunicação) e da RIC TV Record 
de Joinville (estes últimos apenas para o julga-
mento da categoria Universitários).

O presidente da Agrária, Jorge Karl, e o 
reitor da Unicentro, Aldo Nelson Bona, enfa-
tizaram a parceria. “Entendemos que o prê-
mio tem trazido bons frutos: para a Agrária, 
por contribuir na divulgação do WinterShow 
e dos trabalhos de pesquisa da FAPA (Funda-
ção Agrária de Pesquisa Agropecuária); e para 

P
a Unicentro, na medida em que colabora 
com a qualificação cada vez maior da co-
bertura jornalística desse tipo de evento”, 
destacou Bona.

Karl ressaltou a evolução observada 
tanto na quantidade quanto na quali-
dade das matérias. “É uma satisfação 
muito grande poder repetir esse evento 
pela sexta vez e reconhecer o bom jorna-
lismo e os profissionais de imprensa que 
nos prestigiam anualmente, divulgando 
o nome do WinterShow, bem como da 
FAPA e da própria Agrária”, frisou. “E 
percebemos que as matérias têm evo-
luído, estão mais aprofundadas e com 
conteúdo técnico melhor. Isso não é só 
importante para os profissionais da agri-
cultura, como também para toda a co-
munidade”, acrescentou.

As categorias concorrentes do Prêmio 

Franz Jaster 2018 foram Fotografia; Jorna-
lismo Impresso ou Online; Material Televi-
sivo; Reportagem Radiofônica; e Univer-
sitários. Entre os destaques desta edição 
estão os jornalistas Antonio Carlos Senko-
vski, do Sistema FAEP, com a primeira co-
locação nas categorias Rádio e Jornalismo 
Impresso ou Online (além de um segun-
do lugar em Material Televisivo), e Kleber 
Erivelton Fernandes, do Na Hora Notícias 
Guarapuava, que apareceu quatro vezes 
entre os cinco melhores, incluindo uma pri-
meira colocação na categoria Fotografia e 
um terceiro lugar em Rádio.

“Todos os anos, assim que sai a 
data do WinterShow colocamos na 
agenda para organizarmos a cobertu-
ra”, observou Kleber, que já havia con-
quistado a primeira colocação na cate-
goria Material Televisivo, em 2017. 

Profissionais premiados durante a sexta edição 
do Franz Jaster de Comunicação, na presença do 
presidente da Agrária, Jorge Karl, e do reitor da 
Unicentro, Aldo Nelson Bona
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As conquistas do jornalista Antonio Carlos pelo Franz Jaster de 
Comunicação foram as primeiras, desde que ele se formou. “É uma 
iniciativa muito bacana, porque os cereais de inverno merecem 
uma atenção maior no Brasil e isso começa por um incentivo para 
que se façam matérias mais aprofundadas. E o WinterShow é um 
momento para que isso possa acontecer”.

FRANZ JASTER 
Franz Jaster foi pioneiro na realização e condução de pesquisas 

que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento agrícola dos 
cooperados da Agrária. O concurso tem por objetivo honrar essa his-
tória, conforme enfatizou Jorge Karl. “Queremos sempre reconhecer o 
trabalho que o Herr Jaster desenvolveu durante todos esses anos de 
contribuição para o crescimento da Agrária e ficamos satisfeitos com 
a presença ilustre da Frau Jaster novamente em nosso evento”. 

“Estou bem surpresa e acho muito legal esse incentivo da Agrária de dar um 
prêmio aos estudantes, pois estamos começando no mercado de trabalho. 
As fotos contam uma história e fui atrás das fontes para me aprofundar 
no assunto e poder descrevê-las com precisão, e isso nos trouxe muito 
conhecimento”, observou Priscila.

“O Prêmio Franz Jaster é um incentivo aos profissionais e estudantes de Comunicação. 
Para mim, em especial, foi um desafio, pois há algum tempo não fazia TV e muito 
menos sobre um tema como o Wintershow. Para o Adriano Ferreira e para mim, o 
primeiro lugar na categoria material televisivo foi gratificante, principalmente porque 
tivemos excelentes matérias de outros profissionais classificados. Agradecemos o 
reconhecimento da Agrária e da Unicentro”, enalteceu Ana Ligia.

“Todos os anos, assim que sai a data do WinterShow, colocamos 
na agenda para organizarmos a cobertura”, garante Kleber.

Adriano Ferreira 
(foto) e a jornalista 
Ana Ligia Sena 
faturaram o 1º lugar 
na categoria, pela 
RIC TV Record

Jornalista Kleber 
Erivelton Fernandes, 
1º lugar na 
categoria, pelo 
Na Hora Notícias 
Guarapuava

Estudante de 
Jornalismo Priscila
Pollon Galina, 
1º lugar na 
categoria, com 
“WinterShow em 
detalhes”

UNIVERSITÁRIOS

FOTOGRAFIA

AUDIOVISUAL

CONFIRA OS VENCEDORES, 
POR CATEGORIA:

CATEGORIA: FOTOGRAFIA (7 INSCRITOS)

1º lugar: Kleber Erivelton Fernandes - Na Hora Notícias Guarapuava
 “WinterShow: o maior evento técnico-científico do país 

começou hoje (16)”
2º lugar: Fernando Santor - Boletim Informativo Sistema Faep/Senar-PR
 “Trigo: do campo ao mercado por meio da segregação”
3º lugar: Ana Lígia Sena - Assessoria Prefeitura de Guarapuava
 “WinterShow 2018 - imagens e cores”
4º lugar: Kleber Erivelton Fernandes - Na Hora Notícias Guarapuava
 “Durante três dias de evento, WinterShow apresentou o que há de mais 

moderno no cultivo de cereais de inverno”
5º lugar: Alexandre Pessoa - Integração Online
 “A percepção do futuro por meio de princípios cooperativistas”

CATEGORIA: JORNALISMO IMPRESSO OU ONLINE (12 INSCRITOS)

1º lugar: Antonio Carlos Senkovski - Boletim Informativo Sistema Faep/Senar-PR
 “Cada trigo no seu quadrado”
2º lugar: Geyssica Caetano Reis - Revista do Produtor Rural do Paraná
 “WinterShow 2018: tecnologia e informação sobre cereais de inverno”
3º lugar: Alexandre Pessoa - Integração Online
 “A percepção do futuro por meio de princípios cooperativistas”
4º lugar: Ygor Lemes Dores - Integração Online
 “Prevenir para melhor produzir”
5º lugar: Kleber Erivelton Fernandes - Na Hora Notícias Guarapuava
 “Durante três dias de evento, WinterShow apresentou o que há de mais 

moderno no cultivo de cereais de inverno “

CATEGORIA: JORNALISMO AUDIOVISUAL (9 INSCRITOS)

1º lugar: Ana Ligia Sena e Adriano Ferreira - RIC TV Record
 WinterShow: grande aliado dos agricultores que buscam produzir 

com eficiência e qualidade
2º lugar: Antonio Carlos Senkovski - Canal do YouTube Sistema Faep/Senar-PR  
 “Segregação do trigo aumenta faturamento em toda a cadeia produtiva”
3º lugar: Fernanda Motter - Jornal Café Diário
 “Reportagem especial – WinterShow 2018: agricultura de 

precisão do campo para a mesa”
4º lugar: Priscila Pollon Galina - TV Humaitá
 “WinterShow se despede com inovações tecnológicas”
5º lugar: Esther Devantier e Adriano Ferreira - RIC TV Record
 “WinterShow 2018”

CATEGORIA: RÁDIO (7 INSCRITOS)

1º lugar: Antonio Carlos Senkovski - Site do Sistema Faep/Senar-PR
 “Segregar trigo é tendência inevitável para cadeia avançar”
2º lugar: Cléber Moletta - Rádio Cultura
 “Novas cultivares de trigo apresentadas no WinterShow 2018”
3º lugar: Kleber Erivelton Fernandes - Na Hora Notícias Guarapuava
 “Durante três dias de evento, WinterShow apresentou o que há de 

mais moderno no cultivo de cereais de inverno”
4º lugar: Fernanda Motter - Jornal Café Diário
 “WinterShow reúne produtores rurais do Texas”
5º lugar: Cléber Moletta - Rádio Cultura
 “Perspectivas da importação de trigo em 2018”

CATEGORIA: UNIVERSITÁRIOS (5 INSCRITOS)

1º lugar: Priscila Pollon Galina - “WinterShow em detalhes”
2º lugar: Sandra Denicievicz - “WinterShow em foco”
3º lugar: Amanda Crissi - “WinterShow 2018”
4º lugar: André Frutuoso - “WinterShow: cenas do maior evento de 

cereais de inverno do país”
5º lugar: Lucas Sidor Herdt - “Cevada e trigo, alimentos do dia a dia”
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EU SOU O PRODUTOR GOLD.
EU CONTROLO A FERRUGEM.

O FUNGICIDA
MULTISSÍTIO
DE VERDADE

SEMPRE JUNTO EM TODAS AS APLICAÇÕES

O MULTISSÍTIO MAIS USADO DO BRASIL

HÁ 5 SAFRAS, INDISPENSÁVEL PARA O  MANEJO DA RESISTÊNCIA

MINHA SOJA É COMO O OURO:

NÃO TEM FERRUGEM.

SABE O QUE EU FAÇO? ACESSE

WWW.PRODUTORGOLD.COM.BR

1991A - Anúncio Agrária 22 X 28.indd   1 10/09/2018   18:05
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FOTO COOPERATIVA 
PREMIA MELHORES 
IMAGENS SOBRE O 
COTIDIANO DA AGRÁRIA

oi a única imagem que 
consegui aproveitar da-
quele momento”, disse 
Ronny. “Era um momen-
to estressante de traba-

lho, mas consegui convencê-los a tirar a foto”, 
contou Martina. Por trás de toda foto, uma 
interessante história, que os autores contaram 
rapidamente durante a cerimônia de entrega 
do Prêmio Foto Cooperativa 2018, realizada 
no dia 19 de dezembro, no prédio administra-
tivo da Agrária.

“F
KLAUS PETTINGER E

HARALD ESSERT

Ronny e Martina, no caso, são o colabo-
rador Ronny Gärtner e a cooperada Martina 
Weicher Rovani, vencedores em suas respec-
tivas categorias. Para o concurso deste ano, 
foram 148 imagens concorrentes, enviadas 
por 71 participantes. Um júri composto por 
três fotógrafos profissionais de renome re-
gional (veja na página 14) definiram os ven-
cedores, avaliando três critérios: composição, 
estética e criatividade.

“Teve fotos em que eu disse: nossa, me ins-
pirei!”, elogiou o fotógrafo profissional Jeison 

Primak. E não é para menos: a única obrigato-
riedade em relação às imagens era que tives-
sem relação com o cotidiano da Cooperativa 
Agrária e entidades mantidas, seus coopera-
dos e colaboradores. 

O objetivo, com isso, é engajar o público-
-alvo, desenvolvendo o sentimento de perten-
cimento, bem como um olhar cada vez mais 
holístico em relação às atividades da coope-
rativa. E as histórias por trás das fotos vence-
doras retratam o quanto o concurso tem sido 
bem-sucedido nesse sentido.
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“A grade estava estragada e 
meu marido e filhos já estavam es-
tressados. Mesmo assim, pedi para 
fazerem a pose, pois me parecia um 
momento bonito. Felizmente (por 
ser contra o sol), não apareceu a 
reação de cansados no rosto deles”, 
divertiu-se Martina. “Eu estava indo 
tirar foto da lua, mas quando olhei 
pelo retrovisor do carro, percebi o 
por do sol, com aquelas cores lindas. 
Foi a única imagem que consegui 
aproveitar daquele momento, as 
outras já não ficaram boas”, frisou 
Ronny.

Aproveitar o momento propício 
é uma das chaves para eternizar os 
melhores registros, explicou a fotó-
grafa Karina Kaneko. “Para a coo-
perativa é interessante, pois mostra 
a rotina e, às vezes, as pessoas não 
percebem a beleza que tem a sua 
volta”, observou.

O mesmo valeu para os demais 
finalistas: a manhã de sol e geada 
na Unidade Florestal, clicada pela 
colaboradora Carla Correia; o mo-
mento de aprendizagem e sensibili-
dade na foto do colaborador Gabriel 
Carneiro Riquierme; uma tempes-
tade inesperada, atrapalhando os 
planos do cooperado Ricardo Ma-
rath, que mesmo assim eternizou a 
nuvem inusitada; e o flagrante da 
filha Lisa Laubert Filip, que seu pai 
cooperado Karl-Heinz Laubert Filip, 
imerso em meio à análise do campo 
de trigo, nem percebeu.

Além de receber suas fotos am-
pliadas e emolduradas, os vencedo-
res foram agraciados por um drone, 
para o primeiro lugar, uma câmera 
compacta à prova d’água e de im-
pacto, para o segundo, além de 
uma câmera de ação para o terceiro 
lugar. 

Trata-se de estímulos, com o in-
tuito de oportunizar imagens cada 
vez mais interessantes e, principal-
mente, criativas sobre o dia a dia 
tão diversificado quanto o da Coo-
perativa Agrária. 

CONFIRA OS VENCEDORES
DO 4º CONCURSO
FOTO COOPERATIVA 2018:

1º LUGAR 1º LUGAR

2º LUGAR 2º LUGAR

3º LUGAR 3º LUGAR

Martina 
Weicher Rovani

Ronny Gärtner

Ricardo Marath
Carla Correia

Lisa Laubert 
Filip 

Gabriel Carneiro 
Riquierme

COOPERADOS COLABORADORES
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A cerimônia de entrega do 
Prêmio Foto Cooperativa 
2018 foi realizada no 
miniauditório do prédio 
administrativo da Agrária

A fotografia nunca 
esteve tanto em 
evidência quanto 
atualmente, seja pelas 
redes sociais, pelo 
acesso à tecnologia 
dos celulares, e isso 
agrega à paixão que 
as pessoas têm pela 
fotografia. As pessoas 
vivem as fotos todos 
os dias. Vi muitas 
composições boas 
entre as concorrentes”.

A gente viu várias 
pessoas com talento 
que, se lapidar, têm 
futuro. Tem fotografias 
que eu disse: nossa, 
me inspirei! Esse é 
o segundo ano no 
qual participo como 
jurado e senti uma boa 
evolução”.

Para a cooperativa 
é interessante 
também, pois 
mostra a rotina e, às 
vezes, as pessoas 
não percebem a 
beleza que tem a 
sua volta. Por conta 
do concurso, elas 
acabam parando por 
um segundo para 
fotografa. E isso 
incentiva o olhar 
crítico”.

EDNO 
PILONETTO 

TRÊS DICAS DOS PROFISSIONAIS PARA MELHORAR 
CADA VEZ MAIS SUAS FOTOGRAFIAS:

Limpe ao máximo os detalhes: 
evite informações desnecessá-
rias, como partes de carro, obje-
tos jogados ou fios de luz. Alguns 
passos para frente ou para trás 
podem fazer a diferença.

Explore ao máximo as possibi-
lidades, tente novos ângulos; e, 
principalmente, não pare na pri-
meira foto.

Defina o que enquadrar: a fo-
tografia se vê em camadas, por 
isso é importante verificar o que 
está em primeiro plano, ou em 
segundo, para decidir o que deve 
ganhar mais destaque.

JEISON 
PRIMAK

KARINA 
KANEKO
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NOVIDADE: 
RESERVA DE 
INSUMOS POR 
EMBALAGEM

HOSPITAL SEMMELWEIS 
AMPLIA QUADRO
DE MÉDICOS

Departamento de Insumos im-
plantou uma melhoria no sistema 
de reservas, como resultado da 
Pesquisa de Satisfação dos Coope-

rados 2017. A partir de agora, ao reservar insu-
mos junto ao agrônomo da Assistência Técnica, 
o cooperado pode escolher o tamanho de em-
balagem. Veja como funciona.

HARALD ESSERT

5L 5L

OK

PRODUTO X FRASCO 1L

GALÃO 5L 50%

50%

PRODUTO Z

5L

1 Ao fazer a reserva de 
produto, o sistema 
agora tem a opção de 
escolher o tamanho de 
embalagem, conforme 
a necessidade.

2
Após informar o volume 
total de produto, o 
agrônomo insere no 
sistema a quantidade de 
cada tipo de embalagem

3 Ao retirar, o volume 
total estará dividido 
conforme os tamanhos 
de embalagem 
encomendados.

Andrea Milla: a 
contratação está ligada 
ao que foi priorizado na 
Pesquisa de Satisfação 
do Cooperado 2017

HARALD ESSERT

Com o objetivo de melhorar 
ainda mais o atendimento à co-
munidade de Entre Rios e região, 
o Hospital Semmelweis contratou 
três novos médicos. Com isso, o 
efetivo total passou a ser de 9 
médicos.

Os novos médicos contratados 
são Phelipe Rigo, Argeu Martins 
Filho e Milton Cesar Bittencourt 
Romulo, todos clínicos gerais.

De acordo com a coordena-
dora da Fundação Semmelweis, 
Andrea Milla, essas contratações 
estão ligadas ao que foi prioriza-
do na Pesquisa de Satisfação do 
Cooperado 2017. “Queremos dar 
as boas-vindas aos novos mé-
dicos, que vêm contribuir muito 
com o atendimento aos nossos 
pacientes e com o fluxo do dia a 
dia do hospital”, afirmou.

QUADRO DE MÉDICOS PLANTONISTAS

O Hospital Semmelweis conta com
plantão médico 24 horas.

Estes sãos os médicos que atuam no plantão:

NOME ESPECIALIDADE

Ana Elisa Araújo Weiss Cardiologista

Sabine Buckmann Holdorf Clínica Geral

Eros Uriel Rodrigues Ginecologista

Ubiratan Cebulski Pediatra

Natach Wisoki Küster Neurologista

Ivana Sesar Douverny Psiquiatra

Phelipe Rigo Clínica Geral

Argeu Martins Filho Clínica Geral

Milton Cesar Bittencourt Romulo Clínica Geral
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proximidade da premiação das melhores fotografias do ano (veja na página 12) incentivou um esforço extra de 
cooperados e colaboradores, que enviaram dezenas de imagens entre novembro e dezembro - 21 delas aparecem 
nas próximas páginas. Ao todo, 83 registros foram publicados nas edições de 2018 da Revista Agrária.
Mas o fim do ano não representa o encerramento das atividades da seção Foto Cooperativa, pelo contrário. Conti-

nue contribuindo com fotos sobre o cotidiano da Agrária, destinando-as aos e-mails da assessoria de comunicação e imprensa 
da Agrária: harald@agraria.com.br ou klaus@agraria.com.br.

FOTO COOPERATIVA 
SOMA 83 CONTRIBUIÇÕES 
PUBLICADAS EM 2018

4F C

KLAUS PETTINGER

“Algumas fotos da colheita da cevada do fim de semana”, resumiu a 
cooperada Martina Weicher Rovani sobre a imagem, cujas sombras 
se assemelham à moldura de um quadro

Quando se está com todo o maquinário a campo, o que 
menos se espera é o aparecimento repentino de uma 
tempestade. Mas nesse dia São Pedro caprichou; e o 
cooperado Ricardo Marath também

Durante o estágio na 
assistência técnica, 
o colaborador 
Gabriel Carneiro 
Riquielme (Logística 
– Guarapuava) 
registrou o 
desenvolvimento da 
cultura da soja

A colaboradora Elaine Cristine de Oliveira (Insumos) registrou o fim 
de tarde do prédio administrativo a partir da Praça Nova Pátria
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Enquanto o cooperado Karl Heinz Laubert Filip observava o 
campo de trigo, sua filha Lisa Laubert Filip aproveitou para 
eternizar o momento

O fim de tarde com cores dramáticas e a torre da ferroviária em 
primeiro plano, na unidade Guarapuava, formaram a imagem do 
colaborador Rafael Rosa de Santana (Agrária Grits e Flakes)

A colaboradora Elisabeth Faulstich (Marketing) eternizou o 
anoitecer na propriedade da sua mãe cooperada Erna Milla

“Mais uma captura das cores dos campos de Entre Rios, e ao fundo 
a Agrária Malte, que registrei da PR-580 durante a primavera”, 
resumiu o colaborador Ronny Gärtner (Operação Logística Vitória)

Os campos de 
Entre Rios vistos 
da Colônia 
Samambaia foram 
registrados pelo 
colaborador Rafael 
Finger (Serviços 
Corporativos)

A colaboradora Diana Barbosa da Silva (Agrária 
Malte) fotografou o amanhecer do 8º pavimento da 

ensilagem: “Quem trabalha de madrugada tem o 
privilégio de ver o dia nascendo”, frisou

FOTO COOPERATIVA IV
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“Uma vista do pátio externo até a 
Unidade Guarapuava, passando por 
graneleiros, indústrias e, ao fundo, 
algumas nuvens escuras”, explicou 
o colaborador Francisco Abel Daniel 
(Administrativo Guarapuava)

Os detalhes dos dias chuvosos 
da última edição do WinterShow 
estão congelados na imagem de 
trigo da colaboradora Jessyca de 
Castro Carmo (Agrária Farinhas)

A cultura de canola em florescimento harmonizou com os tons fortes de 
azul e verde na imagem do cooperado Josef Taschelmayer

Para o colaborador Thiago Augusto 
Peretto (Agrária Grits e Flakes), a 
imagem representa o “amanhecer 
revigorante visto de cima da indústria”

Os belos dias de céu azul da primavera possibilitaram 
imagens, como essa do prédio administrativo da Agrária, 
capturada pelo colaborador Fábio Camargo (FAPA)

FOTO COOPERATIVA IV
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A imagem da Agrária Nutrição Animal 
foi eternizada pelo colaborador desta 
unidade de negócios, Rafael Junior 
Ramos da Cruz

O colaborador Rodrigo Zentner (FAPA) eternizou os campos 
de pesquisa de cevada durante o anoitecer

As árvores próximas à sede da Fundação Cultural Suábio-
Brasileira receberam uma visita ilustre, registrada pela 
colaboradora Danielle Borges Ferreira (FCSB)

O amanhecer com o céu repleto de nuvens intermitentes motivou a 
colaboradora Marcia Helena Mota de Arruda (Laboratório Central) a 
compor a imagem com a Unidade Vitória em primeiro plano

Cores e curvas formadas 
pelo processo de colheita 
de cereais de inverno em 
imagem aérea enviada pelo 
cooperado Marcos Seitz

A Unidade Vitória em meio 
à paisagem da colônia 

homônima foi fotografada 
pela colaboradora Fabiane 
Oliveira Moraes (Compras)

FOTO COOPERATIVA IV
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FATOS E NOTAS

Tendo o Colégio Imperatriz Dona Leopoldina como 
sede, diretores de escolas alemãs das cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Valinhos (SP) realizaram seu 
encontro anual no dia 30 de novembro. Estiveram pre-
sentes os representantes dos seguintes colégios de re-
ferência nacional no ensino do idioma alemão no país: 
Colégio Visconde de Porto Seguro Unidade 1 (Morum-
bi), em São Paulo (SP); Colégio Visconde de Porto Segu-
ro Unidade 2, em Valinhos (SP); Colégio Humboldt, em 
São Paulo (SP); e Escola Alemã Corcovado, em Rio de 
Janeiro (RJ). “Fiquei pessoalmente muito impressionado 
com o moderno sistema teuto-brasileiro que se desen-
volveu aqui em Entre Rios”, frisou o diretor de ensino 
alemão do Humboldt, Burkhardt Ost.

Por mais um ano, cresce a adesão de cooperados ao PAGR 
(Programa Agrária de Gestão Rural). No último dia 5, foi re-
alizada a cerimônia de fechamento do ano do programa, 
com a entrega de cerificados para as novas propriedades e 
as que evoluíram de nível ao longo do período. Ao todo, 41 
cooperados fazem parte do PAGR, dos quais 16 aderiram em 
2018. São 60 propriedades que têm implementados desde 
processos simples até o atendimento de requisitos comple-
xos para atendimento das normas de sustentabilidade. “Os 
cooperados que estão participando no PAGR estão dando o 
exemplo, inclusive, para a Agrária”, frisou o vice-presidente 
da Cooperativa, Manfred Majowski. O momento contou tam-
bém com a palestra da gerente de food chain relations da 
empresa Bayer, Cristiane Lourenço, que abordou o tema “De-
mandas de Mercado para produtos Sustentáveis”.

Quem não conseguiu assistir ao espetáculo “Os Saltimbancos” no dia 8 de 
outubro, pode fazê-lo no dia 23 de novembro, quando o Grupo de Canto 
Juvenil e o Grupo Nota Livre, da Fundação Cultural Suábio-Brasileira (FCSB), 
bem como professores, encenaram novamente o musical. Dessa vez, a apre-
sentação ocorreu no Centro Cultural Mathias Leh, em Entre Rios. A peça, co-
ordenada pela professora Marcia Rickli, conta a história da união inusitada 
de vários animais – um burro, um cão, uma galinha e uma gata – em busca 
do sonho de se tornarem artistas, cansados de ser explorados pelos seus an-
tigos donos. Os grupos da FCSB apresentaram o espetáculo primeiramente 
no Teatro Municipal de Guarapuava, em alusão ao Dia das Crianças.

Ensinar os alunos a comer de ma-
neira saudável, por meio de aulas de 
culinária, usando nada além de in-
gredientes naturais, levou o Colégio 
Imperatriz Dona Leopoldina a con-
quistar o primeiro lugar no Prêmio 
Sinepe/PR de Práticas Inovadoras 
em Educação, na categoria “Ensino 
Fundamental I e II”. Os vencedores 
foram anunciados em cerimônia 
de premiação realizada no último 
dia 9 de novembro, em Curitiba. O 
projeto vencedor do Imperatriz foi 
o “Chefinho Saudável”, que visa 
a ensinar os alunos a respeito de 
alimentação saudável por meio de 

A ARCA (Associação Recreativa e Cultural Agrá-
ria) realizou, entre 27 de outubro e 8 de dezem-
bro, o 2º Campeonato de Futebol Suíço. O torneio 
contou com 16 equipes masculinas e três femini-
nas inscritas, reunindo 250 participantes vincula-

PAGR TEM CRESCIMENTO EM ADESÃO

REAPRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO 
“OS SALTIMBANCOS” 

IMPERATRIZ FICA EM 
1º LUGAR NO PRÊMIO 
SINEPE 2018 

2º CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO 
ARCA/AGRÁRIA

IMPERATRIZ RECEBE DIRETORES 
DE ESCOLAS ALEMÃS

dos à Agrária, entre colabo-
radores e dependentes. Os 
38 jogos redundaram em 
218 gols – uma média de 
5,7 por partida. Na disputa 
feminina, a equipe Deste-
midas terminou em primei-
ro lugar, seguida pela Me-
ninas da Vila. Já no torneio 
masculino, o time Mancha 
Verde sagrou-se campeão, 
com Estufa Rede em segun-
do lugar.

aulas de culinária, nas quais as crianças 
preparam a própria comida, usando in-
gredientes naturais e benéficos. Durante 
o ano de 2017, o projeto envolveu 144 
alunos e oito professores, além de uma 
nutricionista. Ao todo, foram desenvolvi-
das nove receitas, produzidas na escola, 
e disponibilizadas para que os alunos as 
pudessem reproduzir em casa.
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Só a BrevantTM combina o maior banco 
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o Tratamento de Sementes Industrial. 
Assim sua lavoura fica mais protegida 
durante todo o ciclo da cultura. 
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