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Elas no AGro
Liderança feminina que se destaca pelo 
relevante trabalho no cenário do Agro
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Horizontina

Histórico

Neiva Wurfel Ebrin , filha de agricultores carrega na veia a garra da mulher do campo. Casada,

mãe de 2 meninas, após 13 anos de funcionalismo público, decidiu voltar a suas origens e

iniciou no tambo leiteiro com apenas 4 vacas. Hoje, o plantel é de 50 vacas além de 1 pavilhão

de suínos, fase terminação. Atua à 10 anos na atividade leiteira e 6 anos na suinocultura e

dedica-se a presidência da Associação de Suinocultores. Ela faz toda a gestão do negocio na

propriedade e na associação.

Case

Mulher Determinada
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Criatividade

Após decidir voltar para a agricultura, Neiva começou no tambo leiteiro com 4 vacas ( foi o que

ela conseguiu comprar na época) e ficou 4 anos insistindo com um frigorífico da região para

fornecedora de leitões em fase de terminação e até que um dia ela conseguiu uma vaga e

iniciou então a construção da infra-estrutura necessária para tal.Com o processo rodando, ela

sentiu uma dificuldade em relação a essa atividade, recursos e foi então que a Neiva, entrou

em contato com a Meri (outra agricultora) e pontuou que seria interessante criar uma

associação dos suinocultores, trocar experiências e levantar as demanda e buscar recursos.
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Estratégia do negócio / impacto

Como não sabia por onde iniciar, ligou para alguns órgãos e eles pontuaram que não era

necessário, seria perda de tempo ter uma associação. Foi então que ela procurou a ACIAP de

Horizontina, expor a sua ideia de iniciar uma associação com todos os suinocultores do

município de Horizontina, indiferente se for integrado ou não.Então, a ACIAP comprou a ideia,

forneceu o espaço físico e deu orientações sobre o que fazer.Ela, desde o principio encabeçou

esse projeto, conversou com outros suinocultores e com mais 3 suinocultores e começou a

mover ações para a criação da ASH ( Associação dos Suinocultores de Horizontina), buscando

toda a parte burocrática que se faz necessária para abrir um negócio, destacando-se pela

liderança no grupo.
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Resultado Obtido

Oficialmente em Março de 2018, foi fundada a ASH, contendo 38 suinocultores associados.

Reunião com o integrado e frisaram parceria, produto, qualidade. Melhoraram a qualidade dos

leitões recebidos. Acompanhamento técnico com avaliação imediata dos leitões recebidos na

hora da entrega. Qualidade medicação. Conseguiram melhorar o atendimento do poder

público em relação as estradas no interior. Parceria com Instituições financeiras onde

firmaram apoio para consultoria financeira para os agricultores. 2018- gerou renda de

R$ 4 milhões no município. Buscaram recurso junto com a Fundação John Deere

(Programa da John Deere) formaram um grupo para melhoramento da produção da bacia leite.

Dejeto do porco potencializa a bacia leiteira . Maioria dos associados produzem suínos e leite.

Criaram junto da prefeitura uma lei de incentivo aos suinocultores, quanto a propriedades

autossuficientes. Se organizaram na associação e buscaram equipamentos (doação) para

auxiliar na produtividade de silagem, descarte de dejetos suínos. Buscaram capacitação

para operar o trator e equipamentos da associação junto a profissionais da SLC Agricola (30

produtores). Gestão quanto a hora maquina trator usado pelos integrantes da associação.
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Resultados Obtidos

Ganham anualmente R$ 15.000,00 diesel da prefeitura. Parcerias postos de combustíveis de

desconto para os associados. Agropecuárias: Descontos insumos, produtos, medicamentos

(leite). Identificaram quantos produtores de leite pararam a atividade e reuniram eles,

propondo melhorar a genética bovina para atender as necessidades dos abatedores do

município (projeto em fase inicial). Buscaram junto a integradora, os resultados de

produção do ano e realizaram dentro da associação a premiação aos produtores destaques.

Organizaram, o jantar da associação 2ª Edição “Festa da suinocultura”. Última edição Festa

Beneficente 12 mil KG de alimentos revertido para o Hospital de Horizontina."


