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EDITORIAL

Os Meios 
Ambientais

A
preocupação de uma cooperativa agroindustrial com a preservação do meio am-
biente não apenas atinge caráter obrigatório, mas também um viés puramente ló-
gico. Trata-se de cuidar de todos os recursos necessários para que a produção possa 
efetivamente ser realizada. Nem é preciso dizer quão caros, especialmente no sen-
tido da importância, são a terra e a água aos agricultores e pecuaristas. Da mesma 
forma, aos processos de verticalização das commodities provenientes do campo.

Ocorre que, para a Agrária, esse discurso relativamente óbvio não deve se prender apenas 
às palavras. Dezenas de ações são realizadas há décadas e novidades são implantadas anual-
mente, para que, também na prática, a preservação dos recursos naturais seja uma realidade. A 
certificação na ISO 1400 , no ano passado, é um atestado disso, conquistado não pelas palavras, 
mas pelo fértil campo de uma profissional e estratégica gestão ambiental.

Toda a cadeia produtiva perpassa essa lógica, a começar pelos estudos desenvolvidos há 
anos pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA). Informações conceituadas e 
constantemente aprimoradas são repassadas aos cooperados por meio da assistência técnica e 
de eventos específicos. A efetiva aplicação no campo é acompanhada por ações estruturadas, 
como o PAGR (Programa Agrária de Gestão Rural), que já alçou dois cooperados a modelos na-
cionais de aplicação sustentável das boas práticas agrícolas.

Seguem a mesma tendência as produções industriais das unidades de negócios da Agrária. 
As preocupações se estendem desde um comitê específico para discussão da utilização de recur-
sos como água e energia elétrica, até a preservação permanente de uma área superior a 6.000 
hectares nas regiões em que se realiza o plantio, manejo e colheita de eucaliptos e pinos para a 
produção verde de biomassa e energia para as indústrias.

A destinação correta e o reaproveitamento de resíduos, a coleta seletiva e o incentivo ao 
correto descarte em todos os ambientes administrativos e industriais, assim como o monito-
ramento e tratamento de efluentes são ações sempre gerenciadas sob o guarda-chuva de um 
programa oportunamente intitulado Nosso Planeta.

Que a maior parte da superfície da Terra é coberta por água, mas que apenas 1% dela ainda 
é potável, todos aprendemos na escola e dificilmente esquecemos. O diferencial ocorre quando 
se transforma a informação em ferramenta de conscientização e implantação de medidas que 
efetivamente tornem o Planeta sustentável para a nossa e as futuras gerações.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial
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uando uma mente perturbada está prestes a cometer um de-
lito inexplicável, os amigos Schwabi e Kathi são levados a agir 
rapidamente para salvar uma relíquia histórica. Apenas um 
intrigante mapa poderá guiar os dois jovens pela aventura 
mais arriscada de suas vidas. Em uma jornada pela História, 
eventos únicos e surpreendentes são revelados sobre seus an-
tepassados – os Suábios do Danúbio. 

O romance O Sumiço do Hanomag, de autoria do jornalista e colabora-
dor da Agrária Klaus Pettinger, em parceria com a Fundação Cultural Suá-
bio-Brasileira (FCSB), é ao mesmo tempo um resgate e um enaltecimento 
à saga que resultou na fundação e construção do distrito de Entre Rios pela 
comunidade suábia, a partir de 1951.

“O livro tem dois objetivos fundamentais: honrar a vida e obra dos pionei-
ros e oferecer às novas gerações e a todos os interessados o acesso à cultura 
e tradições únicas dos Suábios do Danúbio”, resumiu o autor Klaus Pettinger. 

ROMANCE ENALTECE 
E DIFUNDE HISTÓRIA E 
CULTURA SUÁBIAS

Autor Klaus Pettinger lê trecho 
do livro durante o lançamento, 
em 2 de agosto
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A obra foi lançada em Entre Rios no dia 2 de 
agosto, no Centro Cultural Mathias Leh, na 
presença de 250 pessoas. O momento con-
tou com discursos do diretor presidente da 
FCSB, Edmund Gumpl, e da gerente sociocul-
tural, Viviane Schüssler.

“Para nós é importante que tenhamos 
pessoas na comunidade empenhadas no 
propósito de preservação da nossa cultu-
ra e tradições”, enalteceu Gumpl. “O livro 
atinge esse aspecto, até por ser escrito em 
português, facilitando o acesso não só das 
pessoas da comunidade local, mas de todos 
os brasileiros à cultura e tradições suábias”, 
completou Viviane Schüssler.

O autor Klaus Pettinger fez um discurso 
bem-humorado, relembrando o processo de 
criação do livro, o apoio decisivo da Funda-
ção Cultural e, por fim, dedicou a obra aos 
precursores dessa história: “É um livro em 
homenagem à vida de todos os pioneiros 
de Entre Rios. Mulheres e homens de uma 
força, obstinação e resiliência imensuráveis. 
Que sobreviveram à pior guerra da história 
e construíram sobre o nada uma das mais 
lindas trajetórias de superação que conhe-
cemos”, discursou. 

Por sinal, os protagonistas Philipp e Ka-
tharina são uma alusão e uma homenagem 
aos avós maternos do autor.  Klaus Pettin-
ger também fez questão de homenagear 
duas professoras de português, Lia Morselli 
e Suely Leite, que representaram todos os 

Edmund 
Gumpl, 
diretor 
presidente 
da FCSB

Viviane 
Schüssler, 
gerente 
sociocultural 
da FCSB 

Autor, Klaus 
Pettinger, falando 
aos alunos sobre 
a importância da 
leitura, da literatura 
e da criatividade.

Lançamento em Guarapuava 
na Livraria A Página

mestres que passaram por sua vida escolar 
e acadêmica. 

Além de Entre Rios, o livro foi lança-
do também em Guarapuava, no dia 18 
de agosto, na livraria A Página, situada no 
Shopping Cidade dos Lagos. Por meio de 
ações socioeducativas, todas as instituições 
de ensino de Entre Rios também receberam 
exemplares do livro. Como consequência, 
Klaus Pettinger foi convidado pela Escola 
Municipal Princesa Isabel e pelo Colégio Es-
tadual Dom Pedro I para falar aos respecti-
vos alunos sobre a obra e a importância da 
leitura, da literatura e da criatividade.

As ações socioeducativas vinculadas ao 
livro ainda englobarão a entrega de exem-
plares a todas as instituições públicas de en-
sino de Guarapuava. No dia 22 de setembro, 
O Sumiço do Hanomag leva a cultura suábia 
também ao conhecimento do público da 
14ª Feira Internacional do Livro, em Foz do 
Iguaçu (PR). 

O Sumiço do Hanomag pode ser encon-
trado, em Entre Rios, no Museu Histórico 
de Entre Rios, no Bazar de Artesanatos, no 
DonauBier, no Kumon e na Papier Haus. Em 
Guarapuava, está disponível na Livraria A 
Página, na Banca do Henrique e na Livraria 
do Chain. O valor varia entre R$ 38 e R$ 40, 
a depender do estabelecimento.

SERVIÇO

LEITORES
A leitora Carmem Hülse Nauy, 41, foi 

a primeira a finalizar o livro. Após retirar 
seu exemplar na noite do lançamento, 
em 2 de agosto, ela iniciou a leitura e, 
menos de dois dias depois ela avisou 
que finalizou a obra. “Adorei. Esse não é 
um livro qualquer. É um exemplar para 
ser conservado em um lugar muito es-
pecial na casa e ser guardado para as 
futuras gerações”, escreveu Carmem à 
página do livro no Facebook.

Já a leitora Daniela Milling, 30, tam-
bém de Entre Rios, postou uma foto avi-
sando que começou a ler no dia 10 de 
agosto – poucos dias depois havia “de-
vorado” a obra: “Ótimo livro, uma história 
interessante e envolvente. Recomendo a 
leitura a todos”, escreveu.



MEIO AMBIENTE
E AGRÁRIA
Você consegue identificar todas as ações do 
seu dia a dia, dentro da Agrária ou no campo, 
que direta ou indiretamente contribuem para 
a preservação dos recursos naturais? A Revista 
Agrária trouxe uma visão geral sobre a relação da 
Cooperativa com o meio ambiente

oas práticas de agricultura, gestão de resíduos e de 
efluentes, preservação da biodiversidade e de florestas 
nativas, uso inteligente dos recursos. Hoje virtualmente 
não há mais atividade na Agrária que não seja perme-
ada pela gestão ambiental ou que direta ou indireta-
mente esteja relacionada à preservação da natureza 
e dos recursos naturais. E não só dentro da Coopera-

tiva, mas cada vez mais para dentro da porteira dos cooperados, como 
também na comunidade de Entre Rios.

Cuidar do meio ambiente é muito mais que uma obrigação legal 
para empresas como a Agrária, visto que toda a razão de ser da 
Cooperativa (agregar valor aos produtos agrícolas dos coo-
perados, gerar o desenvolvimento da comunidade local 
e preservar a cultura dos fundadores) no fim das con-
tas é inteiramente dependente dos recursos naturais 
mais importantes para a agricultura: o solo e a água. 
Sendo assim, a preocupação com o equilíbrio am-
biental perpassa toda sua cadeia produtiva – desde a 
pesquisa agrícola e o sistema produtivo dos cooperados, 
até a entrega do produto acabado.

“No negócio em que a Agrária atua, não se faz nada 
sem água e sem solo de qualidade”, destacou o vice-presi-
dente Manfred Majowski. “Nosso objetivo é que também as 
próximas gerações, nossos filhos e netos, possam usufruir desses 
bens. Por isso, sustentabilidade e sucessão são temas que andam jun-
tos”. De acordo com ele, cada novo investimento da Agrária é projetado 
em alinhamento com essa visão. “Infelizmente, não existe atividade econô-
mica que não gere algum impacto. Por isso, a cada investimento existe essa 
preocupação de causar o menor impacto possível, e de compensar o impacto 
de alguma forma. Isso é uma prioridade, tanto na indústria, quanto nas ati-
vidades administrativas”.

Quando se está envolvido nas atividades do dia a dia, no entanto, é fácil 
perder de vista tudo o que cada um, seja colaborador ou cooperado, faz com 
vistas ao meio ambiente – esse que é um dos três pilares da sustentabilidade, 
ao lado do “econômico” e do “social”. A rotina torna difícil visualizá-las de 
maneira consolidada.

Por essa razão, a Revista Agrária preparou esta matéria que tenta mos-
trar quais são as principais ações e de que maneira elas se conectam ao 
longo da cadeia.

6 Revista Agrária
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Recursos
Quando se fala de recur-

sos, muita coisa pode vir à 
mente: matéria-prima, água, 
energia, terra, material de 
expediente. Tudo depende 
da atividade em questão. 
Na Agrária há iniciativas per-
manentes para otimizar o 
uso de todo tipo de recursos.

Uma delas é o Comi-
tê de Conservação de Energia e Água, 
criado em 2016. O intuito deste grupo mul-
tidisciplinar, formado por profissionais de 
diversos setores, é unificar e alinhar todas 
as atividades e projetos voltados ao uso ra-
cional de utilidades – incluindo energia elé-
trica, cavaco, lenha, ar comprimido, vapor, 
água superaquecida, etc.

“O comitê tem a proposta de trazer inicia-
tivas que reduzam o consumo e melhorem o 
perfil de consumo dos recursos em cada uma 
das indústrias. Os representantes de cada 
processo veem o que dá certo e o que pode 
ser aplicado em outras áreas”, destacou o re-
presentante do comitê e gerente de suporte 
industrial Márcio Taschelmayer. Segundo ele, 
os objetivos estão sendo alcançados. “Conse-
guiremos atingir a meta de consumo relativo 
de energia elétrica, o que traz também uma 
redução de custo para as unidades de negó-
cio. A sustentabilidade deve ser pensada em 
todos os aspectos”, destacou.

Principal fornecedor de lenha e cavaco 
para produção de energia térmica na Coope-
rativa, a Unidade Florestal também cumpre 
um papel muito importante na conservação 
do meio ambiente. “Em primeiro lugar, essa 
biomassa é uma fonte renovável de energia 
dentro da Agrária. Nossas florestas são culti-
vadas usando a menor quantidade possível 
de recursos e protegendo as áreas de preser-
vação permanente, os corpos hídricos e a bio-
diversidade”, destacou a engenheira florestal 
Cristiane Carla Benin. “Mas um ponto muito 
importante também é que para os nossos 4 
mil hectares de floresta plantada temos ou-
tros 6 mil de mata nativa que é conservada 
em função do reflorestamento”.

Mas não só de grandes iniciativas se faz 
o uso racional de recursos na Cooperativa. 
Um projeto Seis Sigma conseguiu reduzir 
em 38% o índice de desperdício de papel 
em impressões em toda a Agrária de 2016 
para 2017, por meio da troca dos equipa-
mentos e também da implantação de novas 
tecnologias para controle das impressões. 
“Foi preciso bastante trabalho para fazer 
o levantamento do desperdício e das suas 
causas, mas isso resultou em um projeto 
bastante robusto, que felizmente teve um 
ótimo resultado”, afirmou o responsável 
pelo projeto Andrey da Silva. “Hoje a pessoa 
precisa passar o crachá para efetuar a im-
pressão, o que permite controlar melhor o 
que é imprimido e também possibilita can-
celar impressões”.

O florestal da Agrária possui mais de 
10 mil hectares, dos quais 6 mil são 
de mata nativa preservada

Márcio Taschelmayer:
“O comitê traz 
iniciativas que reduzam 
e melhorem o perfil de 
consumo dos recursos 
nas indústrias”

Cristiane Benin:
“A biomassa fornecida 
pelo Florestal é uma 
fonte renovável de 
energia dentro da 
Agrária”

O projeto de Andrey 
da Silva possibilitou 
reduzir em 38% o 
índice de desperdício 
de impressões na 
Cooperativa

“No negócio em que a Agrária 
atua, não se faz nada sem 
água e solo de qualidade. 
Sustentabilidade e sucessão 
são temas que andam juntos”.

Manfred Majowski:



Saídas
Toda atividade industrial gera resíduos 

e efluentes. O diferencial está em como se 
trata essas saídas na empresa. O primeiro 
passo, naturalmente, é o cumprimento de 
todos os requisitos legais, e a Agrária segue 
à risca o seu Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (desde o lixo de escritório 
até resíduos gerados pela indústria), o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (do 
ambulatório e do hospital) e a destinação de 
material de construção civil. Contudo, o setor 
de Gestão Ambiental tem planos mais ousa-
dos do que só atender o básico. “Temos uma 
meta de chegar a zero envio para aterro. Ou 
seja, que os resíduos da Cooperativa sejam 

enviados apenas para reciclagem, refino e 
outras destinações mais adequadas”, infor-
mou o analista de gestão ambiental Edson 
Weissböck. Em 2017, a Agrária encaminhou 
para reciclagem um total de 822 toneladas 
de resíduos (dos quais 285 t de papel e 308 t 
de metal) e mais de quatro toneladas de óleo 
para refino. “A integração de novos colabora-
dores, no tocante à separação de lixo e no en-
caminhamento de outros resíduos, como lixo 
eletrônico, também é uma importante ação 
da gestão ambiental”, acrescentou Edson.

A Agrária também estende a destinação 
de resíduos contaminados aos cooperados 
participantes do PAGR (Programa Agrária de 

Edson Weissböck:
“A Agrária possui uma meta 
de chegar a zero envio de 
resíduos para aterro”

O tratamento de efluentes faz parte da gestão de resíduos da Agrária

Gestão Rural). “Os cooperados que partici-
pam do programa podem encaminhar os re-
síduos contaminados, como panos sujos de 
óleo ou os EPIs utilizados na aplicação de de-
fensivos, para a Agrária”, informou o analista.

Além da gestão de resíduos, a Agrária 
realiza o tratamento de efluentes das in-
dústrias e das caldeiras. Recentemente as 
caldeiras, que geram energia térmica para 
as indústrias e as unidades de cereais, foram 
trocadas por equipamentos mais modernos, 
que emitem menos poluentes. E a água dos 
efluentes líquidos é devidamente saneada 
nas lagoas de tratamento, antes de ser retor-
nada à natureza.

8 Revista Agrária



Agricultura 
Sustentável

O início da cadeia produtiva da Agrária 
se dá na propriedade do cooperado, onde se 
produzem os grãos que serão beneficiados 
pela indústria. Não à toa, as boas práticas 
agrícolas são um ponto central quando se 
fala de sustentabilidade na Cooperativa. “A 
questão do meio ambiente é importantíssi-
ma para o agricultor”, disse o cooperado e 
agrônomo da Assistência Técnica da Agrária, 
Silvino Caus. “O agricultor precisa tomar ciên-
cia da sua importância para a conservação 
dos recursos naturais, porque tudo começa 
no campo, com o solo, a água e o ecossiste-
ma como um todo. O agricultor é parte fun-
damental na sustentabilidade”.

Para isso, a Agrária oferece a ferramen-
ta do PAGR (Programa Agrária de Gestão 
Rural), que visa não apenas a aperfeiçoar 
a gestão das propriedades em termos fi-
nanceiros e econômicos, como também na 
questão ambiental e social. “O PAGR é uma 
ferramenta importante para gerir bem a 
propriedade como um todo. Desde a impor-
tância de uma aplicação de defensivo bem 
feita, até os treinamentos com os colabo-
radores, para que eles trabalhem com mais 
eficiência e com atenção aos recursos natu-
rais”, acrescentou Silvino.

As recomendações das melhores prá-
ticas na agricultura – como aplicação de 
defensivos, uso de fertilizantes, mecaniza-
ção agrícola e manejo de culturas, pragas e 
plantas daninhas – nascem na FAPA (Fun-
dação Agrária de Pesquisa Agropecuária). “A 
pesquisa agrícola se relaciona com a ques-
tão ambiental em duas vertentes principais: 
a proteção de água e solo, e o uso racional 
de produtos químicos”, afirmou o pesquisa-
dor Vitor Spader. “Todo trabalho realizado 
na FAPA sempre leva em consideração o 
meio ambiente, solo, água, microbiologia 
do solo, insetos, abelhas, etc. Temos um 
cuidado extremo com todos esses aspectos. 
Quando se trata de químicos, além de seguir 
a legislação, temos um cuidado ainda maior 
porque a gente quer oferecer tecnologia 
segura para o produtor e para o ambiente 
como um todo”.

Além de serem importantes para a pró-
pria perpetuidade do negócio como um 
todo, as boas práticas agrícolas são bem vis-
tas pelo mercado e, em muitos casos, uma 

Silvino Caus:
“O agricultor precisa 
tomar ciência da sua 
importância para 
a preservação dos 
recursos naturais”

As boas práticas 
agrícolas 
englobam também 
a conservação de 
solo e água

Vitor Spader:
“A pesquisa se 
relaciona com a 
questão ambiental na 
proteção de água e 
solo e no uso racional 
de produtos químicos”

André Spitzner: 
“Nossos clientes 
precisam de 
fornecedores que 
se enquadrem em 
vários critérios de 
sustentabilidade”

exigência mínima por parte dos clientes. “O 
consumidor se tornou muito mais exigente 
e bem informado sobre aquilo que ele con-
some. Para ele, não importa só a qualidade 
do produto, como também a forma com 
que foi produzido, se tem responsabilidade 
social e se é ambientalmente amigável”, 
disse o gerente de negócios Farinhas, Nutri-
ção Animal e Grits e Flakes, André Spitzner. 
“Nossos clientes, que produzem gêneros ali-
mentícios, são cobrados por isso. E por isso 

eles precisam de fornecedores que possam 
se enquadrar nesse sistema de produção, 
que atende a vários critérios de sustentabili-
dade. E por isso nós temos que mostrar cla-
ramente que atendemos a esses requisitos”. 
Nesse sentido, a Agrária é membro da SAI 
Platform (Sustainable Agriculture Initiative 
Platform), uma iniciativa internacional que 
estabelece critérios para que uma organiza-
ção seja considerada sustentável do ponto 
de vista da produção agrícola.

9Revista Agrária



Gestão
Atualmente, duas iniciativas guiam as 

ações voltadas ao meio ambiente dentro da 
Agrária: dentro do Sistema de Gestão Inte-
grado, a Cooperativa possui a certificação 
ISO 14001, que especifica os requisitos para 
um sistema de gestão ambiental; e na parte 
de endomarketing, o programa Nosso Pla-
neta agrupa sob um mesmo guarda-chuva 
todas as campanhas e projetos ambientais.

“Às vezes as pessoas nem percebem cer-
tas atividades que elas fazem como uma 
ação com benefício ao meio ambiente. Por 
exemplo, nas indústrias há um indicador de 
uso de energia elétrica, no qual uma redu-
ção de custo também tem impacto no meio 
ambiente. O programa Nosso Planeta traz 
uma linguagem adequada, para que as pes-

Comunidade

A Agrária procura irradiar seu modo de 
ser também para a comunidade. Uma das 
iniciativas nesse sentido é o apoio para ma-
nutenção da coleta seletiva no distrito de En-
tre Rios. “A parceria se dá entre a Cooperativa 
de Operadores Ecológicos, a Secretaria de 

Robertson Wolf:
“A Agrária é responsável pela 
manutenção da estrutura de 
triagem e pelo vale-alimentação 
mensal aos catadores”

Meio Ambiente de Guarapuava e a Agrária”, 
explicou o analista de gestão ambiental Ro-
bertson Wolf. Segundo ele, nessa sinergia a 
Agrária é responsável por toda manutenção 
da estrutura de triagem de lixo reciclável e 
pelo fornecimento de vale-alimentação men-

sal aos catadores. A Prefeitura de Guarapua-
va, por sua vez, é responsável pela coleta em 
si. “Dessa forma, temos um serviço de coleta 
seletiva de qualidade em Entre Rios, e os ca-
tadores também têm um complemento im-
portante para sua renda”, explicou.

A parceria entre Agrária, o município e 
a Cooperativa de Operadores Ecológicos 
possibilita a coleta seletiva em Entre Rios

A Agrária possui a ISO 14001, que 
especifica os requisitos para um 
sistema de gestão ambiental

soas entendam e comecem a absorver esses 
conceitos”, destacou a analista de gestão 
ambiental Nayara Kaminski de Oliveira. “Já 
a ISO 14001, uma norma mundialmente 
reconhecida, certifica que a empresa segue 
uma série de requisitos que são internacio-
nalmente aceitos. Isso simplifica a forma 
como atendemos as solicitações dos clien-
tes. Ao invés de os clientes virem aqui fazer 
uma auditoria para ver se descartamos os 
resíduos da forma correta, a ISO 14001 dei-
xa tudo isso subentendido”.

Nayara Kaminski de Oliveira:
“Às vezes as pessoas nem percebem 
que a ação que elas fazem gera 
benefício ao meio ambiente”

10 Revista Agrária
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AGRÔNOMOS PARTICIPAM DE CURSO DE 
MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO

HARALD ESSERT

FAPA (Fundação Agrária 
de Pesquisa Agropecu-
ária) e a faculdade de 
agronomia da UFRGS 
(Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul) 

realizaram um minicurso de manejo e fer-
tilidade do solo, voltado aos engenheiros 
agrônomos da FAPA e dos departamentos 
de assistência técnica, insumos e fomento 
da Agrária, bem como a cooperados agrô-
nomos e a agrônomos funcionários ou que 
prestam serviço a cooperados. Participou 
um total de 68 profissionais.

O curso foi realizado em dois módulos, 
sendo um nos dias 24, 25 e 26 de julho, e o 

A
segundo nos dias 1º e 2 de agosto, na FAPA. 
O objetivo do minicurso foi reciclar e trazer in-
formações novas aos profissionais da área, tal 
como em cursos anteriores em 2006 e 2014.

Os temas abordados foram “qualidade 
do sistema de plantio direto (SPD)”, “fósforo 
no SPD” e “compactação do solo em SPD”. 
As aulas foram ministradas pelos professo-
res da UFRGS Cimélio Bayer, Tales Tiecher e 
Renato Levien, e pela pesquisadora da FAPA 
Sandra Mara Vieira Fontoura.

“O objetivo foi trazer, de certa forma, 
uma reciclagem aos agrônomos”, destacou 
o professor Cimélio Bayer. “Hoje em dia há 
muitas informações desencontradas sobre 
alguns temas, como o manejo e o diagnós-

tico da compactação de solo. Com isso, os 
profissionais que estão na ponta do sistema 
produtivo ficam perdidos em meio a tanta 
informação. E esse curso é uma oportunida-
de de justamente reforçar aquilo que está 
embasado em pesquisa científica e que é 
mais adequado ao manejo da região de 
atuação da Agrária”.

Na opinião da pesquisadora Sandra 
Fontoura, a participação dos agrônomos foi 
interessada e ativa. “Todos participaram bas-
tante, fizeram perguntas, colocações e tira-
ram dúvidas. Ficamos três dias no total com 
cada turma, e houve bastante espaço para 
questionamentos e situações práticas. O re-
sultado foi bastante positivo”. De acordo com 
ela, a qualidade do curso se deve também ao 
relacionamento de longa data entre FAPA e 
UFRGS. “São quase 20 anos de parceria. En-
tão esses pesquisadores conhecem bem a 
nossa realidade. Todo ano temos uma turma 
de mestrado e doutorado trabalhando espe-
cificamente na nossa região, logo o conteúdo 
das pesquisas também é extremamente fo-
cado para a nossa realidade”.

Para o agrônomo da assistência técnica 
Paulo Ricardo Domit, o curso foi de grande 
valia. “A FAPA proporciona muitas oportuni-
dades de reciclagem, de revisão de conceitos 
teóricos importantes, bem como de conhe-
cer as novidades trazidas pela pesquisa. Foi 
muito positivo ter acesso às recomendações 
da FAPA sobre adubação fosfatada e quali-
dade do solo no SPD, e também conhecer as 
opiniões de outros especialistas. Isso agrega 
muito ao nosso trabalho, e nos permite levar 
o conhecimento ao agricultor”.

O agrônomo Juarez Roque Perin, que 
presta serviço a cooperado, também consi-
derou proveitoso o curso. “A teoria e a práti-
ca vistas no treinamento nos fazem relem-
brar da sala de aula, do que aprendemos lá 
na faculdade, e que talvez seja esquecido no 
campo. Isso nos leva a reavaliar as práticas 
do dia a dia. Sem contar que sempre há coi-
sas novas para aprender”.

Cimélio Bayer: 
“O curso é uma 
oportunidade de reforçar 
o que está embasado em 
pesquisa científica e o 
que é mais adequado à 
região da Agrária”

Paulo Domit:  
“Foi uma oportunidade 
de reciclagem, de revisão 
de conceitos teóricos 
importantes, bem como 
de conhecer novidades 
trazidas pela pesquisa”

Sandra Fontoura 
destacou os quase 20 
anos de parceria entre 
FAPA e UFRGS, que 
permite trazer conteúdo 
científico relevante aos 
cooperados da Agrária

Juarez Perin disse 
que o treinamento 
permitiu reavaliar a 
prática do dia a dia com 
base nas recomendações 
dos pesquisadores e no 
conteúdo teórico revisto

O curso contou com aulas 
teóricas e também com 
práticas a campo
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Visitantes conheceram duas propriedades 
e suas respectivas realidades

As visitantes foram 
recepcionadas 
na Copacol para 
apresentação 
institucional e de 
dados sobre o trabalho 
de diversificação

COOPERADAS DA AGRÁRIA 
CONHECEM ATIVIDADES DE 
DIVERSIFICAÇÃO NA COPACOL
KLAUS PETTINGER

m um cenário, no qual a 
aquisição de áreas torna-
-se cada vez mais difícil, a 
diversificação é uma das al-
ternativas mais viáveis para 
se otimizar a produção. Com 
essa perspectiva em mente, 

cooperadas, cônjuges e filhas participa-
ram de excursão à Copacol, em Cafelân-
dia (PR), a fim de conhecer a realidade 
daquela cooperativa.

Ao todo, 37 pessoas participaram da 
viagem, entre os dias 16 e 17 de julho. 
Na programação estavam duas proprie-
dades, mas antes, na manhã do dia 17, 
as visitantes foram recepcionadas pela 
colaboradora Elizete Lunelli dal Molin, do 
setor de relacionamento com o coopera-
do e cooperativismo da Copacol. Em sua 
apresentação institucional, ela comentou 
que a maioria dos cooperados locais pos-
sui áreas pequenas, necessitando investir 
em diversificação.

Segundo os dados apresentados, dos 
5.737 cooperados, 42% possuem áreas 
de até 10 hectares e 22% entre 11 e 20 
ha; 6% contam com 101 e 500 ha, sendo 
que propriedades acima de 500 ha cor-
respondem a apenas 1% do total. Além 
disso, as cooperadas da Agrária conhece-
ram o trabalho desenvolvido há 18 anos 

pela Copacol, voltado especificamente às 
mulheres.

Após o almoço, chegou o momento 
de ir a campo, com a visita a duas pro-
priedades. Saltou aos olhos o grande in-
vestimento em atividades diversificadas, 
como em uma propriedade de 12 hecta-
res, que desenvolve a piscicultura, suino-
cultura, avicultura e uma parte de grãos. 
“O interessante foi ver como os coopera-
dos da Copacol aproveitam ao máximo o 
tamanho de suas áreas”, destacou a ana-
lista de negócios e produtos da Agrária, 
Vanessa Nuspl, que acompanhou o grupo, 

juntamente com a gerente sociocultural, 
Viviane Schüssler.

A esposa de cooperado Margit Stutz 
elogiou a iniciativa e incentivou a reali-
zação de outras excursões nesse formato. 
“Foi [uma viagem] muito produtiva. Vimos 
que é possível fazer muita coisa, mesmo 
em áreas reduzidas. Além disso, foi diver-
tido”, enalteceu. “Retornamos com muitas 
ideias novas. Nós mulheres devemos nos 
unir e, com o apoio da cooperativa, pode-
remos colocar isso em prática”, acrescen-
tou a cooperada Eva Milla. 

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
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CURSO PRECEDE IMPLANTAÇÃO DE MANEJO 
INTEGRADO DE PRAGAS NA AGRÁRIA

EQUIPE DA MANUTENÇÃO PARTICIPA DE CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO DE SOLDAGEM

or meio de uma parceria entre a 
Gerência Operacional da Agrária 
e a Embrapa Soja, colaboradores 
de áreas industriais, comerciais e 
de cereais, ligados direta e indi-
retamente à armazenagem de 

grãos na Cooperativa, participaram de um 
curso de MIP (manejo integrado de pragas), 
com o objetivo de qualificá-los na preven-
ção de infestação de insetos em grãos e se-
mentes. O curso antecede a implantação do 
MIP na Cooperativa.

O treinamento, ministrado pelo pesqui-
sador da Embrapa Soja Irineu Lorini, ocor-
reu entre os dias 14 e 16 de agosto, e abor-
dou desde a identificação das principais 
pragas até os diversos métodos de controle 
nas unidades de armazenagem.

Segundo o técnico em controle de 
qualidade da Gerência Operacional Luiz 
Fernando Loures de Souza, o curso está 
em alinhamento com as certificações de 
unidades armazenadoras, e também no 

aíscas para todo lado e o incon-
fundível cheiro de metal incan-
descente no ar. Os 20 colabora-
dores do setor de manutenção 
da Agrária trajavam máscaras 
de solda e EPIs (equipamentos 

de proteção individual), atentos às aulas 
do curso de aperfeiçoamento de soldagem 
com eletrodo revestido, ministrado pela 
equipe do Senai-PR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial do Paraná).

P

F

HARALD ESSERT

que tange as certificações em segurança 
de alimentos. “O curso foi o primeiro passo 
para implantar o MIP na Agrária. A partir 
de agora se seguem várias etapas a fim 

Colaboradores foram treinados entre os dias 14 e 16 de agosto

A unidade móvel do Senai conta com todos os 
equipamentos para treinamento

Um grupo de 20 profissionais da manutenção 
da Agrária participou do curso

de manter o controle e monitoramento de 
pragas dentro da Cooperativa, com o ob-
jetivo de prevenir infestações por insetos”, 
ressaltou o colaborador.

Inusitado apenas o ambiente em que 
o curso ocorreu: uma carreta semirreboque, 
toda mobiliada com bancadas de trabalho 
e equipamentos profissionais de solda elé-
trica, estacionada no pátio da unidade Vi-
tória da Agrária. Do dia 14 ao 23 de agosto, 
a qualificação de 60 horas foi inteiramente 
realizado em uma das unidades móveis do 
Senai, que permitem levar o ambiente de 
treinamento completo diretamente aos lo-
cais de trabalho.

“Para alguns colaboradores da manu-
tenção este curso é um aperfeiçoamento, 
e para alguns é uma primeira qualificação”, 
disse o técnico de ensino do Senai-PR João 
Maria Dias, que ministrou o treinamento. 
“Eles aprenderam na prática e na teoria 
várias técnicas de solda que são básicas na 
indústria. Certamente agora eles estarão 
ainda mais qualificados para realizar seu 
trabalho no dia a dia”.

Na opinião do colaborador da manu-
tenção malte Alex Fidélis de Andrade, a 

oportunidade de aprendizado por meio da 
unidade móvel do Senai foi importante. 
“Nós aprendemos a desenvolver as técni-
cas corretas, a parte teórica, a parte de de-
senho técnico, a simbologia. Isso sem dúvi-
da vai trazer mais qualidade às atividades 
que desempenhamos”.

COMECE O SEU 
MANEJO COM START 

NO TRATAMENTO  
DE SEMENTES.

 INSETICIDA COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO

 ASSEGURA O STAND E A MELHOR GERMINAÇÃO

 TRATAMENTO NA FAZENDA OU INDUSTRIAL

Proteção inteligente contra pragas no 
início do ciclo, manejo preservado no 
restante do cultivo.
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OLIMPÍADAS AGRÁRIA
INTEGRA E CONFRATERNIZA 
COOPERADOS E COLABORADORES
KLAUS PETTINGER

oleibol, ciclismo, fute-
bol, tênis de quadra e de 
mesa, jogos de baralho, 
sinuca e bocha. Se os 
Jogos Olímpicos do Rio 
foram compostos por 42 
modalidades de 28 es-

portes diferentes, as Olimpíadas Agrária 
2018 não ficaram muito atrás – pelo me-
nos, em relação à dedicação e à felicidade 
de participar e confraternizar.

Apesar de algumas modalidades te-
rem iniciado antes, o principal dia do even-
to ocorreu em 25 de agosto. Logo cedo, a 
partir das 8h, os participantes do ciclismo 
partiram da ARCA (Associação Recreativa 
e Cultural Agrária) para seus percursos de 
15 e 30 quilômetros. Em seguida, segui-
ram-se as disputadas finais do futebol 
suíço (cujo torneio começou já em 7 de 
agosto), da canastra, vôlei de quadra, tru-
co, lorum, sinuca e tênis de mesa.

O almoço especial reforçou o ambien-
te de confraternização entre cooperados, 

familiares e colaboradores da gerência 
agrícola. As disputas seguiram-se na se-
quência, até a definição dos vencedores 

de todas as disputas. A entrega das me-
dalhas foi feita pelo diretor secretário da 
Agrária, Edmund Gumpl. 

Mas, acima dos resultados, estava o 
sentimento de amizade e integração. A 
cooperada Regina Keller, que completou 
os 15 quilômetros do ciclismo em primeiro 
lugar, costuma pedalar por hobby e para 
manter a saúde em dia. “Foi um momen-
to muito agradável e interessante. Parti-
cularmente, gosto de praticar esportes e 
as Olimpíadas são uma oportunidade a 
mais, além de podermos disputar algu-
mas provas”, frisou.

As atividades de lazer entre amigos 
foram destacadas também pelo coope-
rado Michael Remlinger, capitão da equi-
pe campeã de futebol suíco, “Dorflex”. 
“Um evento desses é importantíssimo, 
pelo fato de unir as pessoas, desestres-
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1º lugar: Equipe “Dorflex”
 Capitão: Michael Remlinger
2º lugar: Equipe “Ômega Futebol Clube”
 Capitão: Josef Pertschy
3º lugar: Equipe “Antes do Bar Nada”
 Capitão: Wellington Zart
Goleiro menos vazado:
Valter Rodrigues (Equipe “Ômega Futebol Clube”)
Artilheiro: Renan Goldoni (Equipe “Dorflex”)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Futebol Suíço

Equipe “Dorflex” 
conquista a primeira 
colocação do torneio 
de Futebol Suíço

sar a mente e ser uma oportunidade de 
fazer novas amizades”, enumerou. Aliás, 
o nome do time, alusivo a um remédio 
analgésico, foi escolhido pelo uso em al-
guns momentos, após a prática esportiva. 
“Quando se chega a certa idade, passa a 
ser necessário no pós-jogo”, brincou.

Como o regulamento previa que cada 
time seria composto por um capitão, que, 
por sua vez, escolheria os jogadores dentre 
os inscritos, as disputas se tornaram mais 
equilibradas e, ao mesmo tempo, integra-
ram mais os participantes. “Depois do pri-
meiro confronto, fomos nos conhecendo, 
entrosando e, depois, foi só alegria”, resu-
miu Michael, que já havia participado de 

outras edições e sentiu o incremento 
de um ano para o outro. 

Segundo a cooperada Regina Kel-
ler, a adesão dos cooperados ainda 

tem potencial de crescer. “Acredito que cada vez 
mais pessoas possam participar, não pela com-
petição, mas pela própria prática do esporte”, 
convidou.

1º lugar: Carolina Remlinger e Roseli Fabris Becker
2º lugar: Helga Remlinger e Eva Milla
3º lugar: Sieglinde Schwarz e Brigite Müllerleily Abt

Canastra
1º lugar: Adolf Müllerleily
2º lugar: Anton Keller
3º lugar: José Pastal

1º lugar: Tobias Oster e Diego Vier
2º lugar: Christoph Zehr e Egon Keller
3º lugar: Luciano Donna e Renan Goldoni

Truco Lorum

Carolina e Roseli conquistam a primeira 
colocação na canastra

A dupla Tobias e Diego sagram-se 
campeões no truco

Participantes da disputa do tradicional 
jogo de baralho “Lorum”, incluindo o 
participante Siegfried Milla
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Tênis de Quadra

Tênis de Mesa

1º lugar: Alan Leh
2º lugar: Thomas Nohel
3º lugar: Christoph Zehr

Mireille e Regina percorreram 
15 km em prova de ciclismo

• Feminino 
 1º lugar: Verena Schüssler Novatzki
 2º lugar: Clara Fassbinder
 3º lugar: Franciele A. de Camargo Zehr

• Masculino 
 1º lugar: Arno Vier
 2º lugar: Alessandro Novatzki
 3º lugar: Johanes Stecher

• Feminino 
 1º lugar: Regina Keller
 2º lugar: Mireille Gärtner Maroso

• Feminino 
 1º lugar: Rose Huber Jungert

• Masculino 
 1º lugar: Walter Becker
 2º lugar: Klaus Maroso
 3º lugar: Diego Maroso

• Masculino 
 1º lugar: Alexandre Seitz
 2º lugar: Samuel da Silva
 3º lugar: Paulo Basso

Ciclismo – 15km Ciclismo – 30km

Os participantes do ciclismo masculino 
de 15 km: Walter, Diego e Klaus

Alexandre (ao centro), com Samuel (à direita) 
e Paulo comemoram prova de 30 km

Vencedor da disputa de bocha, 
Emerson (ao centro), com o campeão 
da sinuca Wellington (à esq.) e o 
terceiro da bocha, Noemir

As competidoras do 
torneio de voleibol: 
Mariza Fostim, Dayanna, 
Verena e Franciele

Primeiro colocado no tênis 
de mesa masculino, Arno 
Vier também foi segundo na 
sinuca e na bocha1º lugar: Wellington Zart

2º lugar: Arno Vier
3º lugar: Harald Korpasch

1º lugar: Emerson Sander e Jair Zart
2º lugar: Arno Vier e Edio Sander
3º lugar: Noemir Antoniazzi e Paulo Alba

1º lugar: Franciele A. de Camargo Zehr
2º lugar: Verena Schüssler Novatzki
3º lugar: Dayanna Pastal

Sinuca

Bocha

Voleibol
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s cores e luzes fortes e contrastantes deste inverno guarapuavano foram eternizadas em belas imagens 
enviadas por cooperados e colaboradores da Agrária. Participe também, enviando seus registros para a 
Foto Cooperativa, através dos 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.

CORES QUENTES 
EM DIAS FRIOS

4F C

KLAUS PETTINGER

A colaboradora Jaqueline Kultz Silvério (Agrária Óleo e Farelo) 
resumiu a imagem da portaria da Unidade Guarapuava da seguinte 
forma: “Um presente da natureza ao final do expediente”.

Uma das primeiras geadas deste ano em Entre Rios foi flagrada pelo 
colaborador Luiz Carlos Branco (Serviços Corporativos), na Colônia Vitória

A cooperada Martina Weicher Rovani aproveitou um momento único para 
eternizar seu marido e filhos: “Mesmo com a grade estragada e estresse no ar, 
pedi pra fazerem uma pose. E amei o resultado!”

“Enquanto a geada derretia, as gotículas de água nessa 
folha refletiam os raios de sol e brilhavam de uma maneira 
impressionante. E, nesse caso, ouso ir contra o influente 
escritor Oscar Wilde e dizer que “A arte imita a vida, muito 
mais que a vida imita a arte”, poetizou a colaboradora 
Carla Correia (Unidade Florestal)
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A colaboradora 
Emanuele Ferreira 
Kriger (FAPA) 
registrou a paisagem 
congelada, próxima 
à Fundação Agrária 
de Pesquisa 
Agropecuária 

Felizes os que podem pausar o trabalho e contemplar, pela janela, a copa 
de uma araucária, conforme constatou a foto da colaboradora Marcia 
Helena Mota de Arruda (Laboratório Central)

No Dia dos Namorados de 2018, o colaborador Willian Jonas Ribeiro (Agrária Grits e Flakes) eternizou essa imagem, e nos enviou 
com uma sugestão nada modesta: “Essa vai pra capa da revista”. Nada impede, Willian. Quem sabe?

“Arco-íris com o 
contraste alaranjado 
causado pelo sol, 
minutos antes da 
chuva: uma bela 
imagem para se 
apreciar logo pela 
manhã”, filosofou 
a colaboradora 
Claudirene Prestes 
(Laboratório Central)

Logo atrás da Unidade Vitória, nascia o arco-íris eternizado pelo 
colaborador Antônio Joel da Fonseca (Unidade Florestal)
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FOTO COOPERATIVA

“Muitos colaboradores não 
sabem ou nunca viram 
como são descarregados 
os caminhões”, observou o 
colaborador Newton Fernandes 
(Manutenção Mecânica 
Vitória), sobre sua foto

“Mais uma imagem das minhas preferidas: nascer do sol na Colônia 
Vitória”, descreveu a cooperada Verena Weicher Potulski

“Foto tirada da minha sala, no Centro 
Cultural: além do lindo céu azul de 
inverno, vemos outro ícone de Entre 
Rios: as curucacas tomando sol numa 
manhã gelada”, descreveu a professora 
Márcia Klann Milla (Fundação Cultural 
Suábio Brasileira)

O colaborador Elizandro Ricardo Kluge (Assistência Técnica) frisou: 
“Assistência Técnica: cuidando do malte desde a semente de cevada!” 
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FOTO COOPERATIVA

O retrato do inverno nas lentes do colaborador Anderson José 
da Silva (Agrária Malte), destacando “a antiga caldeira em uma 
manhã muito fria”.

“Foto da geada do dia 11 de agosto, tiradas na Indústria de Óleo, onde o 
termômetro marcou 0°C”, detalhou o autor Rodrigo Ribas (Agrária Óleo e Farelo)

A silhueta da Unidade Guarapuava diante do anoitecer com um 
céu repleto de nuvens picotadas, na imagem da colaboradora 
Mariana de Souza Pereira (Unidade Cereais Guarapuava)

No trajeto para casa, a colaboradora Rosmeiri Aparecida 
Ribeiro Ferras não se conteve em apenas guardar a imagem 
na memória: “Estava no ônibus, mas ainda assim consegui 
registrar o espetáculo”, resumiu. 

As paisagens dos campos de Entre Rios 
são sempre únicas durante o crepúsculo, 
conforme eternizou a colaboradora 
Elenice Passarelli (Financeiro)
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FOTO COOPERATIVA

Imagem composta pelo colaborador 
Cleverson Daga (Paisagismo): um ângulo 
especial de valorização tanto do próprio 
trabalho quanto do empregador.

O colaborador Cleuzimar Rodrigues Lisboa 
(Unidade Florestal) registrou os desafios 
encontrados para a extração de madeira, antes 
do processo de cavaqueamento

Um ensaio que tenha a canola como foco central sempre rende belas imagens, como essa 
enviada pelo colaborador Berthold Duhatschek (FAPA), de uma propriedade de Candói 

O fenômeno climático sombrio foi flagrado pelo cooperado e colaborador Otavino Rovani 
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FATOS E NOTAS

FCSB LANÇA REVISTA EM QUADRINHOS 

KIRCHWEIHBALL 2018

TI APRESENTA NOVIDADE 

Durante a 12ª Prima-
vera dos Museus da 
ABRAM (Instituto Bra-
sileiro de Museus), a 
Fundação Cultural Suá-
bio-Brasileira (FCSB) 
lançou sua segunda, 
revista em quadrinhos, 
intitulada “Suábios do 
Danúbio – Tradições”. 
Por meio de uma inicia-
tiva socioeducativa, em 
parceria com a empre-
sa Guarios, a instituição 
aproximou cerca de 
2.100 estudantes das 
instituições de ensino 
de Entre Rios da história 
e cultura dos Suábios do Danúbio. A programação se estendeu de 
18 a 21 de setembro. Durante os dias de evento, alunos de todas as 
faixas etárias assistiram a encenações sobre a cultura suábia, bem 
como a apresentações de diversos grupos culturais. Estiveram pre-
sentes alunos, professores e diretores das seguintes instituições de 
ensino: Escola Municipal Princesa Isabel, Escola Municipal Francisco 
Peixoto Lacerda Werneck, Colégio Estadual Dom Pedro I e do Colé-
gio Imperatriz Dona Leopoldina. Os visitantes do Museu Histórico de 
Entre Rios, entre os dias 1º e 29 de setembro, também recebem um 
exemplar da revista de 32 páginas.

O Kirchweihball, o tradicional baile em comemoração à inauguração 
da igreja, foi realizado no dia 18 de agosto, no clube São Geraldo da 
Colônia Samambaia. O evento contou com apresentação de gru-
pos de dança da Fundação Cultural Suábio-Brasileira e a animação 
musical ficou por conta da Banda Fritz 4. Como todo ano, um dos 
pontos altos da típica festa foi o leilão do Kirchweihstrauß, oferecido 
a uma moça da comunidade, considerada a “Kirchweihmädchen”, 
ou seja, a princesa da festa. A escolhida este ano foi Letícia Becker. 
Organizado pela juventude da Colônia Samambaia, o baile tem o 
intuito de manter a tradição trazida da Europa pelos Suábios do 
Danúbio de Entre Rios.

Mais uma novidade desenvolvida e implantada pelo de-
partamento de TI (Tecnologia da Informação) chegou aos 
colaboradores da Agrária nas últimas semanas. Visando 
otimizar o tempo e possibilitar que mais pessoas pudessem 
assistir ao evento, o Seminário de Gestão Corporativa con-
tou pela primeira vez com transmissão pela solução de vi-
deoconferência da Cooperativa Agrária. O recurso agradou 
ao público-alvo, que pode acompanhar o evento de forma 
remota, uma vez que o Centro Cultural Mathias Leh limita 
a participação a cerca de 600 pessoas. “Outro objetivo foi 
disseminar a ferramenta de videoconferência, tão prática 
para redução de custos e tempo de viagem. Usando-se a 
webcam para realização de reuniões, não há a necessidade 
de se deslocar fisicamente para um encontro de uma ou 
duas horas”, frisou o coordenador da TI, Paulo Anzolin.

APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE TEATRO 
THOMAS SCHWARZ
Neste ano, o grupo de teatro Thomas Schwarz, da Fundação Cultural Suá-
bio-Brasileira, apresentou duas vezes a peça em língua alemã “Kreuzfahrt 
im Schweinestall” (“Um cruzeiro no chiqueiro” em tradução livre). A primei-
ra noite ocorreu em 28 de julho, e a segunda, no dia 25 de agosto – ambas 
no Centro Cultural Mathias Leh. Além dessas, o grupo levou o teatro, escri-
to por Carsten Lögering e que conta a história do protagonista Josef Spe-
ckmann, também para as cidades catarinenses de Pomerode e Blumenau. 



MAIORES E MELHORES DO PAÍS

A Cooperativa Agrária foi citada, 
por mais um ano, entre as maio-
res empresas brasileiras por duas 
revistas especializadas. De acor-
do com o “Melhores & Maiores 
– As 1000 Maiores Empresas do 
Brasil - 2018”, da revista Exame, 
está na 259ª posição geral e na 
57ª, entre as 400 maiores do 
agronegócio. Já no levantamen-
to “Valor 1000”, do jornal Valor 
Econômico, a Agrária figura na 
11ª colocação entre as empre-
sas do setor agropecuário e em 232º lugar entre as mil maiores 
empresas brasileiras.

VISITA MARILAN 

TRAKTORFEST 2018

No dia 25 de julho, integrantes da diretoria da Marilan visitaram a 
Cooperativa Agrária, com o intuito de informar a alternância na pre-
sidência da empresa. Após três anos, Paulo Renato dá lugar a Ser-
gio Tavares, então diretor comercial. A nova administração tomou 
posse em agosto, enquanto Paulo Renato passa a ser consultor da 
Marilan. Acompanhados pela diretoria e superintendência da Agrá-
ria, os visitantes foram recebidos pela equipe comercial e gerência 
das unidades Agrária Farinhas, Agrária Grits e Flakes, FAPA (Funda-
ção Agrária de Pesquisa Agropecuária) e Marketing. Rodrigo Garla, 
vice-presidente do Conselho de Administração da Marilan, e Nivaldo 
Martins, gerente de Suprimentos, também estiveram presentes. 

Responsável por reunir anualmente dezenas de tratores antigos de 
diversas localidades do país, o tradicional Traktorfest, promovido 
pelo TAER (Tratores Antigos de Entre Rios), novamente contou com 
viés solidário. Arrecadações realizadas durante o evento de 2018 
somaram R$ 9.100, destinados ao Hospital Semmelweis, o único 
do distrito. O objetivo da instituição era reunir verba para a compra 
específica de enxoval. Exposição de fotos e objetos antigos e o des-
file dos tratores antigos ao longo de trajeto na Colônia Samambaia 
foram outras atrações da edição deste ano. 

FATOS E NOTAS

FORBES DESTACA AGRÁRIA

EXPOSIÇÃO ENALTECE 
SEBASTIAN LEICHT

Considerada uma das mais conceituadas revistas brasileiras de negó-
cios e economia, a FORBES Brasil divulgou o ranking das “50 Melhores 
Empresas do Agronegócio” do país. E a Agrária está entre elas, junta-
mente com outras dez cooperativas paranaenses: Capal, Castrolanda, 
Coamo, Cocamar, Integrada, Copacol, C.Vale, Frimesa, Frísia e Lar. 

Retratar não só a beleza estética, mas a ampla realidade de um 
povo. Essa premissa guiou o trabalho do artista Sebastian Leicht 
durante toda sua carreira, na qual ele pintou e desenhou uma 
abundante quantidade de cenas do dia a dia de seu próprio povo: 
os Suábios do Danúbio. No dia 10 de agosto, Leicht teria com-
pletado 110 anos de idade e como forma de homenageá-lo, a 
Fundação Cultural Suábio-Brasileira promoveu a exposição “Entre 
Rios sob a ótica do artista Sebastian Leicht”, que reuniu as obras 
que ele criou no outono de 1980 – única vez em que ele esteve 
no Brasil. As obras – em sua maioria aquarelas e sumi-ê – ficaram 
expostas de 31 de julho a 31 de agosto, na galeria de arte do 
Museu Histórico de Entre Rios.






