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EDITORIAL

Para além da 
obrigação

O
termo “engajar-se” possui uma forte denotação: significa aderir a uma causa de 
maneira voluntária, colaborativa e comprometida. Não à toa o termo ganhou tan-
ta notoriedade no mundo corporativo recentemente.

Mas talvez uma boa forma de falar sobre engajamento seja por meio do 
sentido mais antigo da palavra. Nas forças armadas, engaja-se aquele que resol-
ve se integrar definitivamente à corporação depois de cumprir o serviço militar 
obrigatório. Ou seja, é a pessoa que vai além do dever; que adere por vontade 

própria, por identificar-se com determinada carreira ou ambiente.
Engajar-se, portanto, jamais pode ser uma obrigação. É um posicionamento que em geral 

se espera dos colaboradores e associados de uma empresa, por exemplo, mas que não se pode 
deles exigir. É algo que deve partir de dentro – um sentimento motivado por muito mais do que 
recompensa ou reconhecimento. Trata-se da vontade de contribuir de maneira efetiva, pelo sim-
ples impulso de querer fazer algo dar certo. É sentir-se parte importante e participativa.

Mas o que é engajamento, especificamente no mundo corporativo? É conhecer a empresa 
e saber aonde ela quer chegar. É ter compreensão de sua cadeia produtiva e dos desafios. É co-
nhecer as metas, e como cada um pode contribuir com elas. E, acima de tudo, ter a vontade de 
levar a empresa a realizar esses objetivos.

Como pode ser visto na matéria principal desta edição (p. 6), a Agrária deseja justamente 
suscitar essa motivação intrínseca nos colaboradores. Incentivar as pessoas a se comprometer 
com os propósitos da Cooperativa, não por mero compromisso laboral, mas porque se identi-
ficam com as raízes, a cultura, a importância econômica e os diferenciais da Agrária, e assim 
desejar dar continuidade à sua história. E fazendo parte dela. As metas da Cooperativa (tanto 
de desempenho quanto de sustentabilidade) podem ser ousadas, mas quando se conta com 
pessoas cujo comprometimento vai além da obrigação, nada é impossível.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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colaborador da Agrária 
se torna maratonista 
por incentivo do PAIS

KLAUS PETTINGER

O
itenta quilômetros. É a distân-
cia de uma viagem de ida e 
volta entre a Colônia Vitória e 
a cidade de Pinhão. De carro, 
é uma distância tranquila-
mente superável. E se for para 

cumprir o trajeto a pé? O colaborador da 
Agrária Edson Pedro de Campo, 45, e sua 
esposa, Michele Leal, 36, realizaram o fei-
to com louvor, durante a ultramaratona 
“Ultra Trail Manancial de Guarapuava”. Ele 
terminou na quarta posição geral enquan-
to Michele sagrou-se campeã geral.

Essa foi a mais longa entre várias ma-

ratonas disputadas por ambos, mas até 
cerca de dez anos atrás, nenhum deles 
conhecia a própria aptidão para o atle-
tismo. O tiro de partida dessa história foi 
dado pelo PAIS (Programa Agrária de In-
tegração Solidária). Em 2008, o progra-
ma estava apenas no seu quarto ano de 
atuação. Ainda assim, já engajava todos 
os colaboradores da cooperativa, dividi-
dos em quatro equipes, cada qual desti-
nada a apoiar uma entidade beneficente 
– similar ao formato atual.

Uma das provas valendo pontos para 
o PAIS daquele ano ocorreu no dia 1º de 

Edson e Michele 
transformaram o 
hobby em algo sério: 
uma coleção de 
medalhas e troféus 

Edson começou a correr 
maratonas há dez anos
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maio: era a 3ª Corrida do Trabalhador, pro-
movido então pela Rádio Cultura e pela 
prefeitura de Guarapuava. Nada menos do 
que 85 colaboradores inscritos represen-
taram a Agrária, dos quais 67 cruzaram a 
linha de chegada – conforme destacou o 
Informativo Agrária de junho de 2008. 

Edson era jogador de futebol amador e 
já trabalhava na Unidade Cereais Vitória, 
mas nunca havia disputado uma corrida. 
Após alguma relutância, aceitou o convite 
de colegas de trabalho e decidiu participar. 
Mas havia um pequeno detalhe: a prova 
era de 12 km. “Começamos a treinar, mas 
só tínhamos uma semana de preparação. 
Corri primeiro um quilômetro, no dia se-
guinte dois e fui avançando”.

O resultado está eternizado naquela 
edição do Informativo: “O 1º lugar da Co-
operativa foi de Edson Pedro de Campos 
(Unidade Vitória / Equipe Garra)”. A prova 
ele concluiu em 53 minutos: uma marca 
que o motivou a nunca mais parar de cor-
rer. O fato foi determinante para Edson, 
em vários sentidos de sua vida, especial-
mente para a saúde. “Eu tinha problema 
com álcool, mas desde que comecei a cor-
rer, isso já faz dez anos, que não consumo 
mais bebida alcoólica”, revelou.

Chegada de Edson em competição pelo PAIS em 2008: completou 12km 
como primeiro colocado da Agrária

Além disso, a esposa, Michele, não demo-
rou muito para deixar a torcida e também en-
trar nas pistas de corrida. Começou a treinar 
há oito anos e percebeu que também tinha 
aptidão para o esporte. “Na primeira corrida, 
já fui bem, e hoje sou atleta amadora. Além 
de um dom, é preciso ter força de vontade e 
gostar, porque não é simples”, destacou.

O que inicialmente era um hobby e 
uma opção por um estilo de vida mais sau-
dável passou a ser encarado com objetivos 
cada vez mais sérios. “Com o tempo, a gen-
te começou a se tornar mais competitivo, 
treinando constantemente e a ideia hoje é 
alcançar o pódio”, explicou Michele.

Na casa de ambos, a expressão maior 
de que estão sendo muito bem-sucedidos 
nesse propósito: dezenas de medalhas es-
tão organizadamente penduradas e ou-
tras dezenas de troféus, cuidadosamente 
dispostos. São fruto de participações em 
corridas de longa distância disputadas em 
diversas cidades da região Sul do país. Al-
gumas delas, além dos prêmios, deixaram 
doces lembranças.

“A mais marcante para mim foi a Ma-
ratona Internacional de Porto Alegre, em 
2016, na qual fiquei em quinto lugar na 
minha faixa etária, com um tempo muito 

bom”, exaltou Edson, que terminou o traje-
to em duas horas e 44 minutos. Já Michele 
destaca justamente a disputa da ultrama-
ratona de 80km, em 2017, na qual superou 
trajetos irregulares, trilhas, rios, barro, chu-
va, porteiras fechadas e a largada às 4h da 
manhã, em meio a uma tempestade “com 
raios e trovões”. Mas, acima de tudo, am-
bos superaram os limites do próprio corpo. 
“É algo que nunca ninguém vai tirar de nós. 
Só quem fez, correu, subiu ao pódio, sabe 
o que é o prazer, a emoção de sentir que 
terminou uma ultramaratona”, contou ela.

Atualmente, ambos treinam diaria-
mente e correm, no mínimo, dez quilôme-
tros por dia, fechando em cerca de 100 
quilômetros semanais. E querem ser para 
outras pessoas o que o PAIS foi para eles: 
uma motivação em prol de uma vida mais 
saudável, com novos objetivos e conquis-
tas. “Quero chegar a um nível cada vez 
melhor e também incentivar outros a 
correr. Eu também comecei com apenas 
um quilômetro, comecei a gostar e aos 
poucos se vai evoluindo e melhorando o 
próprio condicionamento físico”, projetou 
Edson, que já soma 21 anos como colabo-
rador da Agrária.
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COLABORADORES DEBATEM SAÚDE, 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 
QUALIDADE EM SEMINÁRIO DE 
GESTÃO CORPORATIVA

KLAUS PETTINGER

e o mercado de ações fosse 
ditado por palavras, o ver-
bete “engajar” seria hoje um 
papel extremamente valo-
rizado, com altas diárias na 
bolsa. No mundo corporativo 

atual, está entre as atitudes mais valoriza-
das. Por isso, não surpreendeu que o ter-

mo tivesse aparecido como grande estre-
la ao longo da programação do Seminário 
de Gestão Corporativa 2018, ao lado das 
reflexões acerca de saúde, segurança, 
meio ambiente e qualidade.

Centenas de colaboradores da Agrária 
participaram direta ou indiretamente do 
evento realizado entre 19 e 22 de junho, 

sempre no Centro Cultural Mathias Leh. Pa-
lestras de conscientização, apresentações 
dos grupos de CCQ (Círculo de Controle de 
Qualidade) e 6 Sigma, bem como os tra-
dicionais concursos de teatros e paródias 
abordaram a importância de contar com 
colaboradores engajados, nos mais diver-
sos aspectos da cooperativa.
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ATRAÇÕES DO SEMINÁRIO DE GESTÃO CORPORATIVA 2018:

Abertura
O evento desse ano teve início com o pronunciamento do superintendente da Agrária, Adam Stemmer. “As normas em si não 

bastam, é preciso criar uma consciência coletiva de engajamento, de colaboração interdepartamental e de comprometimento 
de cada um com a saúde, a segurança e todas nossas diretrizes corporativas”.

Com objetivo de conscientização, 
dois colaboradores deram 
depoimentos pessoais em vídeo 
sobre as implicações causadas 
por acidentes de trabalho em 
suas vidas e de seus familiares.

Uma inovação dessa edição foi a transmissão 
do seminário para que os colaboradores 
pudessem assisti-lo pela solução de 
videoconferência da Cooperativa Agrária.

A primeira equipe do PAIS a se apresentar no 
concurso de teatros, a Anjos da Alegria, abordou 
o tema “Engajamento e o programa Crescer”.

O programa Seis Sigma visa a buscar a melhoria 
contínua de processos e resultados dentro 
da empresa. Apresentaram-se dois projetos 
relacionados à temática do evento.

A cooperação entre colaboradores foi o assunto 
abordado logo depois pelo palestrante Márcio 
Rocha, da Bayer Cropscience.

“Desejamos o engajamento dos nossos 
colaboradores, que gostem da Agrária, fa-
lem bem, se dediquem, vistam a camisa e 
entreguem os resultados esperados”, frisou 
o presidente da Agrária, Jorge Karl. “Dessa 
forma, a Agrária traz seu novo ciclo estra-
tégico, de 2019 a 2023, pensando sempre 
na melhoria, no crescimento, mas, princi-
palmente, no bem-estar de cooperados e 
colaboradores”, acrescentou.

Em discurso de encerramento do even-
to, Karl reforçou também a importância de 

conceitos como sus-
tentabilidade, discipli-
na e cooperação para 
o atingimento das 
metas estratégicas. E 
ressaltou que o gran-
de desafio de zerar o 
índice de acidentes 
de trabalho com afas-
tamento depende da 
ação e conscientização 
individual e diária.

A primeira palestra da edição 2018 do seminário foi proferida 
pela colaboradora Adeline Milla (Gerência de Gente e Gestão), 
que destacou “Engajamento na Agrária – Vamos SER?”.



8 Revista Agrária

O Seminário de Gestão Corporativa sempre traz um convidado 
especial, que nesta edição foi o radialista Rafael Henzel, 
sobrevivente do desastre aéreo do voo 2933 da LaMia, que levava 
todo o time da Chapecoense e caiu em final de 2016. Henzel 
emocionou o público em diversos momentos com sua história 
de superação e ressaltou a importância da responsabilidade e 
da segurança, não apenas em relação às próprias ações, mas 
também dos demais envolvidos no processo.

CLASSIFICAÇÃO 
PROJETOS DE CCQ

Grupo: NUTRIÇÃO DE IDEIAS
Projeto: Garantir produto sem riscos de 
contaminação por metal e aumentar eficiência

Grupo: KAIZEN
Projeto: Adequação de envase 
em big bag

Grupo: GRITS E FLAKES KAIZEN
Projeto: Otimização na linha 
pneumática de germe

Grupo: PROGRESSÃO ANIMAL
Projeto: Dalas de carregamento e 
rearranjo de layout

Grupo: HARINA
Projeto: Otimização da linha de 
envase de 1 e 5 kg no moinho

1º lugar

4º lugar 5º lugar

2º lugar 3º lugar

Os CCQs são grupos de colaboradores que 
utilizam diversas ferramentas da qualidade 
para propor melhorias aos processos dentro 
da Agrária. Três projetos implantados foram 
apresentados durante o seminário.

A equipe Semente do Bem trouxe a 
peça “Líderes da justiça”, baseada no 
tema “Engajamento e a liderança”.

O teatro da equipe Coração Solidário, que 
teve como tema “Engajamento e o Sistema 
de Gestão Integrada”, trouxe, em clima 
de Copa do Mundo, a peça intitulada “A 
Fantástica Fábrica de Gols”.

O programa Kaizen é uma filosofia que busca 
a constante melhoria dos processos dentro da 
empresa. A apresentação abordou um projeto 
implantado na Agrária Nutrição Animal.

A equipe SER Solidário encenou a peça 
“Atendimento nota zero”, baseada no tema 
“Engajamento e o Cliente Externo”.

O colaborador Alisson Hofmann 
(Gestão da Qalidade) dissecou o tema: 
“Engajamento na prática”.



9Revista Agrária

CONCURSO
DE TEATROS

CONCURSO DE PARÓDIAS

Equipe: CORAÇÃO SOLIDÁRIO
Título: A Fantástica Fábrica de Gols

Intérprete: Elizana Pereira
Título: Use EPI
(Trem Bala - Ana Vilela)
Equipe: Semente do Bem

Os cantores se reuniram para uma apresentação conjunta da paródia da música “We are the World”, 
de Michael Jackson, intitulada “É com amor, com compromisso”. O momento destacou o ciclo 
estratégico que se encerra neste ano e indicou desafios para o que se inicia, a partir de 2019.

Intérprete: Marcelo Mariano Rosa
Título: Com Consciência
(Outro Lugar - Detonautas)
Equipe: Semente do Bem

Intérprete: Paula de Jesus Cavalheiro Stoetzer
Título: Vem se Engajar
(Soul de Verão - Sandra de Sá)
Equipe: SER Solidário

Intérpretes: Henrique 
Bitarello & Juliana Wobeto
Título: Prevenir é Fácil
(We will rock you - Queen)
Equipe: Coração Solidário

Intérpretes: Elenice 
Passarelli & Bruno 
Augusto Santos Almeida
Título: Um “descuidinho” 
dá problema (Você partiu 
meu coração)
Equipe: Coração Solidário

Equipe: SEMENTE DO BEM
Título: Líderes da Justiça

Equipe: ANJOS DA ALEGRIA
Título: Crescer

Equipe: SER SOLIDÁRIO
Título: Atendimento Nota Zero

1º lugar

1º lugar 2º lugar

3º lugar

4º lugar (empate)

2º lugar

3º lugar

4º lugar
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COOPERADOS 
PASSAM A ACESSAR 
PORTAL PELO 
APLICATIVO AGRÁRIA

HARALD ESSERT E KLAUS PETTINGER

ma antiga demanda do cooperado 
ganhou vida: desde o dia 15 de agos-
to, o cooperado consegue visualizar 
suas informações de conta também 
pelo Aplicativo Agrária. Trata-se do 
acesso mobile, ou seja, para celular, 

do Portal do Cooperado. O dispositivo facilita e agi-
liza a tomada de decisões, por meio da consulta de 
extratos, do informativo de mercado, de entrega de 
carga, além de possibilitar o recebimento de avisos, 
convites e convocações de forma prática e intuitiva.

A evolução do aplicativo foi conduzida pelo de-
partamento de TI (Tecnologia da Informação) da 
Agrária, seguindo as demandas reunidas, analisadas 
e repassadas pelo departamento de Atendimento ao 
Cooperado. Trata-se do mesmo app Agrária já dis-
ponível desde outubro de 2017, mas agora também 
com a área exclusiva destinada aos cooperados.

“Era um desejo de longa data poder acessar as 
informações do Portal do Cooperado pelo celular. 
Aproveitamos o aplicativo Agrária News, unifica-
mos e agora ele aparece de cara nova, disponível 
para iOS e Android”, destacou o coordenador do de-
partamento de TI, Paulo Anzolin. 

Entre todas as atividades que o cooperado já 
realiza pelo seu portal, apenas a opção de visualiza-
ção dos resultados de pesquisas da FAPA (Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária) ainda não está 
disponível, por questões de incompatibilidade. En-
tretanto, conforme frisou Anzolin, o aplicativo será 
constantemente aperfeiçoado, conforme as novas 
demandas apareçam.

A fim de deixar o dispositivo o mais alinhado 
possível com as expectativas, alguns cooperados fo-
ram convidados a testá-lo, incluindo o diretor secre-

tário da Agrária, Edmund Gumpl. “Temos agora um 
aplicativo que centraliza a difusão das informações 
ao cooperado, um canal de comunicação que per-
mite enviar avisos, notícias, comunicados”, analisou.

O diretor reforçou que o acesso mobile ao portal 
era um anseio apontado na Pesquisa de Satisfação 
do Cooperado tanto em 2014 quanto em 2017. 
“Ele quer poder acessar as informações da fazenda, 
evitando-se deslocamentos até a Agrária para aces-
sar informações básicas, como extratos, por exem-
plo”, enumerou.

Outra facilidade apontada por Gumpl é a pos-
sibilidade de acompanhar o romaneio de entrega 
em tempo real. “Durante a colheita, não há mais 
necessidade de se esperar o caminhão retornar ao 
campo, a fim de saber se a carga está muito úmi-
da, se continua ou posterga o trabalho. Se houver 
qualquer problema na carga, é possível resolver no 
mesmo instante, agilizando o processo”.

Duas áreas interativas auxiliam os cooperados a 
enviar suas dúvidas, críticas e sugestões às equipes 
responsáveis da Agrária e também diretamente ao 
Conselho Fiscal. Outra facilidade é receber avisos de 
eventos, reuniões e comunicados, que muitas vezes 
são enviados fisicamente e agora serão recebidos 
com maior agilidade pelos usuários.

Os mesmos informativos de mercado disponí-
veis no portal e atualizados diariamente também 
passam a ser acessíveis de forma prática pelo apli-
cativo. “Falando pela TI, nosso maior desejo era já 
ter atendido antes o cooperado com o app, mas 
agora esperamos melhorar e facilitar o acesso a 
informações, o relacionamento com a Agrária, os 
comunicados, para tudo chegar cada vez mais rapi-
damente ao cooperado”, finalizou Anzolin.
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PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO DOS 
COOPERADOS

MELHORIAS TRAZEM 
INFORMAÇÃO DE MERCADO 
E MAIS QUALIDADE NA 
CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS

ma série de melhorias foi im-
plantada no primeiro semestre 
de 2018, pelo Comercial de 
Grãos e pelas unidades Cereais, 
em resposta a determinados an-

seios dos cooperados, expressados por meio 
da Pesquisa de Satisfação dos Cooperados.

Todas elas dizem respeito ao acesso a 
informações de mercado e à tomada de 
decisão com base nesses dados. Por isso, 

U
HARALD ESSERT

uma das primeiras medidas implantadas foi 
a realização de reuniões regulares com os 
cooperados, para apresentar os cenário de 
mercado agrícola.

“Essas reuniões visam a fornecer mais 
informações ao cooperado, a fim de melho-
rar a tomada de decisão, além de promover 
a aproximação entre cooperado e o Comer-
cial de Grãos”, destacou o coordenador do 
departamento, James Dandolini. A primeira 

reunião foi realizada em abril, com um con-
sultor da FCStone, empresa que já assessora 
a Agrária em termos de informações de mer-
cado. A segunda ocorreu durante um trei-
namento voltado a cooperados, no mês de 
junho. Dessa vez, um pesquisador da Conab 
(Companhia Nacional de Abastecimento) li-
derou a reunião, por meio de uma parceira 
com o Broadcast da Agência Estado, outra 
empresa que presta serviço à Cooperativa.
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JAMES DANDOLINI

Essas reuniões estão alinhadas com ou-
tra melhoria do setor: o envio de mensagens 
de WhatsApp diárias aos cooperados, con-
tendo informações de mercado e análises 
da consultoria FCStone e outras parceiras, 
bem como notícias relevantes ao agronegó-
cio – seja em textos, gráficos ou áudios. “As 
informações das nossas consultorias tam-
bém são muito relevantes para o coopera-
do. Por isso, passamos a enviar essas mensa-
gens, complementando as informações que 
já eram enviadas através de informativo de 
mercado e via SMS”, acrescentou James.

NOVAS 
FERRAMENTAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO

Com o intuito de disponibilizar ao coo-
perado maior número de opções de comer-
cialização que o mercado de commodities 
oferece, o Comercial de Grãos implantou as 
ferramentas de derivativos em bolsa – tanto 
no caso da soja (Bolsa de Chicago) quanto 
de milho (BM&F Bovespa). “Assim se dá mais 
oportunidade ao cooperado de trabalhar 
não só na comercialização do físico como um 
preço cheio, e sim poder formar seu preço, fi-
xando as variáveis (CBOT/BMF, dólar e basis) 
em diferentes momentos”, explicou James. 

Também foi disponibilizada a compra 
de opções (call e put) em CBOT/BMF e dólar 
para os produtos milho e soja. “Isso permite 
ao cooperado travar um preço mínimo e ain-

da continuar participando de uma possível 
alta na bolsa ou dólar”, acrescentou James. 
Por isso, além de oferecer essa possibilidade, 
também foi disponibilizado um treinamento 
aos cooperados, para que obtenham mais 
informações sobre esse tipo de operação, e 
sobre como usar essas ferramentas.

CLASSIFICAÇÃO 
DE GRÃOS

Outra demanda importante dos coo-
perados era com relação à qualidade da 
classificação ao entregar a produção nas 
unidades Cereais. Para isso, foi realizado 
um treinamento por empresa especializada 
com todos os classificadores já existentes 
da Agrária, bem como para formar novos. O 
treinamento abarcou todas as normas mais 
atuais. O curso seguiu o padrão oficial de 
classificação do Ministério da Agricultura, 
como a IN 60 do milho, a IN 11 da soja e a 
IN 38 de trigo. Mas também foi adaptado 
aos procedimentos específicos da Agrária, 
que tornam a classificação mais confiável.

PESQUISA
Nas próximas edições da Revista Agrá-

ria serão mostradas outras ações, tais como 
as desta matéria, resultantes dos aspectos 
priorizados pelo Conselho de Administra-
ção, com base na Pesquisa de Satisfação 
dos Cooperados.

...

...
...

“As informações de 
mercado das nossas 
consultorias também 
são muito relevantes 
para o cooperado”.
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m um dia dedicado à difusão 
e multiplicação de boas prá-
ticas de gestão rural e sus-
tentabilidade, cooperados, 
juntamente com familiares e 
colaboradores, participaram 
do Giro Técnico de Gestão 

2018. Ao todo, 131 pessoas visitaram duas 
propriedades e tomaram conhecimento dos 
desafios e dos resultados positivos da im-
plantação de melhorias contínuas e da ade-
são ao PAGR (Programa 
Agrária de Gestão Rural).

Iniciativa vinculada 
à diretriz de sustentabi-
lidade do Planejamento 
Estratégico da Agrária, 
o Giro Técnico dá segui-
mento a um conjunto 
de ações, tanto teóricas 
quanto práticas voltadas 
ao cooperado. Em maio 
do ano passado, por 
exemplo, durante o Se-

GIRO TÉCNICO EXPÕE
BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
RURAL SUSTENTÁVEL

E
minário de Gestão 2017, a Agrária debateu 
questões estratégicas relacionadas à otimi-
zação de resultados na produção agropecu-
ária, por meio de gerenciamento sustentá-
vel das propriedades.

Dessa vez, os cooperados Ernesto e Tá-
bata Stock e Bruno Reinhofer receberam 
os visitantes em suas propriedades para 
demonstrar os resultados na prática, no 
dia 22 de maio. Com a participação cons-
tante dos seus colaboradores, debatendo 

temas como “Equipe de alta performan-
ce” e “Dono de Área Rural”, os cooperados 
explicaram as iniciativas desenvolvidas ao 
longo dos anos de participação no PAGR, 
no intuito de alcançar maior eficiência dos 
recursos humanos, econômicos e naturais 
de suas atividades rurais.

Da mesma forma, o evento contou com 
a participação da cooperada Ana Meri Nai-
verth, que aderiu recentemente ao PAGR e 
abordou o tema “Desafios na implantação 
do PAGR”. A cooperada compartilhou sua 
experiência no programa, relatando sobre 
a importância das práticas sustentáveis na 
sua propriedade, principais vantagens e 
desafios encontrados, e melhorias realiza-
das até o momento.

No decorrer do dia, os participantes 
discutiram ideias aplicáveis na realidade 
de cada propriedade e tiraram dúvidas de 
como contar com a assessoria da Agrária 
na implantação das melhorias. Aos interes-
sados no PAGR, basta entrar em contato 
com a Gestão da Qualidade da Cooperati-
va Agrária, por meio do ramal 8642.

Houve ainda dois momentos de confra-
ternização: o almoço na Fazenda Curucaca, 
de Ernesto Stock, e o encerramento no Foyer 
do Centro Cultural Mathias Leh – local de sa-
ída e chegada dos dois ônibus organizados 
para o transporte dos participantes.

KLAUS PETTINGER
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alestras técnicas. Troca 
de experiências. Cultura 
cervejeira. A 9ª edição 
do Workshop de Cerve-
jas Especiais da Agrária 
Malte foi o maior realiza-
do até hoje. Um total de 

225 cervejeiros de 160 cervejarias (desde 
grandes grupos cervejeiros até micro e pe-
quenas cervejarias), de todas as regiões do 
país, participaram do seminário realizado 
de 13 a 15 de junho.

Além de visitar o Museu Histórico de 
Entre Rios, a FAPA (Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária), a maltaria, a cer-
vejaria experimental e o laboratório central 
da Agrária, os participantes puderam acom-
panhar palestras sobre produção de cevada 
nacional, leitura dos parâmetros de malte 
em microcervejarias, moagem e rendimento 
do malte, novas variedades de lúpulo, bio-
transformação de terpenos na fermentação, 
e testes práticos de dry-hopping.

“Eu ainda não havia tido a oportunidade 
de conhecer a Agrária. Eu vim com o intui-
to primário de ampliar meu conhecimento 
sobre matéria-prima, mas fiquei impressio-
nado com toda a cultura que há por trás do 
malte feito aqui”, destacou Edenilson Saes, 
da cervejaria Eisenbahn.

Para o palestrante Andreas Gahr, da co-
operativa alemã de lúpulo HVG, o grande 
número de cervejeiros presentes no evento 

9ª EDIÇÃO DO WORKSHOP
DE CERVEJAS ESPECIAIS 
CONTA COM 225 CERVEJEIROS

P
mostra o quanto a cultura cervejeira está 
em ascensão no Brasil. “Isso é bom inclusive 
para nós, que viemos aqui para realizar as 
palestras. Porque em muitos seminários só 
se veem fornecedores, ou seja, pessoal es-
pecializado em máquinas, equipamentos e 
insumos para cervejarias. Mas poder trazer 
esse conteúdo diretamente aos cervejeiros 
é muito mais interessante”.

Andreas Gahr:

O grande número de 
cervejeiros presentes ao 
evento mostra o quanto a 
cultura cervejeira está em 
ascensão no Brasil

Dayani Arenza:

“No meu primeiro curso, eu era 
a única mulher. Hoje, na minha 
pós-graduação em produção de 
cerveja, somos seis”

A cervejeira Dayani Arenza, da Schaf Bier, 
ressaltou o aumento da participação femini-
na – tanto no mercado cervejeiro, quanto em 
eventos relacionados a esse nicho. “No meu 
primeiro curso de produção de cervejas, eu 
era a única mulher. Hoje, na minha pós-gra-
duação em produção de cerveja, somos seis. 
E hoje aqui eu vejo que o público feminino 
também é grande, e está sempre crescendo. 
Eu sempre digo que todas as mulheres que en-
tram no negócio de cervejas se apaixonam”.

Por sinal, o contato com outros cerve-
jeiros de todo o país, proporcionado pelo 
workshop, é um dos atrativos do evento, 
segundo Vercilei Bienert, da cervejaria Big 
John. “A troca de experiências é uma das coi-
sas que mais agregam, porque além do con-
teúdo das próprias aulas, acabamos apren-
dendo com os colegas sobre equipamentos, 
técnicas, receitas, e também conhecendo 
outras realidades. É muito enriquecedor”.

Na opinião do Marcelo Costa Cabral 
Peña, da Caixeiro Viajante, representante 
da Agrária Malte no Rio Grande do Sul, o 
workshop fala mais diretamente ao público 
cervejeiro do que outros eventos setoriais. “O 
workshop é fundamental. O cliente descobre 
que a Agrária é muito mais do que o saco de 
malte que ele compra. Ele passa a conhecer 
toda a cultura, a história, a pesquisa, o desen-
volvimento e o compromisso com a qualida-
de que tem por trás da matéria-prima que 
ele compra. E isso nos aproxima mais do que 
qualquer outro evento poderia”.

HARALD ESSERT E KLAUS PETTINGER
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45 ANOS DE AGRÁRIA
Áurea Maria Tomaselli
Colégio Imperatriz Dona Leopoldina

25 ANOS DE AGRÁRIA
Santin Ivanski
Manutenção Guarapuava

José Antônio Pinto da Mota
Agrária Malte

João Maria Fernandes
Florestal

Jacir dos Santos
Agrária Farinhas

José Laureci dos Santos
Unidade Cereais Vitória

Edson Roque Stankievicz
Manutenção Vitória

20 ANOS DE AGRÁRIA

Sandra Mara Vieira Fontoura
Fapa

Anderson Boraiko
Agrária Sementes

José Vilmar Prestes
Agrária Nutrição Animal

Amauri José de Lima
Unidade Cereais Guarapuava

Matusalem Ribeiro da Silva
Manutenção Vitória

Marcos Batista
TI – Tecnologia da Informação

Mario Sezar Santana
Financeiro

Edison Correa Caldas
Compras

40 ANOS DE AGRÁRIA
Alaor da Rosa
Colégio Imperatriz Dona Leopoldina

35 ANOS DE AGRÁRIA
Fernando Stoetzer
Comercial de Grãos

Luis Sérgio Batista
Planejamento Orçamentário

30 ANOS DE AGRÁRIA
Brigite Müller
Controladoria

Celso Antônio Pontarolo
Controladoria

Laercio Loures da Rocha
Agrária Nutrição Animal

José Vadir Ferreira dos Santos
Unidade Cereais Vitória

Valdevino Felix da Rocha
Unidade Cereais Vitória

Antônio Cesar Barbosa
Manutenção Malte

Juliano Luiz de Almeida
Fapa

Arnoldo de Jesus O. Souza
Agrária Nutrição Animal

Pedro Reichert
Colégio Imperatriz Dona Leopoldina

AGRÁRIA HOMENAGEIA
42 COLABORADORES
POR TEMPO DE SERVIÇO

Colaboradores foram homenageados no Centro Cultural Mathias Leh

Silson Santos Levinski
Agrária Nutrição Animal

Fernandes Conradi
Manutenção Vitória

Mauro Krug
Unidade Cereais Pinhão

Ione Aparecida de Lima
Hospital Semmelweis

João Almires da Silva
Unidade Cereais Pinhão

Eloir dos Santos do Belém
Colégio Imperatriz Dona Leopoldina

José Altamir dos Santos
Agrária Farinhas
Anilton Scandolara
Combustíveis
Carlos Antônio Pelegrini
Agrária Óleo e Farelo
Elizeu Batista e Luz
Superintendência
Darci Langer
Agrária Farinhas
Adnilson da Costa
Unidade Cereais Guarapuava
Divoney Krizonoski
TI – Tecnologia da Informação
Marco Antônio Fernandes
Mecânica Guarapuava
Marta da Silva Dillemburg
Controladoria
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A HughesNet®, líder mundial em internet
via satélite, é ideal para você que precisa
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checar a previsão do tempo, cotação 
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e muito mais.
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integração e coope-
ração entre colabo-
radores de diversos 
setores é uma preo-
cupação constante 
da Agrária. E nada 
melhor do que lançar 

mão de um evento esportivo, que, concomi-
tantemente, proporcione bem-estar para al-
cançar tal objetivo. Pensando nisso, a ARCA 
(Associação Recreativa e Cultural Agrária), 
destinada justamente à promoção de even-
tos e confraternização entre colaboradores, 
realizou seu 1º Campeonato de Futsal. 

Dispondo da quadra poliesportiva cober-
ta, inaugurada em 2016, duas equipes femi-
ninas e 20 masculinas competiram aos finais 
de semana, entre 10 de março e 22 de abril. 
Cerca de 300 pessoas, incluindo colaborado-
res e dependentes, participaram do torneio.

“Além da Festa do Trabalhador e da Festa 
das Crianças, que promovemos anualmente, 
desenvolvemos um calendário com eventos 
esportivos, que tanto incentivam os colabo-
radores a praticar esportes quanto promo-
vem a integração entre os departamentos”, 

KLAUS PETTINGER

A

1º CAMPEONATO
DE FUTSAL DA ARCA
INTEGRA COLABORADORES
DE TODA AGRÁRIA

destacou a supervisora da ARCA, Maria Cris-
tina dos Santos Morona.

E não faltaram participantes, tampouco 
gols. No torneio feminino, as duas equipes 
disputaram uma série de melhor de cinco 
jogos, totalizando 25 tentos anotados. Já o 
chaveamento das 20 equipes masculinas 
gerou 40 partidas e nada menos do que 330 
gols: em média, mais de oito bolas na rede 
por confronto.

“O resultado geral do evento foi bem posi-
tivo, especialmente em relação à integração. 
Alguns colaboradores contaram que conver-
savam constantemente com outras áreas, 
mas apenas por telefone ou por e-mail, mas 
foram se conhecer durante os jogos”, avaliou 
Maria Cristina. “É muito bom conseguir for-
talecer a interação entre as áreas, pois isso 
ajuda nossos negócios e nossas atividades 
como um todo”, acrescentou.

INTEGRAÇÃO
Foi o que aconteceu com a colaboradora 

Adelle Cristina Bonifácio Rabelo, 30, que fez 
a integração no dia 2 de abril e no fim de se-

mana seguinte já jogou o primeiro jogo pela 
equipe Destemidas. Disputou as últimas três 
partidas e se tornou a artilheira do torneio fe-
minino, com sete gols. 

“Mal cheguei e já fui muito bem acolhi-
da. Todo mundo me abraçou, me aceitou. 
Foi uma boa oportunidade para conhecer 
mais pessoas e de forma rápida”, enalte-
ceu a colaboradora do comercial da Agrária 
Grits e Flakes, que tem o futsal como esporte 
favorito desde os seus cinco anos de idade 
e já disputou diversos campeonatos. “Hoje 
sou confederada como jogadora amadora 
do Estado do Ceará”.

No final de 2017, Adelle, que morava 
em Fortaleza (CE), decidiu vir para a região 
Sul em busca de novas oportunidades de tra-
balho. Após passar pelo processo seletivo, foi 
contratada pela Agrária a tempo de integrar 
o time campeão. Ela fez questão de enaltecer 
a participação das colaboradoras no campe-
onato de futsal. “É mais complicado para 
meninas jogarem, por isso fiquei feliz quando 
vi que havia dois times muito competitivos. 
Gostei muito do nível das meninas daqui, 
elas têm um grande potencial”, frisou.
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CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º CAMPEONATO 
DE FUTSAL DA 
ARCA/AGRÁRIA

RESULTADOS
O 1º Campeonato de Futsal ARCA/Agrá-

ria teve como campeões justamente a equi-
pe “Destemidas”, no torneio feminino, e a 
“BarSemLona”, no masculino. As colabora-
doras do time “Craques do Charme” ficaram 
com a segunda colocação. Já os esquadrões 
masculinos “União Guarapuava FC” e “Agrá-
ria Malte” terminaram com o segundo e ter-
ceiro lugares, respectivamente.

A premiação simbólica incluiu troféus e 
medalhas. Também foram entregues dois prê-
mios individuais: de artilheiros e goleiros menos 
vazados. No feminino, as destaques foram a 
goleadora Adelle Rabelo (Destemidas) e a ar-
queira Alessandra Rodrigues (Destemidas). Já 
no masculino, Josias de Oliveira (Agrária Malte) 
terminou como artilheiro e Renato dos Santos 
(BarSemLona) foi o goleiro menos vazado. 

A equipe campeã, cujo nome é um tro-
cadilho com o do F.C. Barcelona, resultou da 
mescla de jogadores de vários departamen-
tos. Insumos, Atendimento ao Cooperado e 
Agrária Malte são algumas das áreas de atua-
ção dos “atletas”, que já costumavam se reunir 
semanalmente na ARCA para jogar bola. 

Torneio FemininoTorneio Masculino

Equipe feminina “Destemidas Futebol 
Clube” conquistou o título do 1º 
Campeonato de Futsal da ARCA/Agrária

O time “Craques do Charme” terminou 
em segundo lugar no torneio feminino

O título do torneio masculino ficou 
com a equipe “BarSemLona”

A “União Guarapuava FC” alcançou 
o vice-campeonato

Terceiro lugar ficou com o time 
“Agrária Malte”

“A gente montou o time na relação de 
amizade, pois esses momentos acabam 
aproximando pessoas de diferentes ge-
rências, tanto no profissional quanto em 
momentos de lazer, e isso é muito interes-
sante”, analisou o colaborador do Insumos, 
Mailson Camargo Levinske, 29, que integrou 
a equipe campeã.

Após participar também da competição 
de futebol suíço do ano passado, Mailson já 
planeja participar, juntamente com seu time, 
da segunda edição do torneio, previsto para 
outubro. “Estamos nos organizando. Essa in-
teração entre as áreas e a própria adesão do 
pessoal foi muito legal; 300 participantes é 
um número bem considerável”, avaliou.

AÇÃO
BENEFICENTE

Além da confraternização entre colabo-
radores e do incentivo à prática esportiva, o 
campeonato também teve um viés benefi-
cente: em torno de 350 quilos de alimentos 
arrecadados pelas equipes foram destina-
dos à Associação Canaã, de Entre Rios.

PRÓXIMOS
EVENTOS

No dia 9 de junho, a ARCA realizou um 
campeonato de sinuca, e no dia 16 de ju-
nho ocorreu o torneio de truco. Já em julho 
houve torneios de tênis de mesa e de qua-
dra, enquanto que para os próximos meses 
serão realizados campeonatos de futebol 
suíço e de vôlei de areia e de quadra.

Calendário Esportivo – Arca/Agrária 2018

MODALIDADE DATA

Voleibol 15 de setembro

Voleibol
de Praia

22 de outubro

Futebol 7 16 de outubro (congresso)
20 de outubro (início)

Corrida e
Caminhada
de rua

15 de dezembro
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PROGRAMA DE TRAINEES 
DA AGRÁRIA RECEBE NOVO 
GRUPO DE POTENCIAIS 
COLABORADORES EFETIVOS

Cooperativa Agrária conta 
atualmente com grupo de jo-
vens promessas que integram 
o Programa de Trainees. São 
nove profissionais que conhe-
ceram todas as áreas da Co-

operativa, incluindo entidades mantidas, por 
meio de 12 dias de imersão. A partir de en-
tão, eles iniciaram suas atividades nas áreas 
comerciais, industriais e administrativas com 
as quais têm afinidade profissional.

O programa recebe um novo grupo anu-
almente, cujos integrantes permanecem dois 
anos na Agrária, conhecendo até cinco áre-
as diferentes. Ao final do processo, a meta é 
efetivar 50% dos trainees. Formada em en-
genharia agronômica, Larissa Samartino, 27, 
mora há três anos em Guarapuava - vindo de 
Ribeirão Preto (SP) – e iniciou sua atuação 
pela parte industrial da Agrária Grits e Flakes.

“Sempre tive interesse em trabalhar na 
Agrária e, como trainee, poderei conhecer 
todas as áreas, receber treinamentos, tor-
nar meu trabalho conhecido e futuramente 

KLAUS PETTINGER

ser efetivada”, destacou a agrônoma, que 
pretende também passar pelo comercial da 
Agrária Grits e Flakes, Gerência Operacional, 
FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa Agrope-
cuária) e Gestão da Qualidade.

Ainda que a afinidade seja determinan-
te para a escolha do caminho a ser traçado 
na cooperativa, as características do Progra-
ma de Trainee levam o jovem profissional 
a conhecer e desenvolver outras potenciali-
dades – por vezes até desconhecidas. “Pela 
experiência trocada com outros trainees, 
soubemos que podemos ser surpreendidos 
pelo interesse por áreas acerca das quais, 
inicialmente, não se tinha muitas expecta-
tivas”, destacou o engenheiro de alimentos 
Ricardo Machado, 27.

Coincidentemente, ele também é original 

Trainees iniciaram experiência na Agrária por meio de 12 dias de imersão

Larissa e Ricardo: interesse em comum de 
trabalhar em uma cooperativa como a 
Agrária e desenvolver os próprios potenciais

de Ribeirão Preto, mas o único fator em co-
mum entre Ricardo e Larissa foi o interesse 
em trabalhar em uma cooperativa como a 
Agrária. “A primeira vez que vim a Entre Rios, 
em 2015, não imaginava a dimensão que ti-
nha a Agrária. Acabei surpreendido, conheci 
o Museu Histórico e me interessei muito, es-
pecialmente depois que morei um tempo na 
Alemanha”, explicou Ricardo.

De acordo com a especialista em gestão 
de pessoas, Nathali Scariot Cruz, o Programa 
de Trainees é uma excelente oportunidade, 
tanto para os jovens profissionais quanto 
para as lideranças, que têm a possibilidade 
de lapidar futuros integrantes de suas equi-
pes. “Esperamos que gerentes e coordena-
dores se envolvam e explorem ao máximo o 
potencial dos nossos trainees”, reforçou.
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O
s gargalos logísticos do Brasil 
são amplamente conhecidos 
e demandam diferentes e, 
por vezes, criativos esforços 
para que empresas possam 

escoar suas produções e receber matérias-
-primas. Nesse sentido, a gerência de com-
pras e distribuição da Cooperativa Agrária 
iniciou conversas com outras corporações da 
região, visando a costurar uma consistente 
rede de troca de boas práticas nas áreas de 
logística e suprimentos.

O passo inicial foi a realização do 1º 
Fórum de Lideranças em Supply Chain (Ca-
deia de Suprimentos), sediado pela Agrária, 
em seu prédio administrativo, no dia 18 de 

FÓRUM REÚNE EMPRESAS PARA 
DISCUTIR SOLUÇÕES PARA 
CADEIA DE SUPRIMENTOS
KLAUS PETTINGER

maio. Seis empresas de grande porte com 
atuação regional aderiram à iniciativa e 
outras já demonstraram interesses. A cada 
trimestre, uma delas será anfitriã do fórum.

Fizeram-se presentes lideranças das em-
presas IREKS do Brasil, Ibema, Repinho e 
Santa Maria Papel e Celulose – sendo que 
essa última já aceitou receber o 2º Fórum. 
“Iniciativas realizadas em conjunto fazem 
toda a diferença”, comentou o gerente de 
compras e distribuição da Agrária, Roger 
Lehmann. 

Um segundo objetivo é a viabilização 
de um MBA em Supply Chain, com a inter-
mediação da ACIG (Associação Comercial 
e Empresarial de Guarapuava), explicou 

Lehmann. Uma proposta já está sendo dis-
cutida. “Em Guarapuava, convivemos todos 
com a mesma realidade, os mesmos proble-
mas típicos da região, portanto as trocas de 
experiências são fundamentais para encon-
trarmos soluções”, acrescentou.

O 1º Fórum foi dividido em três momen-
tos: apresentação da empresa, em seguida 
discutiu-se um case da área de suprimentos e, 
posteriormente, combinou-se a realização de 
benchmarking. Para o gerente, já no primeiro 
encontro as lideranças sentiram a sinergia ine-
rente a pessoas que batalham por objetivos 
comuns. “É como se já estivéssemos conver-
sando há dez anos, foi um clima muito bom, 
todos avaliaram positivamente”, finalizou.

O primeiro encontro contou com a presença de lideranças 
de quatro grandes empresas da região
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tempo seco dos últimos meses ofereceu be-
los momentos, por sinal, bem aproveitados 
por cooperados e colaboradores. Como cho-
veu apenas 11,8 mm em abril (menor índi-
ce, desde 1978) e 44,8 mm em maio (oitavo 
valor mais baixo, desde 1976, conforme da-

dos da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária), as ma-
nhãs, os finais de tarde e até mesmo as noites com céu límpi-
do foram os principais motivos dos amantes pela fotografia.

O cotidiano da Agrária na visão de cooperados e cola-
boradores é o objetivo da Foto Cooperativa, que continua a 
receber contribuições pelos e-mails: harald@agraria.com.br 
ou klaus@agraria.com.br, da assessoria de imprensa; e pelo 
espaço interativo do aplicativo Agrária. Participe! O nosso 
concurso anual premiará novamente os melhores registros 
em dezembro.

COOPERADOS E COLABORADORES 
CAPRICHAM EM CLIQUES 
DIURNOS E NOTURNOS

4F C

KLAUS PETTINGER

A paisagem bucólica da Unidade Florestal foi eternizada pela 
colaboradora Loreni Aparecida da Silva Leão (Florestal)

“Foto da colheita - safra 2018, em frente à Unidade Guarapuava, 
em pleno sábado de sol”, descreveu a colaboradora Suellen 
Cristina da Silva Fogaça (Unidade Cereais Guarapuava), com a 
colheitadeira à esquerda do graneleiro

Desde o começo do ano, a filha de cooperado Anna Betina Stemmer Mattes enviou dez fotos dos dois pinheiros “irmãos” nos campos da colônia 
Vitória: “Adoro essa vista”, resumiu ela. Como forma de valorizar tamanho empenho, publicamos três delas, enviadas em janeiro, abril e maio

O colaborador Elizandro Kluge acompanhou o desenvolvimento da 
cultura da soja, próximo à Unidade Vitória – na edição passada, ele 
havia participado com foto similar, mas com a oleaginosa ainda em 
fase pós-emergente
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FOTO COOPERATIVA

A colaboradora Danieli 
Maczucha (Terminal 
Ferroviário) descreveu sua 
imagem: “Chegada ao terminal 
ferroviário da Unidade 
Guarapuava: presente de Deus. 
Um lindo entardecer para 
revigorar as forças para mais 
um dia de trabalho”.

O filho de cooperado Eduard Duhatschek compôs a 
foto com a união do maquinário, em primeiro plano, 
e os campos, aos fundos “Da rotatória do viaduto de acesso à BR-277, consegui capturar o 

momento em que os ônibus (com colaboradores) saíam da nova 
portaria”, descreveu o colaborador Francisco Abel Daniel (Unidade 
Cereais Guarapuava)

 “Ao final da tarde de 1º 
de maio, o sol e as luzes 
da Agrária Malte estavam 
em perfeita sintonia”, 
sintetizou o colaborador 
Ronny Gärtner (Operação 
Logística Vitória), sobre 
sua obra

Durante o anoitecer, o 
colaborador Eddy William 
Merkl Schuaigert (Agrária 
Nutrição Animal) flagrou 

o raro momento de chuva 
com sol se pondo

Durante um passeio de final de tarde, 
o colaborador Fernando Oliveira da Luz 
(Controladoria) registrou a cena dramática 
de uma plantação de soja, próximo à 
Colônia Cachoeira

O pôr do sol nos campos levemente ondulados é marca 
registrada de Entre Rios, e foi capturado pelo colaborador 
Berthold Duhatschek (FAPA)
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A lua cheia ilumina a fachada da Agrária Malte, em foto 
noturna enviada pela colaboradora Mariana Gärtner 
Cordova (Colégio Imperatriz)

Retrato com aspecto de pintura 
enviado pela cooperada Verena 
Weicher Potulski, de sua fazenda 
Canguçú, em Tocantins

Mesmo sem saber, e com diferença de dez 
dias, os colaboradores Josiane Camargo 
Borges (SSMA), à esquerda, e Jonatan 
Rodriguês (Utilidades Agraria Malte) foram 
atraídos pela mesma cena repleta de cores, 
com a Agrária Malte ao fundo

“Estava verificando os níveis da caixa d’água da Agrária Óleo e 
Farelo, quando me deparei com essa visão; ao fundo, a Agrária 
Grits e Flakes”, explicou o colaborador Jeyson Valus Bahls 
(Manutenção Elétrica Guarapuava)

Depois do trabalho no turno da madrugada, o colaborador 
Alexandre de Lima Ribeiro (Agrária Óleo e Farelo) afirmou: 
“Tive a oportunidade de capturar esse belo amanhecer”

FOTO COOPERATIVA 2017
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FATOS E NOTAS

Agrária festeja 67 anos 
com jantar especial 

Visitas da Mondelez 

Assim como em 5 de maio de 1951, data de sua fundação, a Cooperativa 
Agrária comemorou seu 67º aniversário em um sábado. A fim de honrar essa 
história com os pioneiros que a escreveram com suas biografias e com todos os 
cooperados, a Agrária comemorou seu último aniversário com jantar especial 
de degustação de carnes com harmonização de cervejas. O evento foi realizado 
no ginásio esportivo do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina.

“É preciso olhar para o passado, entender a história, para então superar nos-
sos desafios”, destacou o diretor presidente Jorge Karl, durante seu discurso de 
enaltecimento dos 67 anos da Agrária. “Os desafios dos nossos antepassados, 
nossos pioneiros, foram muito maiores do que os que vivenciamos hoje. A nossa 
história realmente vale a pena ser conhecida, graças ao fruto do trabalho de 
mais de 600 cooperados e mais de 1600 colaboradores”, acrescentou.

O evento contou ainda com a harmonização musical realizada pelo grupo 
“Die Braububen”, que entoaram músicas tipicamente alemãs e suábias. A or-
ganização foi aprovada pela pioneira Eva Zimmermann Korpasch, 72. “Adoro 
quando temos esses eventos realizados pela Cooperativa, inclusive os culturais; 
sempre estou participando”. 

Da mesma forma, a pioneira Karoline Gärtner Lehmann, 79, destacou o ca-
pricho com que o jantar de aniversário foi organizado. “Quando chegamos, em 
1951, as primeiras refeições realizadas aqui em Entre Rios ocorriam ao ar livre, 
em mesas que sequer tinham toalhas. Hoje está tudo tão lindo e bem organi-
zado”, frisou ela durante o evento, além de enaltecer a possibilidade de rever 
“amigos suábios que já não via há tanto tempo”.

Nos dias 23 e 24 de maio, a Agrária recebeu a visita de di-
retores da empresa parceira Mondelez, que foram recebidos 
pela diretoria da Agrária, bem como pela equipe comercial 
e industrial da Agrária Farinhas, além de colaboradores da 
gestão ambiental, marketing e FAPA (Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária). Discussões estratégicas e comerciais 
estiveram na pauta de discussão durante todo o dia 24.

Campanha do Agasalho 2018 

Doações de Sangue 

Após quatro semanas de ações, a Campanha 
do Agasalho 2018, promovida pela coopera-
tiva por meio do PAIS (Programa Agrária de 
Integração Solidária) arrecadou 3.760 quilos 
de mantimentos. A pesagem foi realizada no 
dia 5 de maio e contou com integrantes das 
quatro equipes do programa, incluindo lideran-
ças. Agasalhos, calçados, cobertores e demais 
itens arrecadados foram entregues no dia 12 
de maio às quatro instituições assistidas nes-
te ano: Albergue Noturno Frederico Ozanam 
(Guarapuava), Lar Escola Retiro Feliz (Guara-
puava), Lar do Idoso São Francisco de Assis 
(Pinhão) e Projeção (Projeto Jovens em Ação).

Ao todo, 35 bolsas de sangue foram doadas por 
colaboradores da Agrária, no dia 26 de abril. Para 
tanto, a equipe do Hemocentro de Guarapuava di-
rigiu-se até o ambulatório da cooperativa, incluin-
do o diretor Fernando José Guiné, para realizar a 
coleta do valioso material. As coletas ocorrem men-
salmente e integram as atividades do PAIS.
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Doação de livros 

A Campanha de Arrecadação de Livros, Gibis e Jo-
gos do PAIS (Programa Agrária de Integração So-
lidária) foi um sucesso. Ao todo, as quatro equipes 
arrecadaram mais de 1.700 itens, entre livros, gibis, 
jogos didáticos, livros de atividade, revistas, entre 
outros. Desse total, após uma criteriosa seleção 
com base na faixa etária e na relevância, foram 
repassados 1.003 itens para a Associação Canaã 
– entidade para a qual a campanha foi idealizada. 
Outras instituições também foram beneficiadas: as 
239 revistas arrecadadas foram doadas para a Es-
cola Municipal Lacerda Werneck, e uma das equipes 
do PAIS tomou a iniciativa de doar 128 livros e ou-
tros materiais diretamente ao Lar Escola Retiro Feliz. 
A entrega oficial à Associação Canaã ocorreu no dia 
7 de abril, com a realização de uma feira literária 
para inauguração da biblioteca da instituição. 

Benchmarking 

Árvore de Maio 2018 

Concurso de leitura 
em alemão 

No dia 25 de abril, a Agrá-
ria recebeu equipe de três 
colaboradores da coopera-
tiva Castrolanda para troca 
de ideias. O benchmarking 
contou com a presença 
dos colaboradores Andreia 
Ramos Partata e José Ro-
berto Santos, ambos da 
área de gestão da qualida-
de. “O foco da visita foi aprender mais sobre os métodos de planejamento 
estratégico e desdobramento de metas”, resumiu José Roberto.

A Festa da Árvore de Maio atraiu um grande público no dia 
1º de maio, totalizando 1.750 pessoas na Praça Nova Pátria, 
na Colônia Vitória, em Entre Rios. Apresentações culturais, 
gastronomia típica e, claro, a colocação do mastro de ma-
deira enfeitado que dá nome ao evento estiveram entre as 
principais atrações da edição 2018. Desde as primeiras horas 
do dia, aproximadamente 150 voluntários de toda a comuni-
dade aprontavam os pratos típicos e organizavam os últimos 
detalhes. Os grupos culturais deram vida à Festa da Árvore 
de Maio 2018. Apresentaram-se os grupos de dança infantis, 
juvenis, adultos e de seniores da Fundação Cultural Suábio-
-Brasileira, bem como a Orquestra de Iniciantes, a Orquestra 
de Sopros e o grupo musical “Die Braububen”. O ponto alto 
do evento, literalmente, foi o erguimento do mastro de eu-
calipto pelos homens dos grupos culturais. No dia anterior, o 
mastro havia sido ornamentado com fitas e duas guirlandas 
pelas mulheres, transformando-o efetivamente em um Mai-
baum. Ao todo, a organização contabilizou 1.124 porções de 
Schnitzel (bife à milanesa), 302 de linguiça Knacker e 520 
litros de chope comercializados.

No dia 23 de maio, quatro alunos do Colégio 
Imperatriz Dona Leopoldina participaram da 
final do concurso de leitura em língua alemã, 
o “Vorlesewettbewerb”. Eles competiram com 
alunos de outras quatro escolas paranaen-
ses que lecionam alemão, e dois deles foram 
campeões em suas respectivas categorias. Os 
representantes do Imperatriz foram os alunos 
Luiza Leuch e Oliver Pletz, do 5º ano, e Ashley 
Schurtz e Vitor Gärtner Maroso, do 7º ano. Eles 
competiram nas categorias “alemão como lín-
gua estrangeira” (Deutsch als Fremdsprache) 
e “alemão como segunda língua” (Deutsche 
als zweite Sprache), contra alunos do Colégio 
Fritz Kliewer, de Wittmarsum, do Colégio Suí-
ço-Brasileiro, de Pinhais, e da Escola Alemã de 
Curitiba e do Colégio Erasto Gärtner, ambas 
de Curitiba. Ashley Schurtz foi a vencedora na 
categoria “alemão como língua estrangeira”, 
e Vitor Maroso, na categoria “alemão como 
segundo idioma”. O Imperatriz foi a única es-
cola com mais de um campeão.

FATOS E NOTAS
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