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CAPA - Lar assume Frango Granjeiro
em Rolândia. Produção já sai embalada 
com a marca da Cooperativa.

Irineo da Costa Rodrigues
Diretor-presidente

Gente e indústrias

 EDITORIAL

O ano de 2020, em função da pandemia 
de Covid-19 e alguns desajustes, e por que 
não dizer surpresas, na economia com preços 
de commodities agrícolas e dólar em alta, nos 
obrigou a trabalhar ainda mais em equipe. 
Para a Lar, que toma decisões com muito 
estudo e de maneira colegiada, não foi difícil 
usar a força do conjunto para acertar mais.

Foram meses muito intensos em estudar 
e entender o novo cenário, e profissionalizar 
ainda mais a gestão.

O resultado tem sido de muitas conquis-
tas, com destaques em premiações, como a 
Lar ser considerada a segunda Cooperativa mais inovadora do país. Prêmio 
Equilibrista conquistado pelo superintendente Clédio Roberto Marschall e o 
Profissional Revelação em Finanças para o gerente financeiro Marcelo Riedi, 
ambos pela gestão financeira da Lar.

Destacamos também, a premiação de 2° lugar, categoria Pequena Pro-
priedade no Brasil, no evento Mulheres do Agro, conquistado pela associada 
Simone Niehues, coordenadora do Comitê Feminino.

Durante setembro inauguramos a Lar Universidade Corporativa, que já 
existia informalmente, por isso a nossa evolução e os prêmios conquistados. 
Agora, será dado um novo impulso às iniciativas de capacitação com a Lar 
Universidade Corporativa.

Se de um lado temos enormes conquistas em premiações, por outro temos 
adquirido mais conhecimento, além de também termos resultados financeiros 
a comemorar, destacando-se a expansão da Lar Cooperativa, inclusive com 
novos complexos industriais.

Ainda em setembro, os complexos industriais de Caarapó (MS) e Rolândia 
(PR) entraram em operação. São cinco novas indústrias, incorporadas ao 
Parque Industrial da Lar Cooperativa. 

E também iniciamos a execução da obra do complexo industrial de 
Bom Jesus, em Medianeira, município sede da Cooperativa, com três novas 
indústrias de rações. E não vai parar por aí.

Desta maneira, setembro foi um mês muito especial para nossa gente e 
para o Parque Industrial em expansão da Lar.
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Nasce a Lar Credi
Cooperativa de crédito para atender 
associados e funcionários da Lar
Camila Catafesta

CONHECENDO A LAR

Com a presença de 20 sócio-funda-
dores foi realizada a Assembleia 

Geral de Constituição da Lar Coopera-
tiva de Crédito – Lar Credi na tarde de 
18 de agosto, no Lar Centro de Eventos 
em Medianeira (PR). A Cooperativa 
de Crédito nasce pequena, com plano 
de negócios para crescimento grada-
tivo, mediante adesão dos sócios. “As 
operações serão simples, tecnológicas 
e modernas, com baixo custo de ope-
ração”, afirmou o diretor-presidente 
da Lar Cooperativa Agroindustrial e 
também eleito presidente da Lar Credi, 
Irineo da Costa Rodrigues. 

O dirigente detalhou que será 
uma cooperativa exclusiva para a fa-
mília associada da Lar, funcionários e 

ASSEMBLEIA. O ato constitutivo foi conduzido por Irineo Rodrigues, ladeado por Lauro Soethe, Urbano Frey e Clédio Marschall

parceiros - um público de mais de 30 
mil pessoas.  A documentação e ata 
da assembleia foram encaminhadas 
ao Banco Central. “Poderemos atuar 
nas microrregiões onde a Lar está 
instalada, e onde residem seus asso-
ciados e funcionários, em torno de 200 
municípios, distribuídos no extremo 
Oeste do Paraná e também na região 
de Rolândia, onde iniciamos o abate de 
frango a partir do dia 2 de setembro, e 
em praticamente metade do Estado do 
Mato Grosso do Sul”, afirmou Irineo 
Rodrigues. 

GESTÃO
Foram eleitos como membros do 

Conselho de Administração: Irineo da 
Costa Rodrigues (diretor-presidente), 
Lauro Soethe (diretor vice-presidente), 
demais integrantes Urbano Inacio Frey, 

Clédio Roberto Marschall, Adriano 
José Finger, Diogo Sezar de Mattia, e 
Adriana Eliza Matte. Conselho Fiscal, 
efetivos: José Carlos Colombari, Jakson 
Demétrio Lamin e Édio Rodrigo Welter; 
suplentes: Isabela Albuquerque, Jonas 
Nadam Konradt e Suzana Margarida 
Knapp Pieniz. Conforme definido em 
assembleia, os representantes não 
receberão remuneração na fase inicial 
de estruturação da Lar Credi. 

Durante a assembleia foi apresen-
tado o gerente geral da Lar Credi, e 
também um dos sócio-fundadores, Ma-
rino Niehues. Ele é engenheiro agrôno-
mo, começou seu trabalho profissional 
na atual Sicredi e depois migrou para 
Lar. Na sua trajetória trabalhou em 
três locais como gerente de unidade e 
depois em Mato Grosso do Sul, além 
da gestão de insumos de toda a Lar, 
com conhecimento em tecnologia e 
agronegócio. Integra também a equipe 
administrativa central o gerente de 
risco Giulieno Andrey de Oliveira, com 
vasta experiência no cooperativismo 
de crédito. 

O ato de fundação da Lar Credi foi 
marcado com o plantio de uma árvore.
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Estrutura enxuta com 
operação de baixo custo
l A Lar Credi nasce com processos sim-

plificados e para operação de baixo custo, 
sem a necessidade de manter estruturas pró-
prias com valores altos imobilizados. A sede 
administrativa será instalada em uma sala 
do 2º piso do Centro Administrativo da Lar 
Cooperativa em Medianeira. 
l O primeiro posto de atendimento pre-

sencial, também denominado agência no ramo 
cooperativo, será no centro de Medianeira, 
anexo à unidade de atendimento aos asso-
ciados Lar e ao lado de Lar Supermercados. 
O local já está em obras, com previsão de 
conclusão no mês de novembro. 
l Demais agências a serem implantadas 

gradativamente pela Lar Credi, no Paraná: 
Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel, Itai-
pulândia, Missal, Santa Helena, Céu Azul, 
Matelândia e Serranópolis do Iguaçu. Em 
Mato Grosso do Sul: Aral Moreira, Ponta 
Porã, Amambai, Dourados, Maracaju e Si-
drolândia. A Lar Credi nasce com DNA da 
Lar, os mesmos princípios e valores, a proxi-
midade de conhecer seu público. O horário de 
funcionamento das agências será o mesmo das 
unidades de atendimento. 
l Os primeiros produtos e serviços serão: 

conta-corrente, aplicação RDC (Recibo Depó-
sito Cooperativo), talão de cheques, cartão de 
crédito e empréstimos de recursos próprios. 
Os recursos oficiais de repasse, como custeio 
agrícola e BNDS, serão realizados em um 
segundo momento, também após aprovação 
do Banco Central. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Da esquerda para direita, Clédio 
Marschall, Diogo De Mattia, Adriano Finger, diretor-presidente da Lar 
Credi Irineo da Costa Rodrigues, vice-presidente Lauro Soethe, Adria-
na Matte e Urbano Frey

CONSELHO FISCAL. Da esquerda para direita, José Carlos Colom-
bari, Jakson Lamin, Isabella Albuquerque, Suzana Knapp Pieniz, Édio 
Welter e Jonas Konradt

PÚBLICO. Associados-fundadores durante assembleia de constitui-
ção da Lar Credi em Medianeira, no dia 18 de agosto

l Após aprovação dos atos constitutivos, 
realizada em 17 de setembro, a Lar Credi está em 
fase de estruturação do seu sistema de informá-
tica TOTVS. Esse processo é muito importante e 
detalhado para garantir a segurança no processa-
mento dos dados e em cada operação realizada. 

l A Lar Credi nasce também com muita fa-
cilidade, ativa no mundo digital. Com o sistema 
robusto de internet que está em fase de desenvol-
vimento, ao entrar em funcionamento em 2021, a 
Cooperativa de Crédito já terá Internet Banking e 
Mobile Banking disponível. Assim, os associados 
poderão realizar suas operações a partir de casa 
ou de onde estiverem, via computador ou celular. 
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PREMIAÇÃO
Clube Lar Mais 
entrega poupança

l  No munícipio de São Miguel do 
Iguaçu, em 6 de novembro, a rede Lar Su-
permercados e Postos entregou a primeira 
poupança de 10 mil reais para a cliente e 
colaboradora da Lar, Maria das Dores 
Figueredo. 

l Estiveram presentes o diretor 2° vice-
-presidente Urbano Inacio Frey; Ricardo 
Baron, gerente de Compras e Varejo; Jair 
Pereira, gerente de Varejo; e Carmen 
Maria da Silva Tezza, gerente da loja Lar 
Supermercados em São Miguel do Iguaçu.  

l “Estamos muito felizes por estar en-
tregando essa premiação, porque, com cer-
teza, a nossa comtemplada é uma pessoa 
merecedora”, exaltou Urbano Inacio Frey. 

l O róximo sorteio acontecerá no dia 
28 de novembro pela Loteria Federal. Para 
participar cadastre-se através do site www.
clubelarmais.com.br. Diversos prêmios 
serão sorteados até abril/2021, incluindo 
dois veículos. Pode ser a sua chance!

INOVAÇÃO 
Cooperativa é destaque nacional

l  De acordo com 
ranking do Valor Econômi-
co, divulgado no mês de 
setembro, a Lar foi consi-
derada a 2ª cooperativa 
mais inovadora do Brasil, e 
ocupa a 6ª posição entre as 
empresas mais inovadoras 
do agronegócio nacional. 
Dentre os critérios avaliados 
estão a cultura da inovação 
implantada na empresa; 
percentual da receita di-
recionado para inovação; 
criação de novos produtos, 
processos e estruturas; nú-
mero de lançamentos bem-
-sucedidos e maturidade 
dos processos de inovação. A Lar está também entre os finalistas na 
categoria Inovação do Prêmio Somos Coop - Melhores do Ano, promo-
vido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A cerimônia 
de premiação será no dia 24 de novembro, às 17h, totalmente on-line, 
com transmissão no YouTube do Sistema OCB.
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DESTAQUE
Livro da Lar 
entregue a 
Bolsonaro

l Quando de sua passa-
gem por Foz do Iguaçu, no dia 
27 de agosto, no lançamento 
da pedra fundamental da 
duplicação da Rodovia das 
Cataratas, o presidente Jair 
Bolsonaro, num encontro 
com lideranças do Estado, 
recebeu o livro que narra a 
história em textos e fotos, 
dos 55 anos de fundação da 
Lar Cooperativa. Na foto, a 
entrega realizada pelo gover-
nador Ratinho Jr, secretário 
de Segurança Pública coronel 
Rômulo Marinho Soares, 
deputado Arruda e coronel 
Erich Wagner Osternack.

SOJA
Lar participa de 
reunião em Brasília 
sobre abastecimento
l Produtores de óleo de soja ga-

rantiram, em reunião com o presiden-
te Jair Bolsonaro, acompanhado da 
ministra da Agricultura Tereza Cris-
tina, oferta de derivados no mercado 
interno. O encontro aconteceu no dia 
27 de outubro, restrito a duas coope-
rativas, dentre elas a Lar, e represen-
tantes de tradings que abastecem o 
mercado brasileiro.
l Segundo o diretor-presidente 

da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, o 
governo deixou claro que não pretende 
fazer qualquer intervenção para controlar 
o volume exportado.
l “A preocupação do presidente é 

o aumento do óleo de soja, e, claro, de 
outros alimentos também, mas o foco era 
o óleo de soja. Ele queria ouvir o setor”, 
disse Rodrigues. “Primeiro foi dito ao pre-
sidente que não vai faltar soja e derivados 
para o abastecimento e que a alta no 
preço se deve ao consumo muito grande”. 
l Segundo o presidente da Lar, o setor  

produtivo apontou ao presidente que a 
combinação de altas de futuros na Bolsa 
de Chicago (CBOT) e do dólar ante o real 

eleva os preços da soja e derivados, 
mas ponderou que os custos para 
plantar a próxima safra também au-
mentaram. “Foi uma conversa muito 
informativa, e o presidente queria 
mostrar a preocupação dele com o 
custo dos alimentos, com a inflação.” 
Segundo Rodrigues, se o clima colabo-
rar, a safra de soja 2020/21 deve ser 
“abundante”, o que ajudaria a aliviar 
a pressão sobre os preços.

l Rodrigues afirmou, ainda, que 
o setor saiu da reunião confiante de 
que o governo não busca intervir no 
câmbio e nem limitar exportação. 
(Por Leticia Pakuls; foto: Isaac Nóbrega)
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VISITA - Em 21 de outubro, uma equipe da Embrapa foi recebida pela Diretoria, Superintendência e coordenadores 
técnicos de insumos agrícolas da Lar, afim de avaliar possíveis parcerias para fortalecer o setor agrícola. 

PROGRAMA
Outubro Rosa na Lar

l Neste período é priorizado - ainda mais - o 
cuidado com a saúde. E neste ano, de uma maneira 
diferente, os exames e consultas foram proporciona-
dos aos funcionários da Lar e realizados com horários 
intercalados para atender a todos, considerando os 
cuidados contra a Covid-19.

l Em mais um ano consecutivo, o Programa Sesi 
Cuide-se Mais, aconteceu nas Unidades de Medianeira, 
Matelândia, Cascavel e Rolândia para que os funcioná-
rios participassem de atividades, exames e palestras 
voltadas à saúde e bem-estar durante todo o mês. 
Entre os exames listados estão: PSA (para homens a 
partir de 40 anos), Papanicolau (mulheres que tenham 
iniciado atividade sexual), mamografia (mulheres a 
partir de 40 anos) e análise de pele (pessoas que 
apresentem evidência/mancha preocupante).

l Em parceria com a UniAmérica (Centro Uni-
versitário União das Américas), os funcionários do 
Laboratório Central participaram de uma palestra 
sobre Alimentação Saudável, ministrada pelas alunas 
Berty Song e Yasmin Yassine, que explicaram mitos 
e verdades sobre dietas e alimentos, de forma clara e 
didática, além de dicas sobre como montar um prato 
saudável no refeitório da empresa e em ambientes 
variados.  

CAMPANHA
Setembro Amarelo
na Cooperativa

l  A Lar esteve em campanha 
durante o mês de valorização a vida.  
Através da palestra com a psicólo-
ga e mestre em Saúde Pública em 

Região de Fronteira e coordenadora do 
NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante do 
Centro Universitário UniAmérica), Meire 
Vieira, foi apresentado mais sobre o 
suicídio para os funcionários do Centro 
Administrativo.

l O Setembro Amarelo surgiu através 
da história de Mike Emme, que morava 

em Westminster (Colorado), nos Esta-
dos Unidos, e se matou dentro de seu 
Mustang amarelo em 1994. 

l Após o ocorrido, os pais de Mike 
iniciaram uma campanha, usando 
a cor amarela, como uma forma de 
conscientizar a população e prevenir 
o suicídio.
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COLAÇÃO DOS TÉCNICOS EM ELETROMECÂNICA - No dia 1o de outubro, funcionários da Unidade Industrial de Soja 
em Céu Azul, Unidade Industrial de Aves em Matelândia, Indústrias de Rações e Unidade Produtora de Desmamados de Santa 
Helena obtiveram o diploma concedendo a habilitação profissional de técnico em eletromecânica. Na ocasião estiveram 
presentes Lauro Soethe, diretor 1ª vice-presidente; Urbano Inacio Frey, diretor 2º vice-presidente; Clédio Marschall, 
superintendente Administrativo/Financeiro da Lar; e Thiago D´Arisbo, gerente do Sesi/Senai Unidade de Foz do Iguaçu, 
juntamente com equipe pedagógica.

MATO GROSSO DO SUL
Governo Azambuja apoia indústrias da Lar

l O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Ajambuja, recebeu das mãos do diretor-presidente da Lar, Irineo da 
Costa Rodriguez, a edição 81 da revista da Cooperativa, que destaca na capa o novo complexo industrial da empresa em 
Caarapó. A estrutura entrou em operação no mês de setembro. O governo sul-matogrossense tem dado apoio importante 
às iniciativas da Lar.
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INDÚSTRIAS

SOB NOVA DIREÇÃO
Lar Cooperativa assume a gestão da Frango Granjeiro

Camila Catafesta e Agência Estado

O governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Junior, participou 

no dia 2 de setembro da cerimônia em 
que a Lar Cooperativa Agroindustrial 
assumiu a gestão do complexo indus-
trial da Frango Granjeiro, em Rolândia, 
no Norte do Paraná. 

O complexo compreende um aba-
tedouro de aves com capacidade de 
processamento diário de 175 mil fran-
gos; fábrica de rações com capacidade 
para produzir 19 mil toneladas/mês; 
e uma unidade de recepção e benefi-

TRANSIÇÃO. João Welter entrega a chave simbólica do complexo industrial a Irineo Rodrigues, ladeado pelo governador Ratinho Junior

10 I Revista da Lar Agosto / Setembro / Outubro de 2020

Camila Catafesta e Agência Estado ciamento de grãos com 
capacidade de 16,8 mil 
toneladas.

A Lar fez um ar-
rendamento de longo 
prazo para operar o 
complexo industrial da 
Frango Granjeiro no 
município, que exis-
te há 34 anos. Nesse 
frigorífico são 1.911 
empregos diretos, sen-
do 320 funcionários 
recém contratados para 
atender as demandas de 
abate da Cooperativa.
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INDÚSTRIAS

SEGUE

Lar Cooperativa,
orgulho do Paraná 

O governador afirmou que o Es-
tado aos poucos vem recuperando os 
empregos perdidos na pandemia e que 
o apoio das cooperativas será funda-
mental no processo de retomada da 
economia no Paraná. “A Lar é um gran-
de orgulho do Estado, uma das maiores 
cooperativas da América Latina. É 
uma alegria ver esses investimentos e 
a geração de emprego nesse período. 
Estamos trabalhando arduamente 
para recuperar a economia, e a Lar 
é uma das locomotivas que movem o 
desenvolvimento do Paraná”, afirmou 
Ratinho Junior.

700 MIL AVES/DIA
Na operação de arrendamento, a 

Lar assumiu 300 aviários envolvendo 
270 produtores distribuídos em 41 
municípios do entorno de Rolândia. 
Com esse frigorífico, a Cooperativa 
deve atingir a marca de 700 mil aves 
abatidas ao dia já a partir de setembro, 
com expectativa de alcançar 900 mil 
aves abatidas ao dia em 2023.

As outras indústrias de aves da 
Lar são em Matelândia e Cascavel. “É 
a primeira unidade em Rolândia. Leva-
mos dez meses para concluir o negócio, 

mas esse trabalho com a avicultura vem 
sendo desempenhado há 21 anos pela 
Cooperativa. Abatemos em Matelândia 
sete dias por semana, em Cascavel 
seis dias e em Rolândia vamos buscar 
os seis dias”, disse Irineo da Costa 
Rodrigues, diretor-presidente da Coo-
perativa. “Hoje começamos o abate de 
frango com nome, embalagem e selo da 
Lar. Essa transição ocorreu da melhor 
forma possível”, complementou. 

“A Lar é a cooperativa que mais 

emprega no país, e para cada 
emprego gerado nesse setor 
há 17 indiretos envolvidos, ou 
seja, é uma cadeia de milhares 
e milhares de pessoas. E ainda 
pretendemos incorporar mais 
70 aviários e 300 funcioná-
rios no futuro porque temos 
margem para crescer. Nossa 
produção é dividida em 50% 
mercado interno e 50% ex-
terno. A Lar exporta para 74 
países, mas o Estado já alcança 
160 países. Estamos buscando 
mais mercados”, acrescentou o 
diretor-presidente.

PRODUÇÃO. A Unidade Industrial de Aves 3, em Rolândia, no norte do Paraná, abate 175 mil aves/dia

SATISFAÇÃO. “É uma alegria 
ver esse investimento”, disse 
Ratinho Junior

l A localização da indústria é 
estratégica para a Cooperativa porque 
está instalada a 15 quilômetros da 
ferrovia, o que reduz o custo de trans-
porte em direção ao Porto de Parana-
guá e a países importadores da carne 
paranaense. A nova planta também 
viabilizará o atendimento ao mercado 
da faixa Norte do Paraná e cidades do 
interior de São Paulo. No segmento 
avícola, a Lar tem dois incubatórios e 
1.002 associados integrados.LO
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Fotos: Camila Catafesta
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Muita emoção 
marcou o dis-
curso de João 
Welter (foto) 
durante a ceri-
mônia de tran-
sição oficial da 
gestão. A família 
Welter iniciou 
as atividades no 
ramo avícola há 
34 anos, de um 
jeito muito sim-

ples e sem capital. “Trabalhamos muito 
e graças a Deus conseguimos montar 
uma empresa que é o nosso orgulho. 
Estamos entregando para a Lar com 
muito carinho, na certeza de que tudo 
será muito bem cuidado”, relatou o 
proprietário da Frango Granjeiro, João 
Welter.

João relata que em novembro de 
2019 iniciaram a busca por um novo 
rumo para a empresa, visando a so-
brevivência a longo prazo, cientes de 

INDÚSTRIAS

que as empresas modernas demandam 
investimentos e escala de produção.

“Buscamos uma empresa que 
tivesse valores similares aos nossos, 
uma maneira correta de trabalhar nos 
negócios, com ética, valores morais, 
e encontramos esses valores na Lar 
Cooperativa”. 

PRESENÇAS. Além do governador e de dirigentes da Lar Cooperativa, participaram 
da solenidade  o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e os deputados estadu-
ais Cobra Repórter e Tiago Amaral

INDÚSTRIA. Diretores e superintendentes da Cooperativa acompanharam o primeiro dia de produção de cortes em Rolândia. 
Desde o dia 2 de setembro as embalagens levam a marca Lar.

“Certeza de que tudo 
será muito bem cuidado”

“Seo” João, como é conhecido na 
cidade, encerrou com votos de que 
no futuro o complexo industrial seja 
maior e mais pujante. João Welter é 
o primeiro associado Lar do Norte 
do Paraná e seguirá como associado 
integrado na atividade de engorda de 
frango de corte.

Fotos: Bruno Rubituci
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Camila Catafesta

RECONHECIMENTO

3º Prêmio Mulheres do Agro
Associada da Lar é destaque em pequena propriedade

Com mais de 200 inscrições, a ter-
ceira edição do Prêmio Mulheres 

do Agro, de relevância nacional, apre-
sentou as campeãs em transmissão 
ao vivo no dia 27 de outubro. Dentre 
elas, a associada e coordenadora do 
Comitê feminino da Lar, Simoni Tes-
saro Niehues, que obteve o 2º lugar na 
categoria Pequena Propriedade. 

Desde o início do projeto, promovi-
do pela Associação Brasileira do Agro-
negócio (Abag) com apoio da Bayer, já 
foram recebidas mais de 550 histórias 
sobre a força feminina no campo. Todos 
os anos associadas da Lar Cooperativa 
estavam entre as homenageadas.

Os jurados consideraram os pilares 
econômico, social e ambiental como 
uso racional de recursos naturais, 
aumento da eficiência da produção 
com gestão inovadora, projetos que 
permitam o desenvolvimento social 
da comunidade ou de colaboradores 
da propriedade, bem-estar animal 
e valorização do capital humano. 

PARTICIPAÇÃO DA LAR
“Desde 2018 eu venho acompa-

nhando o prêmio. Naquele ano tivemos 
duas ganhadoras da Lar Cooperativa, e 
aquilo me chamou a atenção. Em 2019, 
como eu sou coordenadora do Comitê 
Feminino, a Cooperativa me pediu 
para ir lá e representar a Lar durante 
o Congresso Nacional Mulheres do 
Agro. Nós fomos em sete mulheres e 
no ano passado também tivemos duas 
ganhadoras do prêmio, aqui da Lar”, 
relatou Simoni ao comentar como 
ficou sabendo do prêmio. 

Ela explica que a inscrição “é um 
processo detalhado, conta sua histó-
ria e todos os processos que você faz 
na propriedade”. Simone destacou 
o mapeamento da lavoura feito pelo 

marido nos 21 hectares da família, o 
uso de GPS para evitar desperdício de 
químicos e outras ações que reforçam 
a sustentabilidade, como o uso de 
energia fotovoltaica, preservação de 
nascentes e a modernização dos pro-
cessos da atividade de ovos postura. 

“Para mim está sendo uma grande 
honra representar o Oeste do Paraná, 
a Cooperativa Lar e Serranópolis do 
Iguaçu, né? Que é assim pequenini-

nho”, comenta a a segunda colocada 
na categoria Pequena Propriedade. 
“Acredito que quando uma mulher 
está ao lado do marido, entendendo e 
ajudando em tudo o que ele faz, nem à 
frente e nem atrás, ao lado da família, 
eles levam a propriedade para o rumo 
que eles querem levar. A experiência 
está aqui”, afirmou com convicção ao 
falar da importância das mulheres na 
família e no agronegócio.

SIMONE NIEHUES. “É uma grande honra representar a Lar e a região Oeste”
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DESEMPENHO

Mantendo o devido distanciamen-
to, e ávidos por saber do atual 

desempenho da Lar Cooperativa, mais 
de 50 membros do Comitê Educativo 
Central participaram de reunião com 
a Diretoria trazendo as principais 
informações de janeiro a setembro. 
Foi o primeiro encontro presencial do 
grupo e aconteceu em 28 de outubro no 
Lar Centro de Eventos em Medianeira 
(PR), com os devidos cuidados para 
preservar a saúde de todos. 

A reunião foi conduzida pelos três 
diretores e contou com a participação 
dos três superintendentes da Lar 
Cooperativa. Os assuntos abordados 
incluíram: produção de grãos e pe-
cuária, comparativos entre o que foi 

99% do faturamento 
previsto para o ano 
todo já foi atingido
Diretoria mostra resultados de 2020
Camila Catafesta orçado e realizado nos primeiros nove 

meses do ano, detalhes sobre o início 
da operação das novas indústrias em 
Rolândia (PR) e Caarapó (MS), além 
de alinhar o planejamento para pos-
sível realização de pré-assembleias e 
assembleia geral no modelo virtual ou 
semipresencial (alguns associados no 
Centro de Eventos e os demais online, 
para garantir a preservação da saúde 
de todos e fazer uma boa prestação 
de contas), além da necessidade de 
realização de uma assembleia extra-
ordinária que será realizada em 23 de 
novembro, principalmente para tratar 
sobre aquisição do complexo industrial 
de Rolândia. 

O grupo, que já realizou duas reu-
niões virtuais e diversos cursos online 
no decorrer do ano, foi favorável para o 
uso de tecnologias para realização dos 

CLAREZA. Rodrigues expôs indicadores 
financeiros muito satisfatórios aos inte-
grantes do Comitê Educativo Central

eventos acima citados. Além dos indi-
cadores de produção, foram abordados 
outros temas como a busca contínua 
pelo conhecimento, para abrir hori-
zontes e se manter preparados, tanto 
para o trabalho nas propriedades dos 
associados, quanto na Cooperativa.

AGRO. Conrad falou sobre mercado e  custos PRESENCIAL. Lideranças reunidas no Lar Centro de Eventos, em Medianeira
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Formulação perfeita: Combinação de reguladores vegetais.

Tranquilidade de uso: Segurança na aplicação e ao meio ambiente.

Consistência de resultados: + 1.000 campos demonstrativos
e + 400 trabalhos de pesquisa.

Facilidade de aplicação: Pode ser usado em várias fases
do ciclo, dependendo da cultura.

POR QUE STIMULATE
É DIFERENTE?
Porque ele sempre está entre os campeões
de produtividade, que alcançaram recordes de
incremento na cultura da soja ao longo dos anos.
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DESEMPENHO

Gestão mais 
digital e focada

A avicultura da Lar foi demons-

trada para liderança de um jeito dife-
rente e com olhar atento do público. 
O superintendente de Suprimentos e 
Alimentos Jair Meyer mostrou no telão 
em tempo real os dados da produção 
avícola, pontos de GPS com a locali-
zação de todas as propriedades, peso 
médio do dia em cada indústria, indi-
cadores de qualidade geral dos lotes, 
médias de pagamento aos integrados 
e destinos da produção nos mercado 
nacional e internacional, entre outros. 

“São mais 700 mil aves abatidas to-
dos os dias que precisam de um acom-
panhamento muito detalhado para 
garantirmos os melhores resultados 

possíveis em toda cadeia produtiva”, 
explanou Meyer com maestria. 

Uma análise rápida do mercado 
de grãos (ver páginas 26 e 27) foi feita 
pelo superintendente de Negócios 
Agrícolas, Vandeir Conrad. Segundo 

ele, cada vez mais a agricultu-
ra demanda atenção do produ-
tor para adquirir insumos no 
tempo certo, travar custos e 
vislumbrar o negócio a longo 
prazo, e não trabalhar com 
safras isoladas. 

Irineo Rodrigues encerrou 
a reunião com otimismo nos números. 
A Cooperativa deve encerrar o ano com 
faturamento na ordem de 10 bilhões e 
os números da previsão orçamentária 
de 2021 sinalizam o mesmo indicador 
próximo aos 11 bilhões.

TECNOLOGIA. Meyer apre-
sentou em tempo real o acom-
panhamento da avicultura da 
Lar com o uso de Business 
Intelligence (inteligência de 
mercado)
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REGIÃO

Programa Mais 
Integração Pecuária
Lar reúne Itaipu e prefeitos para 
tratar de obras viárias nos municipios

A Itaipu Binacional deverá investir, 
ainda neste ano, em novas obras 

estruturantes para aprimorar vias pú-
blicas e rodovias do Oeste do Paraná. 
O compromisso foi firmado no dia 21 
de agosto no Lar Centro de Eventos, 
em Medianeira, durante encontro entre 
diretores da Itaipu e da Cooperativa, 
com a participação de prefeitos de 
municípios da região. 

A reunião faz parte das ações do 
Programa Mais Integração Pecuária, 
desenvolvido pela Lar Cooperativa 
para ampliar a produção de aves de 
corte e suínos, contemplando inves-
timento de R$1,7 bilhão entre Lar e 

seus associados do ano 2020 até 2024. 
O programa resultará em mais 

de 6 mil novos empregos, sendo que 
mais de 1.300 já foram contratados 
em 2020 para aumento da produção, 
1.200 novos aviários de frango de corte 
e aumento de 39% no alojamento de 
suínos. As necessidades de melhoria 
em rodovias são latentes para que a 
estrutura da região suporte a maior 
movimentação de cargas de animais 
vivos e rações. 

PRIORIDADES
De acordo com levantamento da 

Cooperativa, as prioridades seriam 
obras nas rodovias do eixo Santa He-
lena/Medianeira (PR-495) e Missal/
São Miguel do Iguaçu (PR-497). As 
melhorias incluem, além de recapagem 
de pista, construção de acostamentos, 
de terceiras pistas e de acessos e áreas 
de desaceleração. Os detalhes dos 
convênios ainda serão definidos em 
reuniões com governos municipais e 
do Estado.

 “Queremos somar esforços e cum-

UNIÃO. Itaipu Binacional, prefeitos e Lar Cooperativa somam forças em prol da região Oeste do Paraná

PRIORIDADES. Silva e Luna diz que 
Itaipu agora prioriza obras estruturantes
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Plantio no Bosque dos 
Pioneiros e Autoridades

 Além de Silva e Luna, também 
participaram do encontro o diretor de 
Coordenação da Itaipu, general Luiz 
Felipe Carbonell, e a diretora jurídica, 

Mariana Thiele, acompanhados de 
assessores. Eles foram recebidos pela 
diretoria executiva e o conselho de 
administração da Lar e por prefeitos 
de diversas cidades da região.

 Durante a visita à sede da Coo-
perativa Lar, o diretor-geral da Itaipu 

foi convidado a plantar uma muda de 
pau-brasil no Bosque dos Pioneiros e 
Autoridades. 

“Essa é uma forma de demonstrar 
nossa gratidão e carinho pelo trabalho 
desenvolvido pelo general e sua equi-
pe”, afirmou Irineo Rodrigues. 

prir com a nossa missão, que é gerar 
desenvolvimento regional, gerando 
empregos e benefícios a todos. Vamos 
encontrar um caminho e construir 
logo essa solução, para que possamos 
começar ainda neste ano”, disse o 
diretor-geral brasileiro da Itaipu, ge-

neral Joaquim Silva e Luna.
 O diretor-presidente da Lar, Iri-

neo da Costa Rodrigues, reforçou a 
necessidade de melhorias nas estradas 
para atender a demanda do setor agro-
pecuário. 

“Essa não é uma demanda da co-

operativa, e sim dos municípios e dos 
agricultores. Precisamos resolver esses 
problemas no transporte de cargas, que 
é um gargalo para o crescimento dos 
negócios na região”, avaliou.
(Texto: Assessorias Itaipu e Lar / Fotos 
Camila Catafesta)  
 

REUNIÃO. No Lar Centro de eventos, 10 prefeitos da região e Itaipu conversaram sobre obras estruturantes para o Oeste do PR



20 I Revista da Lar Agosto / Setembro / Outubro de 2020

COMUNIDADE

Desafio do Quintal
Cooperativas realizam campanha contra a dengue

A CAMPO. Marcos 
Ciliato,  Felix Falavigna e 
Rodrigo Pieniz acompa-
nam o desenvolvimento 
da lavoura de trigo

Mais de R$ 3 mil reais em prêmios 
e brindes foram entregues para 

os vencedores do Desafio do Quintal 
– ação desenvolvida para combater a 
dengue – uma iniciativa das coopera-
tivas de Medianeira: Frimesa, Sicredi, 
Unimed, Sicoob, Cresol, Lar e Unipri-
me durante os meses de julho, agosto e 
setembro em prol do Dia do Cooperar.

Foram quase 30 participações nas 
redes sociais Facebook e Instagram do 
Desafio do Quintal, totalmente onli-
ne, além de público online envolvido 
nas postagens de conscientização. O 
primeiro lugar quem ganhou foi Ivone 
Rogal, moradora do bairro Itaipu que 
comemorou seu prêmio e conta como 
foi motivada a se envolver no projeto. 
“Na correria do dia a dia a gente não 
se atenta muito as redes sociais, então 
meu filho foi um dos maiores incen-
tivadores para participar do Desafio 
do Quintal. Não tínhamos intenção 
de ganhar, mas sim de cuidar do lote 
para evitar a proliferação do mosquito 
da dengue. No meu bairro, centenas de 
pessoas contraíram a dengue e sofre-
ram muito”, avalia. 

Segundo a participante, foram 
dois finais de semana que a família 
ocupou para a limpeza dos fundos do 
lote, arrumação de jardim e pintura de 

muros. “Todos se uniram para manter 
o terreno limpo e sem focos do mos-
quito. Com o prêmio iremos pintar 
toda a casa. Convido a todos para 
participarem no próximo ano e ajudar 
o município a combater a dengue”, 
reforça Ivone Rogal.

A votação ocorreu pela Comissão 
Central Organizadora (CCO) e foi 
avaliado área limpa, manutenção da 
limpeza, organização, envolvimento da 

família, e destinação do lixo.
Medianeira registra quase 1.200 

casos de dengue e cinco óbitos pela 
doença. Os bairros com maior foco 
do mosquito são Ipê, Belo Horizonte, 
Parque Independência, Jardim Pano-
râmico. 

O presidente da Lar Cooperativa, 
Irineo da Costa Rodrigues, parabeni-
za todos os participantes nessa nova 
iniciativa das cooperativas em prol 
da saúde pública do município. A 
pandemia reinventou as atividades, 
principalmente o Dia do Cooperar, 
que aconteceu através do projeto 
Desafio do Quintal totalmente online 
e deve continuar nos próximos anos. 
“Precisamos cuidar de nossas casas, 
da nossa comunidade. Isso também é 
cuidar do próximo, e os participantes 
demonstraram a preocupação em ter 
uma cidade limpa. Esses cuidados 
devem permanecer porque o Desafio 
do Quintal não é apenas premiar, mas 
conscientizar as pessoas a combaterem 
à dengue constantemente”, avalia. 

Veja como foi o projeto Desafio 
do Quintal nas redes sociais facebook 
- fb.com/desafiodoquintal e no Insta-
gram @desafiodoquintaldiac.  
(Texto: assessoria Frimesa; fotos Val-
dir H. Brod)

2o LUGAR. Jhenifer Videira, a segunda colocada no concurso, 
recebeu R$ 1.000,00. Na foto, a vencedora acompanhada por 
familiares e pelo diretor 1º vice-presidente da Lar, Lauro Soethe

3o LUGAR. Ligia Mazzuco, a terceira colocada, recebeu a quan-
tia de R$ 500,00. Representantes das cooperativas de Medianei-
ra acompanharam a entrega do prêmio 

1o LUGAR. Primeira colocada no con-
curso, Ivone Rogal recebeu prêmio no 
valor de R$ 1.500,00





Mesmo diante de uma das maiores crises econômicas 
do país, o agronegócio foi um dos únicos setores 

a apresentar resultados positivos em meio à pandemia. 
Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esse 
mercado foi fundamental para sustentar o PIB brasileiro, 
conseguindo, inclusive, bater recorde de grão nas safras 
e aumentar as exportações. 

E por efeito do resultado desse cenário, o Instituto 
Brasileiro de Executivos e Finanças (IBEF-PR) realizou 
a entrega do Prêmio Equilibrista e Revelação de Finan-
ças em 2020 na noite de 29 de outubro, em cerimônia 
transmitida pelo YouTube. 

O superintendente Administrativo e Financeiro 
Clédio Roberto Marschall foi o ganhador do Prêmio 
Equilibrista e o gerente financeiro Marcelo Afonso Riedi 
foi o ganhador do Prêmio Revelação de Finanças, ambos 
profissionais da área de finanças, do agronegócio e da 
mesma empresa, a Lar Cooperativa. 

Segundo o presidente do IBEF-PR, Claudio Enrique 
Lubascher, essa é a primeira vez que a premiação, pro-
movida pelo instituto, tem a mesma empresa ganhadora 
nas duas categorias. 

“Tivemos vários cases fantásticos e a votação foi 
bastante acirrada. Estamos muito felizes com os ga-
nhadores do Prêmio Equilibrista e Prêmio Revelação de 
finanças, pois nunca antes tivemos a mesma empresa se 
destacando nas duas categorias. Isso mostra a força do 
agronegócio neste momento de recuperação da econo-
mia”, destaca Lubascher.

FINANÇAS

Lar é premiada pelo IBEF-PR 
Cooperativa venceu em duas categorias da disputa

DESTAQUES. Clédio Roberto Marshall (foto à esquerda) e Marcelo Afonso Riedi, da Lar: em 35 anos de história do IBEF-PR, essa 
é a primeira vez que representantes de uma mesma empresa receberam a premiação nas duas categorias 

Perfil dos vencedores
Clédio Roberto Marschall iniciou a sua carreira na Lar 

Cooperativa Agroindustrial há 33 anos e se destacou pela co-
ordenação e revisão do planejamento estratégico da empresa. 
Segundo o superintendente, foi uma satisfação ter o seu case 
escolhido como Equilibrista, principalmente pela relevância que 
o setor agrícola possui. 

“Estou muito feliz em receber o Prêmio Equilibrista. Com tan-
tos candidatos e cases de alto nível e relevância para o estado, 
foi uma honra ser escolhido. Passamos por diversos desafios nos 
últimos anos e o prêmio vem como um reconhecimento por todo 
o trabalho feito pela equipe da Lar”, afirma Marschall.

Já o gerente financeiro da Lar Cooperativa, Marcelo Afon-
so Riedi, foi a grande revelação da área de finanças neste 
ano. Em uma nova fase da empresa, ele foi responsável por 
implementar um modelo de gestão diferenciado, focado em 
pessoas, processos e parceiros. Segundo Marcelo, o resultado 
do case é o somatório de inúmeras ações executadas no dia a 
dia, um trabalho da equipe feito com amor e empenho. “Fica-
mos muito felizes com o prêmio. Falo nós, pois esse case foi da 
equipe financeira e de toda a Cooperativa. É uma honra fazer 
parte desse prêmio tão importante na comunidade financeira, 
representando, principalmente, o agronegócio e cooperativismo 
paranaense”, afirma o gerente financeiro.

A escolha dos cases se deu a partir da votação realizada 
pelos associados do IBEF-PR. A consolidação dos votos foi rea-
lizada pela PwC Brasil, trazendo transparência, confiabilidade e 
imparcialidade ao processo. (Assessoria IBEF-PR) 
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GENÉTICA DE RESULTADOS,
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A volta para o Brasil
O trabalho e os bons resultados da família Petronski
Valdir Henrique Brod 
e Isabella C. Pedrozo

AVICULTURA

FAMÍLIA. Da esquerda para a direita, 
Adilson Petronski, Silvana, Elói Pe-
tronski, Nanci Petronski, Arcélio Klering, 
Andreia Petronski e a pequena Andriele

Pelo tempo de 32 anos Elói Pe-
tronski trabalhou e viveu no Para-

guai. A emigração para o país vizinho 
se deu após a indenização pela Itaipu, 
quando suas terras foram alagadas em 
1982. Voltou ao Brasil por motivos de 
saúde, o coração do associado estava 
pedindo mais atenção; assim, o regres-
so era iminente. “Lá eu plantava soja, 
milho e criava algumas vaquinhas de 
leite na região de Laranjal. Era uma 
chacrinha de três alqueires, vendi, e 
conseguimos nos organizar aqui na 
Linha Santa Clara, distrito de São 
Roque, município de Santa Helena, 
com a nossa propriedade pequena de 
3,5 alqueires (8,47 ha), comprada em 

2017, onde eu teria condições de tra-
balhar, e cuidar da saúde”, disse Elói.  

“Quando voltei, o meu interesse 
era trabalhar com suínos, ter uma gran-
ja, mas não deu certo. Fiquei um ano 
parado até me decidir pela avicultura. 
Faz dois anos que fizemos o primeiro 
aviário. Na sequência, o segundo, da 
filha Andreia, que está mostrando bom 
resultado, e estamos decididos fazer o 
terceiro”, relata o avicultor Elói. 

Apesar de estar com os aviários há 
dois anos, o associado afirmou conhe-
cer a atividade anteriormente, traba-
lhando na integração com o cunhado 
Eno Kreuzberg, também associado Lar. 

Comprando a área em Santa Clara 
com 3,5 alqueires, o primeiro aviário 
foi 100% financiado. “Pensamos, estu-
damos e encaramos e, graças a Deus, 

deu certo”, comentou ele com voz em-
bargada. “O trabalho é familiar, todos 
se envolvem com os diferentes afaze-
res, e o bom resultado me anima, me 
deixa bem e dá coragem para seguir em 
frente”, concluiu, ressaltando que tudo 
deu certo.  “A oportunidade surgiu na 
hora certa, estou bem, tranquilo, e o 
coração está cada vez melhor. Decisão 
acertada ao retornar ao Brasil e investir 
na avicultura com a Lar Cooperativa”, 
sentenciou. 

Apresentando a família, Elói é ca-
sado com Nanci e pai de um casal de 
filhos: Andreia é casada com Arcélio 
Klering; e Adilson é casado com Silva-
na Pereira Moreira. E quem anima toda 
a turma é a pequena Andriele, de oito 
anos, filha de Andreia com Arcélio.
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PERFIL

Nota 10 para 
o trabalho da Lar

Ao falar tecnicamente sobre a 
atividade, Arcélio Klering, afirma que 
com a assistência técnica prestada, a 
condução do frango Lar é facilitada. O 
técnico está sempre presente, e mesmo 
por telefone, dúvidas ou orientações 
são repassadas. “No começo sofremos 
um pouco pela falta de experiência, 
mas depois foi melhorando e agora está 
100%. Não são máquinas boas que te 
levam ao bom resultado. Estar no aviá-
rio e sentir como está o clima lá dentro, 
o ambiente e regular as máquinas, é 
o que faz os números aumentarem”, 
comenta Arcélio. 

Com os relatórios de resultados 
dos aviários na mão, com a conversão 
alimentar baixa, ele disse que os pri-
meiros resultados não eram os melho-
res, e por isso tinha o que melhorar. 
“Buscamos ser o primeiro, até porque 
alguém já fez. Está bom, mas vamos 
melhorar”, falou ele decididamente.

Baseado nos números e melhores 

produtores da atividade do frango Lar, 
Elói destaca-se na lista Melhores Pro-
dutividades divulgada trimestralmente 
na revista da Lar, o que passa a ser uma 
referência para os demais produtores. 

A família está no quarto lote, 
recebendo a média de R$ 1,25 por 
frango, desde o primeiro. No outro 
aviário, mais antigo, já no 11º lote, 
está recebendo acima de R$ 1,00 por 
ave entregue, que é a meta. “Com esses 
resultados, temos disposição e coragem 
para mais um aviário. Estamos no pro-
jeto, completando a documentação.”

Petronski relata que o trabalho da 
Lar Cooperativa, como um todo, vale 
nota 10: “Isso pelo que nós estamos 
ganhando.” Acrescentando o orgulho 
pela avicultura, que transpassa entre 
as palavras: “Não existe atividade que 
dê mais resultado por metro quadrado 
do que a avicultura, pode fazer a conta 
que quiser. Soja, milho, trigo, fumo, 
suínos, não acredito que vai ter uma 
atividade para bater a avicultura”, 
ressaltou Arcélio motivado.  

PAIXÃO. A pequena Andriele aprende des-
de cedo a atenção e cuidado com as aves

PATRIARCA. Elói Petronski retornou ao 
Brasil para cuidados com a saúde e hoje 
externa saúde e satisfação ao lado da 
esposa Nanci
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MERCADO AGRÍCOLA

Incertezas que rondam o agro
Cenário é favorável para a compra de insumos 
com base na comercialização futura do grão
Vandeir Conrad
Superintendente de Negócios Agrícolas

Este ano de 2020 sem dúvida entrará 
para história pelas suas particula-

ridades vindas da questão pandêmica, 
que ocasionou o atingimento de vários 
recordes, alguns positivos e outros ne-
gativos. Logicamente, que lamentamos 
tudo que está acontecendo em nível 
mundial na questão de saúde.

Quando tratamos dos recordes 
positivos, temos a soja e o milho como 
grandes exemplos. No Brasil, colhemos 
cerca de 125 milhões de toneladas de 
soja e 102 milhões de toneladas de mi-
lho (1ª e 2ª safras). Com a questão dos 
preços elevados e da comercialização 
acelerada dos produtores existe grande 
especulação sobre a oferta de produto 
para o abastecimento da indústria na-
cional. Na tabela 01 temos o quadro 
de oferta e demanda de todo complexo 
soja, onde podemos avaliar os estoques 
e as exportações que estão ocorrendo.

Seguem alguns pontos que levaram 
os nossos produtos aos preços atuais, 
bem como o que pode fazê-los mudar 
ou seguir em alta daqui para frente:

    1) Formação de preço: Sabe-
mos que temos três grandes pilares 
formadores de preços de commodities: 
CBOT (Bolsa Mercadoria de Chicago), 
Prêmio e Câmbio, e este ano temos 
estes três fatores trabalhando acima 
da média histórica. Um alinhamento 
perfeito para a alta dos preços;

    2) China: O gigante asiático, 
após ter seus rebanhos suínos redu-
zidos drasticamente em 2019, pela 
PSA (Peste Suína Africana) retomou 
as importações com toda força pos-
sível, para reestabelecer seu plantel, 
buscando além de soja também milho, 
fato inédito, que manteve a demanda 

internacional aquecida nos portos 
brasileiros, inclusive durante a colheita 
americana (EUA é o maior produtor 
mundial de milho).

3) Argentina: O país, por suas 
políticas internas, tem dois fatores que 
merecem destaque: primeiramente os 
impostos sobre as exportações de grãos 
continuam altíssimos; e em segundo 
lugar a desvalorização da sua moeda 
(peso) via governo, evidenciado nas dife-
renças gigantescas entre o câmbio oficial 
e o praticado no mercado interno. Esses 
fatores fazem com que os produtores não 
comercializem sua soja, levando o país a 
ter o maior estoque de passagem de sua 
história, inclusive desestimulando assim 
o plantio da próxima safra, onde alguns 
analistas já preveem redução de área;

4) Desvalorização do real: A nossa 
moeda foi simplesmente a que mais se 
desvalorizou entre os países conside-
rados emergentes. Tamanha diferença 
deve-se principalmente às políticas 
internas, que não geraram confiança 
dos investidores externos que optaram, 
em meio as incertezas da pandemia, em 
retirar seus investimentos do Brasil;

5) Mercado de soja - grãos: Com 
China e Estados Unidos ainda em briga 
devido aquela antiga guerra comercial, 
com produtores argentinos segurando 
a comercialização e com a nossa moeda 
desvalorizada, a demanda migrou para 
os portos brasileiros e a medida que os 
preços foram subindo os agricultores 
brasileiros foram vendendo, o que 
obrigou o governo a retirar alguns 
impostos sobre importação de soja de 
fora do Mercosul, tendo os EUA como 
a fonte desta mercadoria (ainda que a 
soja chegue a preços bem altos );

6) Mercado de soja – esmagamen-
to: As indústrias de soja também não 
podem reclamar, mesmo com a soja 
batendo recordes de preços e tendo 

que disputá-la “grão a grão” com os 
importadores internacionais. Este ano, 
além do Biodiesel ter sido estimulado 
pelo governo brasileiro, também tive-
mos forte demanda internacional tanto 
de óleo como farelo, fazendo com que 
toda conta fosse viabilizada, inclusive 
a conta da pecuária brasileira que tam-
bém foi beneficiada pela alta cambial e 
mercado internacional, como é o caso 
da carne suína, principalmente.

7) Mercado de milho: Infelizmente 
o mercado interno da pecuária brasi-
leira, que tem no milho uma de suas 
principais fontes de matéria-prima, 
vem aprendendo a duras penas, que 
existe a necessidade de investimento 
em armazenagem e também em posi-
cionamento comercial antecipado, ou 
seja, quando o produtor está disposto 
a vender  sua produção, nossas indús-
trias devem iniciar suas compras para 
evitar que grande parte do milho seja 
para exportação, visto que o comprador 
externo está sempre apto a precificar, 
independentemente do momento do 
ano, ainda mais após os EUA e Ucrâ-
nia terem reduzido suas safras, que 
incialmente eram estimadas em 406 e 
40 milhões de toneladas e devem colher 
cerca de 375 e 30 milhões de toneladas, 
respectivamente;

8) Economia mundial: Atualmen-
te, com todas as incertezas sobre as 
economias mundiais devido à pan-
demia, ocorreu uma grande migração 
de dinheiro dos países emergentes, 
como o Brasil, para mercados mais 
consolidados no que diz respeito a 
dólar, ouro e commodities, e no caso 
destas últimas, a influência foi direta 
nos preços, pois os fundos de investi-
mento alocaram suas divisas grande 
parte em milho, soja e seus derivados, 
fazendo com que a bolsa de mercadoria 
de Chicago (CBOT) subisse bastante.
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Discriminação 2016 2017 2018 2019 2020 (E) 2021 (P)
1. Soja       

1.1. Estoque Inicial 8.045 10.234 10.812 3.624 3.319 319

1.2. Produção 96.199 113.804 123.081 120.751 126.400 132.600

1.3. Importação 382 254 187 144 1.000 500

1.4. Sementes/Outros 3.279 3.489 3.642 3.673 3.800 3.900

1.5. Exportação 51.582 68.155 83.258 74.073 82.000 83.500

1.6. Processamento 39.531 41.837 43.556 43.454 44.600 45.800

1.7. Estoque Final 10.234 10.812 3.624 3.319 319 219

2. Farelo       

2.1. Estoque Inicial 1.078 1.233 2.144 1.785 1.338 1.928

2.2. Produção 30.229 31.577 33.185 33.477 33.991 34.900

2.3. Importação 1 2 0 3 0 0

2.4. Exportação 14.238 14.383 16.803 16.682 16.700 16.400

2.5. Consumo Doméstico 15.837 16.285 16.741 17.246 16.700 17.400

2.6. Estoque Final 1.233 2.144 1.785 1.338 1.928 3.028

3. Óleo       

3.1. Estoque Inicial 242 356 413 409 299 118

3.2. Produção 7.885 8.433 8.833 8.791 8.969 9.200

3.3. Importação 66 58 35 48 200 200

3.4. Exportação 1.257 1.340 1.416 1.041 1.050 400

3.5. Consumo Doméstico 6.580 7.094 7.457 7.909 8.300 9.050

3.6. Estoque Final 356 413 409 299 118 68

(E) Estimativa. (P) Previsão.

TABELA 01 - Quadro de oferta e demanda brasileira do complexo industrial de soja (Fonte: site ABIOVE)

 

 Safra 1919 Safra 2020 Safra 2121 %

Custo dos insumos - R$/ha R$ 1.547,00 R$ 1.432,00 R$ 1.670,00 14,25%

Valor do milho - R$/sc R$ 30,50 R$ 33,00 R$ 52,00 36,54%

Custo - sc/ha R$ 50,72 R$ 43,39 R$ 32,12 -35,12%

9) Economia e eleições america-
nas: Desde a início da pandemia os 
EUA, através de seu Banco Central, 
iniciaram um grande processo de im-
pressão de divisas, aumentando de 3 
para 7 trilhões de dólares os seus ativos 
financeiros, sendo este em grande parte 
o motivo de vermos as bolsas em geral 
se valorizando bastante. Outro fato re-
cente, e talvez uma das maiores surpre-
sas do ano, foi a eleição do democrata 
Joe Biden para a presidência, dos EUA, 
derrotando Donald Trump. Esta notícia 
provavelmente é a mais importante dos 
últimos tempos e pode mudar grande 
parte de tudo o que falamos acima. 
Existem alguns pontos que merecem 
destaque: a) é um mistério as condições 

em que ele receberá o país, visto que os 
casos de Covid-19 voltam a aumentar 
por lá; b) qual a conduta em relação à 
China; c) qual a conduta em relação à 
politica de imigração nos EUA.

MAIOR SAFRA DA HISTÓRIA
Frente às incertezas o agronegócio 

brasileiro, plantamos a maior safra de 
verão da história. Atualmente comer-
cializamos boa parte dos insumos da 
safra de inverno e em algumas regiões 
os negócios da safra 21/22 de verão 
estão acontecendo. Vivemos momen-
tos de nervosismos e mudanças, tendo 
o alinhamento de alta dos principais 
formadores de preços das commodities, 
porém estes fatores podem não ficar 

alinhados para sempre, logicamente 
que o momento das inversões é onde 
está a “chave” do negócio. Ainda não 
há tendência clara, mas a atenção toda, 
mais uma vez, deve estar no custo de 
produção, baseada na relação de troca 
(Insumos x grãos), para evitarmos 
plantar uma safra com insumos caros, 
pensando que os preços dos grãos se 
manterão todos altos para sempre. A 
relação de troca está boa hoje. Buscar 
o tempo certo da compra e da venda 
é fundamental para a manutenção e 
viabilidade das nossas propriedades 
rurais. Na tabela 02, histórico de custo 
de produção de milho 2ª safra no Oeste 
do Paraná, juntamente com a relação 
de troca.

TABELA 02 – Custo de produção de milho 2ª safra no Oeste do Paraná (Fonte: Lar Cooperativa Agroindustrial)
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Totalmente online e muito dinâ-
mico! Foi assim a quarta edição 

do Workshop Parceiros da Inovação 
promovido pela Lar Cooperativa. Neste 
ano o evento aconteceu de forma virtu-
al, ao vivo na página da Lar Coopera-
tiva Agroindustrial no Youtube no dia 
28 de outubro. 

A programação incluiu a palestra 
“Transformação Digital no Coopera-
tivismo” – conduzida pelo empreen-
dedor e criador de conteúdo Andrea 
Iorio, e também o lançamento de 
uma chamada pública entre Fundação 
Araucária e Lar Cooperativa para 
investimento em ciência, tecnologia e 
inovação. Simultaneamente o evento 
reuniu 219 pessoas e somou mais de 
mil visualizações no decorrer do dia. 

“Para a Lar esse é um momento 
importante para transmissão do co-
nhecimento, criar vínculos com as 
universidades, demostrar as demandas 
da Cooperativa, e buscar soluções via 
startups e trabalhos acadêmicos”, 
afirmou o diretor-presidente Irineo da 
Costa Rodrigues durante abertura. O 
dirigente falou com satisfação do bom 
momento vivido pela Lar, o Paraná 
crescendo, o agronegócio se desenvol-
vendo muito, o que demanda uma base 
de conhecimento cada vez maior, ino-
var mais e tornar a Cooperativa mais 
competitiva perante seus mercados. 

BOLSAS PARA PESQUISA
O presidente da Fundação Arau-

cária, Ramiro Wahrhaftig, explicou 
como funcionará a parceria entre a 
instituição e a Lar para incentivo 
acadêmico. “Nós vamos priorizar a 
articulação entre instituições de en-
sino superior, institutos de pesquisa, 
organizações sociais e a Lar Coopera-
tiva Agroindustrial, aproveitando os 
excepcionais ativos de inovação que 

EVENTO

Parceiros da Inovação
Lar firma parceria inédita com a Fundação Araucária

o Paraná dispõe, como por exemplo, 
mais de 20 mil doutores. Neste edital, 
serão financiadas bolsas de pesquisa 
para o desenvolvimento de projetos 
de cunho científico, tecnológico, de 
inovação e que atendam demandas da 
Cooperativa. Para isso, a Araucária e a 
Lar investirão  R$ 200 mil reais”, des-
tacou o presidente. O edital permanece 
aberto até 24 de novembro.

As linhas temáticas que farão par-

te da chamada pública são: Medicina 
Veterinária, Zootecnia, Estatística, 
Engenharia, Biologia, Engenharia de 
Alimentos, Agronomia, Engenharia 
de Produção e áreas de conhecimento 
afins. 

INOVAÇÃO DESCOMPLICADA
A palestra online conduzida por 

Andrea Iorio reforçou a importân-
cia da “metanoia” como base para 
transformação e consequentemente a 
inovação. O termo é de origem grega 
e se refere à mudança radical na forma 
de pensar. 

Iorio instigou o público para se 
reinventar profissionalmente, pois o 
cenário atual, com muita tecnologia, 
traz enormes oportunidades e desafios. 
As dicas do empreendedor incluem a 
necessidade de inovar e “não ficar pra 
trás”, para que cada um se torne um 
“maker”, termo em inglês que remete a 
ser uma pessoa que faz, tem atitude, mas 
mantem uma mente de principiante, 
com disposição para explorar o cenário 
que a transformação digital proporciona. 

MUDANÇA. Iorio conduziu o pensamen-
to coletivo para vislumbrar oportunida-
des em meio à transformação digital. 

PRESENÇAS. Lançamento oficial do edital em parceria com a Fundação Araucária 
para investimento de R$ 200 mil em pesquisa acadêmica e desenvolvimento de so-
luções para atender as demandas da Lar Cooperativa

Camila Catafesta
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Camila Catafesta

EDUCAÇÃO

Lar Universidade Corporativa
Cursos e treinamentos alinhados às estratégias da Lar

O conhecimento e capacitação que 
já eram uma realidade constante 

na Lar Cooperativa, agora são ainda 
mais crescentes e estruturados com a 
criação da Lar Universidade Corpora-
tiva. O evento oficial de lançamento 
aconteceu com público restrito na 
noite de 29 de setembro, no Lar Cen-
tro de Eventos em Medianeira (PR), 
com transmissão ao vivo para que 
associados e funcionários pudessem 
acompanhar. “A educação faz parte 
do 5º princípio do cooperativismo e 
está na nossa essência. Temos muitos 
talentos dentro de casa, verdadeiras 
joias que precisam ser lapidadas”, 
afirmou o diretor-presidente Irineo da 
Costa Rodrigues ao externar alegria em 
um momento gratificante e que marca 
a história da Lar Cooperativa. 

Os detalhes sobre o funcionamento 

da Lar Universidade Corporativa foram 
apresentados pela gerente de Gestão de 
Pessoas, Fabiane Poletto Bersch. 

A gerente esclareceu que a univer-
sidade não se refere a uma estrutura 
física, não haverá um prédio. “Trata-se 
de uma estrutura organizacional vol-
tada para as necessidades estratégicas 
da Cooperativa, tanto presencialmen-
te quanto a distância, e também em 
parceria com instituições de ensino 

da região”, relatou Fabiane. A univer-
sidade será um meio para capacitação 
e desenvolvimento dos mais de 11.500 
associados e mais de 18 mil funcioná-
rios da Lar Cooperativa. 

Fabiane comentou também que 
durante a pandemia a capacitação não 
parou. Em 2020 já foram realizados 
244 treinamentos e mais de R$ 600 
mil foram investidos em parceria com 
o Sescoop-PR. A área de treinamen-
tos da Lar, tanto em atividades para 
associados quanto para funcionários, 
já se destacou em 2019 como a melhor 
Cooperativa do Paraná em relação ao 
planejamento e execução dos recursos 
do Sescoop-PR. 

OBJETIVO DA UNIVERSIDADE
Durante o evento, o superinten-

dente Administrativo e Financeiro, 
Clédio Marschall, falou sobre o ob-
jetivo da Universidade Corporativa. 
“A Universidade é um guarda-chuva 

SOLENIDADE. O lançamento da 
Universidade Corporativa aconteceu 
na noite de 29 de setembro
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FUNCIONAMENTO. Fabiane Poletto 
Bersch explicou sobre a universidade 
na prática e como está funcionando

estratégico, com várias trilhas para 
aproximar o saber e o fazer”, afirmou 
Marschall. É uma maneira diferente de 
levar educação corporativa e tornar as 
metas da Cooperativa uma realidade. 
Segundo ele, o que difere uma univer-
sidade corporativa de uma simples área 
de treinamento é o foco no resultado 
para os negócios.   

Até 2020 a Lar Cooperativa formou 
sete turmas de bombeiros profissionais 
civis e oito turmas de técnicos em 
Eletromecânica. Atualmente estão em 
andamento uma pós-graduação na área 
financeira e um curso superior (duas 
turmas) de Tecnologia em Gestão da 
Produção Agroindustrial. Apesar da 
pandemia de Covid-19, a capacitação 
não parou: apropriou-se definitiva-
mente das plataformas online e 80% 

dos cursos da Lar 
foram realizados 
de maneira virtu-
al em 2020. 

A noite en-
cerrou-se com 
palestra do pro-
fessor e médico 
Eugênio Mussak 
sobre  o  t ema 

PALESTRA. Mussak reforçou a impor-
tância da capacitação permanente

MISSÃO DA 
LAR UNIVERSIDADE

Transformar conhecimento em 
ações que gerem resultados 

para a Cooperativa.

Escolas ou pilares que 
irão direcionar as ações da 

Universidade:
l CULTURA: Disseminar a 

cultura LAR, promovendo pro-
gramas que garantam a cultura 
da empresa e do cooperativismo 
entre os colaboradores e asso-
ciados;
l  NEGÓCIOS: Preparar 

e capacitar em competências 
estratégicas, funcionais e do ne-
gócio da gestão da cooperativa 
e estender os negócios da coo-
perativa e de seus associados; 
l  LIDERANÇA: Desen-

volver a liderança, ampliando 
as competências de gestão e 
relações humanas;
l EFICIÊNCIA OPERA-

CIONAL: Fortalecer a eficiên-
cia operacional e produtividade, 
com competências técnicas e de 
processos.

VÍDEO LAR TV
Saiba mais 

sobre o evento 

“Educação Corporativa”. Mussak en-
fatizou a importância da capacitação e 
desenvolvimento constante. A educa-
ção tradicional foca no conhecimento, 
já a corporativa foca nas competências, 
as necessidades reais para os seus 
negócios. O professor reforçou que a 
eficiência das pessoas aumenta com: 
capacitação permanente, simplificação 
dos processos, tecnologia adequada, 
liderança e engajamento.

IRINEO RODRIGUES. 
“Universidade Corporativa 
marca a história da Lar”
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SAÚDE E CULTURA

Outubro Rosa rompe distâncias
Evento online para associadas e esposas de associados

Camila Catafesta
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LANÇAMENTO
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As associadas e esposas de associa-
dos acompanharam pela página 

da Lar Cooperativa no Facebook a 
primeira edição do Mulheres do Cam-
po, edição especial alusiva à campa-
nha Outubro Rosa, para reforçar os 
cuidados com a saúde. A programação 
aconteceu na tarde do dia 16 de outu-
bro e incluiu palestra sobre Saúde da 
Mulher, com a ginecologista Adriana 
Zanella Borba e apresentação cultural 
com o Espaço Sou Arte. 

O Mulheres do Campo conectou 
mais de 200 mulheres simultaneamente 
e rompeu distâncias. “Tivemos a parti-
cipação de mulheres de Rio Brilhante 
(MS), Toledo (PR) e Rolândia (PR)”, 
comentou a assessora de Ação Edu-
cativa Suzana Knapp Pieniz, ao falar 
sobre o alcance virtual.

De acordo com a secretária do 
Comitê Feminino e associada de Itai-
pulândia, Malgarete Thomazin, esse 
Mulheres do Campo foi muito especial. 
“No dia a dia nós mulheres cuidamos 
da família em vários aspectos, e o 
nosso cuidado pessoal vai ficando um 
pouco de lado. Acabamos indo atrás 
da saúde apenas quando tem um pro-
blema”, afirmou Malgarete, ao falar da 
importância das orientações fornecidas 
pela médica. 

A associada participa dos trabalhos 
com o quadro social de longa data e 
não desperdiça as oportunidades. Ela 
relata que a Cooperativa sempre tem 
algo a mais pra nos oferecer,  e quando 
estas iniciativas estão relacionadas 
à saúde são muito importantes, pois 
quando a pessoa está saudável tudo 
tende a ser melhor. “Através do desen-
volvimento da mulher, toda a família 
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ATENÇÃO. Malgarete Thomazin acompanhando pelo celular a programação do Mu-
lheres do Campo e preservando a saúde na segurança de sua casa

busca a prevenção da saúde”, finalizou 
a associada. 

A tarde se encerrou com muitas 
gargalhadas e apresentações culturais 
cativantes realizadas pelo Espaço Sou 
Arte, com o mesmo carinho e atenção 
de sempre, aliado à um bom movimen-
to de câmeras, por vezes a sensação dos 
expectadores era de muita proximidade 
com os artistas.
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Quiche de frango 
e milho verde

ALMANAQUE

l RECEITA DELICIOSA l CANTO DA POESIA

Bertolt Brecht
Há aqueles que lutam um dia; 
e por isso são muito bons;
Há aqueles que lutam muitos dias; 
e por isso são muito bons;
Há aqueles que lutam anos; 
e são melhores ainda;
Porém há aqueles que lutam 
toda a vida; 
esses são os imprescindíveis.

Os que lutam

INGREDIENTES
1 Peito de Frango Lar inteiro 
cozido e desfiado;
1 lata de milho verde sem a salmoura;
Sal, pimenta-do-reino e ervas a gosto;
1 lata de creme de leite;
1 pacote de biscoito tipo água e sal;
3 colheres (sopa) de manteiga 
sem sal;
1 pote de requeijão.

PREPARO
1. Cozinhe o frango em água e 

sal. Desfie, tempere com pimenta-do-
-reino, sal e ervas a gosto. Reserve.

2. Para montar a torta triture 
os biscoitos e amasse bem, junte a 
manteiga e misture com as mãos até 
formar uma massa consistente. Forre o 
fundo e as laterais de uma forma com 
fundo removível, leve ao forno prea-
quecido (180°C) de 10 a 15 minutos.

3. Bata os demais ingredientes no 
liquidificador até formar uma pasta ho-
mogênea. Misture ao frango desfiado, 
acerte o sal, espalhe sobre a massa 
pré-assada. Se preferir, pincele com 
gema de ovo e leve para gratinar.

Rendimento: 8 porções
Saiba mais em www.lar.ind.br/receitasLar/

“Produtividade não é 
trabalhar mais. 

É trabalhar melhor.” 
                   l Max Gehringer

Dose de 

Dicas para tempos

F  R  A  S  E

l Você̂ sabe qual a diferença entre 
farinha de aveia, farelo de aveia e aveia 
em flocos?

l Na questão de calorias são bem 
similares, porém a diferença está no teor 
de fibras encontradas entre elas.

l Farinha de aveia: Deixa a receita 
ou preparo mais homogêneo, por exem-
plo, um bolo.

l Farelo de aveia: É excelente para 
acrescentar em iogurte, salada de frutas, 
e entre as 3, é a que mais contém fibras 
na porção.

l Aveia em flocos: Excelente para 
preparos de mingau, panquecas e deixa 
a receita com a textura diferente.
 l Nutricionista Nicoli Perlin – via Instagram

saúde

Em tempos de pandemia, muita 
gente está trabalhando e estudando 
em casa, ou apenas evitando sair. 

Mas o que fazer com as horas 
que sobram? 

Aproveite os cursos online
Se o seu interesse é manter o 

cérebro na ativa, aproveite os diversos 
cursos online e gratuitos disponibiliza-
dos nestes últimos tempos. Existem 
diversas plataformas que disponibili-
zam cursos dos mais variados temas 
– incluindo o CIEE/PR. Isso pode ser 
útil tanto para melhorar seu conheci-
mento sobre determinado tema como 
para enriquecer seu currículo. 

Diversifique opções de lazer
Não é só de aprendizado, aulas e 

trabalho que se vive. O lazer também 
é muito importante para relaxar o 
cérebro e oxigenar as ideias. Uma boa 
dica é diversificar suas opções para 
não enjoar. Se você gosta muito de 
jogos de videogame, uma boa ideia 
é aprender jogos de tabuleiro – é 
possível encontrar sites com diversos 
jogos gratuitos para se jogar online.

Invista nos dotes culinários
Uma opção que tem agradado 

muita gente durante essa quarentena 
é aprimorar os conhecimentos culi-
nários. Cozinhar, além de relaxante, 
pode render pratos deliciosos para 
você e sua família. 

Aprenda uma coisa nova
Por fim, uma ótima opção é apren-

der a fazer uma coisa nova durante 
os dias em casa. Você pode aprender 
a tocar um instrumento musical, 
consertar aquela mesa torta, pintar 
um quadro, fazer a manutenção do 
jardim, aprender um idioma. O im-
portante é usar a criatividade para 
aproveitar as horas livres.

(Fonte de dados: CIEE Paraná – Centro de Integra-
ção Empresa-Escola. Via: cieepr.org.br)

de pandemia



Cooperar é 
muito mais 

negócio.

Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, 
CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Saiba mais em www.poupareganharsemparar.com.br

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

Poupe pelo
aplicativo
e concorra!



Programa Nutricional 
Yara MaisMays.
Mais conhecimento em nutrição,
mais equilíbrio na lavoura.

O Programa Nutricional de Fertilizantes Yara é fundamental para todo o 

ciclo da cultura do milho safrinha. Com ele, você garante mais qualidade 

e segurança na sua lavoura, mesmo nas piores condições climáticas.

Para saber mais, acesse

yarabrasil.com.br


