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E X P E D I E N T E

CAPA - Troféus prêmio Quem é Quem e 
foto de Isabeli Cristina Sehnem, filha dos 
associados Rogério e Josiane Sehnem

Irineo da Costa Rodrigues
Diretor-presidente

Quadrimestre 
de conquistas

Iniciamos este ano de 2022 apreensivos com 
a frustração da lavoura de soja e com os 

custos assustadores na pecuária.

Após a Assembleia Geral Ordinária de 
prestação de contas, um enorme programa foi 
desenvolvido para encontros com a família as-
sociada, com dezenas de reuniões dos comitês 
por atividade (comitês de Jovens, Feminino, e 
das atividades econômicas ovos, suínos, aves e 
grãos), destacando-se o evento alusivo ao Dia 
da Mulher e a Caravana Lar Agro. 

Destacamos também o terceiro encontro 
do Conselho Consultivo com os temas prin-
cipais sobre mercado agrícola, sucessão nas 
propriedades e tributação, o início do curso de 
nível superior para os associados e funcionários Gestão Integrada em Agro-
negócios, em parceria com a PUC – PR/Campus Toledo e apoio do Sescoop/
PR, além do lançamento do prêmio sobre sustentabilidade. 

Como fruto de um esmero maior na gestão da Cooperativa, a Lar recebeu 
o prêmio Quem é Quem que reconhece as maiores e melhores cooperativas, 
obtendo o 1º lugar nas categorias Gestão Econômico-Financeira, Gestão 
Ambiental, Inovação pelo quarto ano consecutivo e Gestor Operacional, 
além de campeã em eclosão de ovos na linhagem Cobb, pelo terceiro ano 
consecutivo. 

Destaque muito especial na edição desta revista a profissional médica 
veterinária e gerente industrial da avicultura, Lérida Fantin de Vargas, com 
o Prêmio Carne Forte em nível nacional no setor avícola. 

Nestes primeiros quatro meses do ano, ainda estamos sendo impactados 
pela guerra na Ucrânia, aumento dos juros e volatilidade dos mercados, e a 
ameaça de um inverno igual ao de 2021, que frustrou a lavoura do milho, o 
que seria uma tempestade perfeita.

Mesmo assim, realizamos um bom primeiro quadrimestre, ampliando e 
modernizando nossas estruturas, e acreditamos em um bom ano de 2022, 
com a graça de Deus.

editoral
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Maracaju é 
destaque no agronegócio

conhecendo a Lar

Lar atua no município desde 2005. Em 2021, 
recebeu praticamente 10 milhões de sacas de grãos

Camila Catafesta

Liderando 
o ranking 
em Mato 
Grosso do 

Sul, Maracaju 
se destaca 

com produção 
agropecuária 
estimada em 

R$ 3,3 bilhões 
em 2020.”

Sob influência do clima tropical e com solos 
muito favoráveis para a agricultura, o muni-

cípio de Maracaju, situado na região Sudoeste do 
Mato Grosso do Sul, se destaca na produção do 
agronegócio.  De acordo com Nota nº 01-2022/
CGPLAC/DAEP/SPA emitida pelo Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Mara-
caju ocupa o  primeiro lugar em Mato Grosso do 
Sul como município mais rico do agronegócio, 
bem como o oitavo lugar em todo o país.

Liderando o ranking no Estado, Maracaju 
se destaca com uma produção agrícola em 2020 
no valor estimado de R$ 3,3 bilhões (PIB de 
2,5 bilhões em 2019, segundo o IBGE), segui-
do de Ponta Porã em segundo lugar com uma 
produção em 2020 no valor estimado de R$ 2,3 
bilhões (PIB de 3,2 bilhões em 2019, segundo 

o IBGE). Sidrolândia está em terceiro lugar 
com uma produção em 2020 no valor estimado 
de R$ 2 bilhões (PIB de 1,9 bilhões em 2019, 
segundo IBGE) e Rio Brilhante em quarto lugar 
com uma produção em 2020 no valor estimado 
de R$ 1,6 bilhões (PIB de 2,3 bilhões em 2019, 

l UNIDADE DE MARACAJU. Estrutura adquirida da Coagri abriga o escritó-
rio próprio da Lar Cooperativa inaugurado em 2019 e a recepção de grãos 
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conhecendo a Lar

segundoo IBGE). A população estima-
da (IBGE, 2021) para Maracaju é de 
48.944 pessoas. 

CRESCIMENTO CONTÍNUO
A Lar Cooperativa deu os primei-

ros passos no município em 2004, 
iniciando a obra da Unidade Trevo, na 
sequência montou um escritório bem 
tímido ao lado da antiga linha férrea. 
Em 2005 as obras foram concluídas, 
com estrutura apta para receber 24.000 
ton e pouco mais de 20 funcionários 
no município. 

Em 2007 a Lar ampliou a capacida-
de da Unidade Trevo para 74.000 ton 
com um graneleiro, na época uma obra 
imponente e grandiosa, vislumbrando 
o crescimento da agricultura da re-
gião. Em 2010 foi alugada a estrutura 
que pertencia a Coagri com 60.000 
ton de capacidade estática, estrutura 
essa que foi adquirida pela Lar em 
2013.  Acompanhando o crescimento 

l SEMENTES. Desde 2021 a Lar possui armazém climatizado em Maracaju

agrícola da Lar no município, a Co-
operativa construiu unidade própria 
para recepção de grãos no Distrito de 
Água Fria, bem localizada e com ótima 
capacidade, mais 90.000 ton, com dois 
tombadores e dois secadores. A expan-
são continuou em 2017 com nova am-
pliação da unidade do Trevo, que veio 
a trazer maior capacidade de secagem 
e armazenagem, ampliando a estrutura 
para 104.000 ton.  Desta forma conso-
lidando a Lar como a maior capacidade 
estática do município, hoje com mais 
de 284.000 ton de estruturas aptas para 
receber a produção agrícola. 

Para facilitar ainda mais o fluxo 
de entrega de grãos, atualmente a Lar 
conta ainda com uma unidade alugada 
no município, com mais 120.000 ton 
de capacidade. O agronegócio também 
gera centenas de empregos em Maraca-
ju, na Lar são 155 colaboradores fixos 
e outros 50 temporários em época de 
safra.

“Futuro será 
muito promissor”

“Maracaju caminha para a 
ocupação de suas últimas áreas 
agricultáveis, ainda temos algu-
mas áreas de cana-de-açúcar 
e pastagem remanescentes. 
Por ocupar a oitava posição 
entre as maiores economias 
agrícolas do país, mostra a pu-
jança do agronegócio e a total 
importância para economia do 
município, da região e do Esta-
do. O futuro com certeza será 
muito promissor, pois temos 
neste município dois institutos 
de pesquisa e difusão, além da 
entrada de curso de agronomia 
pela UFMS”, afirmou o gerente 
Neucir Bencke, que faz a gestão 
geral de todas as unidades da 
Lar em Maracaju desde 2019. 

l ÁGUA FRIA. Unidade tem capacidade para 90.000 ton e re-
cebe o nome que faz referência à rodovia onde está localizada. 

l ESTRUTURA PUJANTE. Unidade Trevo foi a primeira estrutu-
ra própria da Lar em Maracaju. Situa-se no Km 30 da BR 267

l RECEPÇÃO DE GRÃOS. 
Associado Paulo Michalski e 
o gerente Neucir Bencke, na 
safra de 2021, após instalação 
da nova balança rodoviária na 
Unidade do Trevo. 
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EM BRASÍLIA
Homenagem 
à ministra

A ABPA (Associação Brasileira de 
Proteína Animal) promoveu em 8 de 
março uma solenidade em homena-
gem à ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, em Brasília. Na ocasião, 
também Dia Internacional da Mulher, 
a ABPA exaltou o trabalho excepcional 
realizado pela ministra em prol do de-
senvolvimento do agro e pela proteína 
animal do país, em seus três anos à 
frente da pasta. 

A cerimônia contou com a presen-
ça do presidente da República, Jair 
Bolsonaro, ministros e lideranças do 

agronegócio brasileiro. A Lar Cooperativa 
estava representada pelo diretor-presi-
dente Irineo da Costa Rodrigues e pela 

médica veterinária e coordenadora 
das indústrias de aves da Lar, Lérida 
Fantin de Vargas.

Março / Abril de 2022

SEU LAR DE CARA NOVA 1 - A 5ª etapa da campanha de  
vendas da rede Lar Supermercados contemplou mais 25 ganhado-
res. Foram 24 vales-compra no valor de R$ 500,00 e uma mobília 
completa no valor de R$ 30 mil. A entrega da mobília foi realizada 
dia 14 de março na propriedade da ganhadora Delvina Rosso 
Sartori, de Linha Rosso, interior de Medianeira (PR). O diretor 1º 
vice-presidente da Lar, Lauro Soethe, evidenciou os resultados 
da campanha e a satisfação em estar realizando a entrega para 
mais uma família de associados: “Tem sido de muito sucesso 
o engajamento dos nossos clientes e associados, ao longo dos 
anos as promoções têm se tornado cada vez mais participativas.”

SEU LAR DE CARA NOVA 2 - O sortudo que ganhou a 
mobília completa da 6ª etapa da campanha de vendas da 
rede Lar Supermercados é Marcelo Balestrin, morador 
de Medianeira. A entrega oficial aconteceu na tarde de 
13 de abril na loja Lar Supermercados, centro de Media-
neira, local da sorte para Marcelo, onde a esposa Elaine 
fez as compras da família, informou o CPF dele e rendeu 
o número da sorte que foi contemplado. A entrega foi 
prestigiada pelo diretor 2o vice-presidente da Lar, Urba-
no Frey, conselheira fiscal Marinez Croda, gerente de 
Compras Ricardo Baron e equipe de atendimento local.

BRAVÍSSIMO CONCERTOS - Em sua segunda temporada, o projeto Bra-
víssimo Concertos realizado pela Universidade Livre da Cultura segue voltado 
para a formação de plateias de diferentes correntes musicais. Neste ano trouxe 
apresentações de ópera, música clássica instrumental, música medieval e músi-
ca brasileira em Medianeira, Curitiba e Cascavel. Viabilizado pela Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, o Bravíssimo tem, entre outros, o incentivo da Lar Coope-
rativa e da Frimesa. Em Medianeira, o concerto foi no dia 29 de abril e o diretor 
1º vice-presidente da Lar, Lauro Soethe, esteve presente na abertura oficial.
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CUSTOMER RELATION MANAGEMENT (CRM) - A Lar está 
implementando novo sistema de gerenciamento e atendimento ao 
cliente. O sistema permitirá a captação e análise de dados juntos aos 
associados e customização de serviços. O treinamento destinado à 
área técnica Lar Agro foi realizado nos dias 30 e 31 de março. Trata-
-se de mais uma iniciativa da Cooperativa em direção à inovação.

TECNOLOGIA - Em março, foi realizado 
o curso de Operação de Drones nas unidades 
de São Miguel do Iguaçu e Missal, com carga 
horária de 24 horas. Os alunos conheceram os 
detalhes do equipamento, as diferenças entre 
os tipos de modelos disponíveis e os cuidados 
a serem observados durante a operação.

CELEBRAÇÃO
Missa alusiva 
aos 58 anos da 
Lar Cooperativa

Dia 18 de março foi re-
alizada a Missa em Ação de 
Graças pelo aniversário de 
58 anos da Lar Cooperativa 
e também a benção de toda 
a frota. A celebração foi 
realizada no Lar Centro de 
Eventos e transmitida pelo 
canal do YouTube da Lar.

LAR PARAGUAY - Em abril recebemos a visita de clientes da Lar Paraguay radicados em Nova Esperança e Marangatu. 
Chamado de Lar Tour Day, os clientes puderam conhecer várias instalações da Lar no Paraná, incluindo a Unidade Industrial 
de Aves de Matelândia e a Sede Administrativa em Medianeira.

Março / Abril de 2022
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GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL - Em março, houve o encerramento de duas turmas do curso Gestão da Propriedade 
Rural: suinocultores e avicultores. Cada turma contou com a participação de 15 propriedades, tendo início em 2021. No curso, 
os produtores aprenderam a Identificar através de indicadores de qualidade e produtividade a análise numérica econômico-
-financeira para a tomada de decisões, realizando ao final uma análise dos resultados alcançados em suas propriedades.

Março / Abril de 2022

COOPERJOVEM - Em 9 de abril, a assessoria de 
Ação Educativa da Lar realizou reunião de sensibili-
zação para participação das escolas municipais de 
Medianeira no Programa Cooperjovem. Através do 
programa, são ofertadas atividades que evidenciam 
a importância do comportamento cooperativo para 
o bem comum na sala de aula, na família e na co-
munidade. Também são promovidas, através da Lar, 
palestras e treinamentos para o corpo docente e a 
comunidade escolar.

HISTÓRIA - A  Cobb-Van-
tress promoveu na noite de 12 
de abril, na capital paulista, o 
lançamento do livro “Histórias 
de Sucesso”, que conta a  tra-
jetória de 26 empresas que são 
clientes da organização, que é 
líder mundial em genética aví-
cola. Composta por 28 capítu-
los, a publicação representa um 
resgate da memória da avicultura nacional e também destaca 
a história da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). 
A Lar Cooperativa faz parte destas 26 empresas e foi repre-
sentada no evento pelo superintendente de Suprimentos e 
Alimentos, Jair Meyer, que na foto está acompanhado pelo 
diretor de vendas e serviço técnico da Cobb, Bernardo Gallo.

FORTALECIMENTO DOS LAÇOS COMERCIAIS -  Equi-
pe da Lar em visita ao restaurante do Grupo Madero, parceiro 
comercial da Cooperativa. O Grupo Madero é referência no 
setor de alimentação do país e tem mais de 250 restaurantes 
no Brasil. Na foto superior, a gerente da Divisão de Alimen-
tos, Giovana Rosas; gerente Nacional de Vendas, Daniel 
Prestes; superintendente de Suprimentos e Alimentos, Jair 
Meyer; diretor-presidente Irineo da Costa Rodrigues; 
representante comercial Gabriele Toledo e supervisora 
de vendas em Curitiba, Daniel Oening. Na foto inferior, a 
equipe da Lar, com o diretor de compras do Grupo Madero, 
Rodrigo Alessandro Ferreira.
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Em junho de 2022, a Lar Cooperativa 
completa 20 anos de suas operações no 

Mato Grosso do Sul, e uma das ações que mar-
cam a data é a realização da Caravana Lar Agro, 
um giro de reuniões em todas as 17 unidades do 
Estado para apresentar aos associados um resu-
mo dos resultados, novidades e planejamento 
da Cooperativa. 

As reuniões, conduzidas pelo diretor-
-presidente Irineo da Costa Rodrigues e pelo 
superintendente de Negócios Agrícolas, Vandeir 
Conrad,  tiveram como pauta principal: desem-
penho da Lar no primeiro trimestre; informações 
sobre mercado agrícola e insumos; investimen-
tos e novas áreas de negócios - Lar Credi e Lar 
Máquinas.

A Caravana Lar Agro teve início no dia 8 de 
abril (sexta-feira) em Bonito e término no dia 14 
de abril (quinta-feira) em Sete Quedas, contan-
do com a participação de cerca de 650 pessoas. 

“Mais uma vez a Lar vai ao encontro de seus 
associados, inclusive em Mato Grosso do Sul, 
onde completamos 20 anos em julho, para po-
dermos ter este contato, como se diz por lá, ‘de 
peito aberto’, com franqueza, para poder-
mos contribuir com os produtores, 
em uma época em que todos estão 
preocupados com os altos custos 
de produção, com a baixa dos 
preços dos grãos e a possível 
falta de defensivos agrícolas, 
levando informações de mer-
cado e também sobre como 
está a Cooperativa”, afirmou 
o diretor-presidente Irineo da 
Costa Rodrigues.

CENÁRIO MUNDIAL
“Atualmente vivenciamos um ce-

nário mundial de grande velocidade e volatilida-
de das informações. Tudo chega a todo mundo, 
da mesma forma com que muda rapidamente. 
Justamente esta celeridade nos emprega a neces-
sidade de uma leitura um tanto quanto assertiva 
de tudo o que chega até nós. Como cooperativa, 
essa também é nossa missão, estar próximo do 
associado, trabalhar dento do que ele precisa e 
ajudar a desmistificar um pouco daquilo que é 
recebido de maneira até mesmo distorcida”, ob-
servou o superintendente de Negócios Agrícolas 
da Lar, Vandeir Conrad.

“Não sabemos exatamente o que vai acon-
tecer no futuro - continuou Vandeir -, mas bus-
camos criar cenários dentro dos mais variados 
pontos de vista, para que possamos ajudar os 

associados na tomada de decisões, 
levando em consideração que cada 

um deles possui uma realidade 
diversa. Então esta é uma 
das principais premissas da 
Caravana Lar Agro, trans-
formar esse turbilhão de 
informações que chegam 
diariamente do mundo 
todo, em algo simples e apli-

cável para nosso associado e 
cliente.”

Mais de 650 pessoas 
participaram do giro de 
reuniões para a família associada 
em Mato Grosso do Sul

Susi Ana Nardi

Atualmente 
vivenciamos 
um cenário 

mundial 
de grande 

velocidade e 
volatilidade 

das 
informações. 
Tudo chega a 
todo mundo, 
da mesma 
forma com 
que muda 

rapidamente.”
Vandeir Conrad, 
superintendente

de Negócios 
Agrícolas da Lar

l IRINEO RODRIGUES. 
“Mais uma vez a Lar vai ao 
encontro de seus associados”
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caravana Lar agro

A Caravana Lar Agro teve 
início no dia 8 de abril 
(sexta-feira) em Bonito 

e foi concluída no dia 14 
de abril (quinta-feira) em 

Sete Quedas

Revista da Lar I 11Março / Abril de 2022
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Humildade, ética e segurança
O slogan dos 20 anos da Lar em Mato Grosso do Sul 

foi evidenciado em todas as reuniões, deixando muito 
claro o comprometimento da Cooperativa com cada 

associado. Os temas abordados trouxeram justamente 
uma transparência da atuação da Lar, e os participan-
tes se mostraram muito satisfeitos com o encontro e 
seu formato. Confira os comentários:

12 I Revista da Lar Março / Abril de 2022

PIONEIROS EM BANDEIRAN-
TES. Da esquerda para a di-
reita, Altino Brauner, Adelino 
José Brauner e esposa Cecilia 
Araujo Brauner. Ao lado de 
Irineo Rodrigues, Paula Araujo 
Brauner, filha do casal, e Car-
los Antônio Brauner. Os irmãos 
Brauner são todos associados, 
uma das famílias pioneiras na 
agricultura de Bandeirantes.
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meio ambiente

A propriedade do avicultor Cleber Hippler 
na Linha Navegantes, município de Santa 

Helena (PR), foi o palco das comemorações da 
Lar Cooperativa no Dia Mundial da Água em 22 
de março. O ambiente repleto de muito verde foi 
propício para um brinde com água pura e direto 
da nascente. 

O encontro foi prestigiado pelo diretor 1º 
vice-presidente da Lar, Lauro Soethe, vice-
-prefeito de Santa Helena, Dinho Maraskim, e 
outras lideranças do município e da cooperativa. 
A sensibilização sobre a importância de preser-
var a água foi direcionada aos alunos da Escola 
Municipal Pedro Alvares Cabral, do distrito de 
São Roque. 

 Na propriedade do associado Hippler, o 
grupo se reuniu em torno de uma nascente re-
vitalizada - uma das mais de 150 já recuperadas 
pelo Programa Prioridade Ambiental da Lar. Se-
gundo Lauro Sothe, o programa tem cinco faces 
que direcionam os trabalhos e uma delas é a da 
água. “Assim, montamos uma estrutura de apoio 
principalmente para os nossos associados, para 
que identifiquem nascentes em suas proprieda-
des que foram assoreadas, pisoteadas pelo gado 
e foram sumindo. Com o programa o agricultor 
vai se conscientizando e também reconhecendo 

Lar comemora 
Dia Mundial da Água
150 nascentes já estão 
revitalizadas na área de 
ação da Cooperativa

a necessidade da água para as suas atividades”, 
disse Soethe, ao mencionar que uma nascente 
revitalizada pode melhorar, em dois anos, de 30 
a 300% sua disponibilidade hídrica. 

Os participantes também plantaram mudas 
nativas no entorno da nascente. Foram escolhi-
das espécies que melhor se adaptam a esse tipo 
de ambiente: pata de vaca, açoita cavalo, canela, 
guajuvira, ipê, cereja, araça, araça vermelho. 
Na propriedade de Cleber são três as nascentes 
revitalizadas, uma através do programa da Lar 
e outras duas em parceria com a prefeitura de 
Santa Helena. As ações ambientais da Coope-
rativa têm continuidade. Agora são mais de 150 
inscritos no programa de nascentes. Segundo 
a gerente de Inovação/Qualidade e Meio Am-
biente da Lar, Marcia Pessini, neste ano serão 
mais de 80 nascentes recuperadas pelo Programa 
Prioridade Ambiental Lar. 

Camila Catafesta

l PALESTRANTES. Pedro Dispner explicou ao pú-
blico como é o processo de proteção e revitalização 
das nascente. A tecnóloga ambiental da Lar, Bruna 
Mayer (dir.), apresentou em linguagem simples para 
as crianças os detalhes do ciclo da água

l PRESERVAÇÃO. 
Aluna da Escola 
Pedro Alvares Cabral 
planta muda de 
espécie nativa. 
Abaixo, grupo 
reunido na proprie-
dade do agricultor 
e associado da Lar, 
Cleber Hippler
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biogás

Parabéns à Lar, 
uma qualidade 
de operação 
fantástica. 
Eu gostaria 
de ver uma 
das maiores 

operações de 
suinocultura 
e consegui 

enxergar que 
essa expansão 
que a Lar fez 
na atividade 

também 
protege o meio 

ambiente.” 
Joaquim Leite, 

ministro do 
Meio Ambiente

Ministro do Meio 
Ambiente visita Cooperativa
Joaquim Leite conheceu 
a UPD e ações de 
preservação ambiental 
desenvolvidas pela Lar

Uma comitiva liderada pelo ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, visitou cases bem 

sucedidos de produção sustentável no Oeste do 
Paraná no início do mês de março, principalmen-
te com o uso de energia limpa através do biogás. 
O grupo esteve na Unidade Produtora de Leitões 
Desmamados (UPD) da Lar, em Santa Helena, 
no dia 10, e foi recepcionado pelo diretor 1º 
vice-presidente Lauro Soethe e equipe técnica 
da Cooperativa.

A UPD tem 10 mil matrizes alojadas e uma 
produção média de 330 mil leitões/ano. É uma 
estrutura moderna, com reaproveitamento da 
água da chuva, e também a trituração de car-
caças e placentas para decomposição e geração 
de biogás, o que possibilita a autossuficiência 
de 40% da unidade no uso de energia elétrica e 
gera 2.000 m3 de biogás ao dia.

“Parabéns à Lar, uma qualidade de operação 
fantástica. Eu gostaria de ver uma das maiores 
operações de suinocultura e consegui enxergar 
que essa expansão que a Lar fez na atividade 
também protege o meio ambiente, tratando os 
resíduos, dando soluções às carcaças, transfor-
mando o resíduo em energia e biofertilizante. 
Soluções climáticas, que protegem o meio am-
biente”, afirmou o ministro.  

Joaquim Leite também informou que o 
governo federal lançaria o programa Metano 
Zero, com o objetivo de transformar resíduos 
em energia e combustível, o que ocorreu em 21 
de março. Segundo ele um dos benefícios será 
o financiamento climático com juros verdes, 
redução de impostos para infraestrutura dessas 
operações, como essas da Lar, que transformam 
o resíduo que iria pra atmosfera em energia e 
biometano, pra substituir o diesel nos veículos 
pesados.  

“Importante pegarmos os desafios ambien-

tais que o mundo tem e mostrarmos que o 
Brasil é a solução para produzir e ao mesmo 
tempo reduzir as emissões de metano”, salien-
tou o ministro. Na comitiva também estava a 
deputada federal do Paraná e presidente da 
Comissão da Agricultura, Aline Sleutjes.

De acordo com Joaquim Leite, a política 
do Ministério do Meio Ambiente não é apenas 
reduzir, proibir, culpar e multar, mas empreen-
der projetos verdes, trazer soluções ambientais 
como as implantadas no Oeste do Paraná.  Um 
dos grandes desafios hoje é reduzir a emissão 
de metano e alimentar o mundo, e “o Brasil 
pode fazer os dois”, concluiu. 

Valdir Brod e Camila Catafesta

l COMITIVA. Deputada federal Aline Sleutjes, ministro Joaquim Leite, 1º vice 
presidente da Lar, Lauro Soethe, prefeito de Santa Helena, Evandro Miguel 
Grade, e o secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Márcio Nunes

l ENERGIA. Instalações em Santa Helena geram 
2.000 m3 de biogás por dia
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educação

Curso superior 
em agronegócio
Proposta inédita idealizada pela Lar para 
associados foi abraçada por outras 17 cooperativas e 
também possibilitou a participação de funcionários

Camila Catafesta

As atividades do curso Bacharel em Gestão 
Integrada de Agronegócios iniciaram-se 

oficialmente na noite de 12 de abril, de maneira 
híbrida, parte da turma presencialmente no Lar 
Centro de Eventos em Medianeira e os demais 
acompanhando de maneira virtual. O curso 

de nível superior, chancelado com a qualidade 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR) e desenvolvido com o apoio do Ses-
coop-PR, foi uma iniciativa da Lar Universidade 
Corporativa para trazer conhecimentos especí-
ficos para os produtores rurais e trabalhadores 
das cooperativas. 

De maneira inovadora e unindo a flexibili-
dade do ensino à distância, o curso trará noções 
de Agronomia, Administração, Medicina Vete-
rinária, Engenharia de Produção, Liderança e 
relacionamento. A turma é formada por mais de 
180 alunos, sendo eles associados ou funcioná-
rios das cooperativas: C.Vale, Coamo, Coasul, 
Cocamar, Cocari, Agrária, Frísia, Coopagrícola, 
Coopavel, Castrolanda, Coopertradição, Copa-
col, Coprossel, Integrada, Lar, Primato, Sicredi 
e Sicoob. Na Lar são 72 associados e 90 funcio-
nários participando da turma. 

A aula magna contou com a participação 
remota do diretor-presidente da Lar, Irineo da 
Costa Rodrigues, que estava em giro de reuni-
ões com associados no Mato Grosso do Sul, e 
do superintendente do Sescoop/PR, Leonardo 
Boesch. Participaram presencialmente o diretor 
2º vice-presidente da Lar, Urbano Inacio Frey, o 
superintendente da Lar, Clédio Marschall, o dire-
tor da PUC-PR Campus Toledo, Pedro Espinha, 
e a coordenadora do curso e também engenheira 
de produção Fernanda Butarelli. 

AGRICULTURA PROFISSIONAL
O diretor-presidente da Lar destacou a 

importância da evolução, aperfeiçoamento 
pessoal e profissional e o ensino de qualidade 
para compreender os novos momentos, as novas 
tecnologias. “A agricultura já passa pela pro-
fissionalização há muito tempo e é necessário 
passar pelo meio acadêmico. Assim teremos 
agricultores profissionais, que terão adquirido 
conhecimento e terão condições de interagir 
mais, aprender mais, e, o que é mais importan-
te, de praticar uma agricultura cada vez mais 

l CONECTADOS. Unidos pela tecnologia, Irineo Rodrigues, e o superin-
tendente do Sescoop/PR, Leonardo Boesch, participaram da aula magna 
respectivamente de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e de Curitiba
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moderna”, destacou Irineo da Costa 
Rodrigues. O dirigente também minis-
trou a Aula Magna sobre a Evolução do 
Agronegócio e os Desafios do Setor. 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO
O superintendente do Sescoop/

PR, Leonardo Boesch informou aos 
acadêmicos o quanto o sistema coo-
perativista tem investido em cursos e 
capacitação.  Leonardo mencionou que 
além do Bacharel em Gestão Integrada 
em Agronegócios que está iniciando 
as atividades, já existe a segunda 
turma em andamento de graduação 
em Gestão de Cooperativas e 35 pós-
-graduações acontecendo em 2022, 
além da oitava turma de mestrado de 
Gestão em Cooperativas, também em 
parceria com a PUC-PR. 

“Nós acreditamos que a educação 
é transformadora, e que só teremos 
a continuidade do cooperativismo se 
prepararmos o nosso público. E o co-
operativismo do Paraná nesse sentido 

vem desenvolvendo um papel funda-
mental com todas as suas cooperativas 
investindo muito na educação, isso nos 
dá a certeza de um futuro melhor”, 
concluiu Leonardo. 

Para se ter uma noção mais exata 
da oportunidade que está sendo conce-
dida aos participantes, o mesmo curso 
iniciou também na modalidade presen-
cial no campus da PUC em Toledo e o 

Nova turma 
conclui pós-graduação

Após dois anos de dedicação e 
estudos, 17 funcionários da Lar (foto) 
e outros 13 da Frimesa receberam 
o certificado de conclusão da pós-
-graduação em Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação no dia 1º de abril. 
O curso ocorreu como uma iniciativa 
da Lar Universidade Corporativa e 
contou com o apoio do Sescoop-PR. 

investimento corresponde em média 
a R$ 1.200,00/mês. Já os associados, 
ou filhos de associados e funcionários 
das cooperativas terão aulas com pra-
ticamente a mesma grade curricular 
de conteúdo, com a comodidade do 
ensino a distância, com subsídio do 
Sescoop-PR e deverão pagar apenas 
R$ 133,00/mês durante os três anos 
de curso.

Graças à parceria com a Frimesa foi 
possível montar uma turma com foco 
em tema bem específico que é a pes-
quisa, desenvolvimento e inovação, e 
a execução ficou sob responsabilidade 
da Universidade Uniamérica. 

“Desenvolvemos o curso para 
atender necessidades específicas e com 
uma metodologia inédita, com foco em 
dar aplicabilidade ao aprendizado de 
forma imediata em benefício pessoal e 
profissional”, destacou o conselheiro 

do Grupo Descomplica/ Uniamérica, 
Rion Braga. 

Estiveram presentes na cerimônia 
de entrega dos certificados o diretor 2º 
vice-presidente da Lar, Urbano Inacio 
Frey, o diretor-presidente da Frimesa, 
Valter Vanzella, e o superintendente da 
Suprimentos e Alimentos da Lar, Jair 
Meyer, além de lideranças da coopera-
tiva e central. Todos enalteceram a de-
dicação e empenho dos trabalhadores 
na busca pelo conhecimento.

l INÍCIO. A coordenadora do curso, Fernanda Butarelli, explicou como serão as au-
las. As primeiras já incluem disciplinas técnicas como Anatomia e Fisiologia Animal
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Corações acelerados, projetos de altíssimo 
nível e um clima de comemoração marcaram 

a entrega oficial da sexta edição do Prêmio Quem 
é Quem: Maiores e Melhores Cooperativas de 
Aves e Suínos, que aconteceu durante a aber-
tura da Feira Avesui na noite de 26 de abril, no 
Lar Centro de Eventos em Medianeira (PR). A 
premiação destaca as melhores práticas e ficou 
conhecida como uma espécie de Oscar do setor. 

Em uma cerimônia de muita emoção, os 
presidentes das principais cooperativas do País 
estiveram presentes para receber os prêmios em 
11 categorias e suas subdivisões. Foi um mo-
mento marcante, com a presença do secretário 
de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, 
Norberto Ortigara, do presidente do Sistema 
Ocepar, José Roberto Ricken, e de diversas au-
toridades estaduais e municipais. 

O protagonismo das cooperativas dentro do 

premiação

“Oscar do 
cooperativismo”
Lar foi a cooperativa mais premiada, campeã 
em quatro categorias do Prêmio Quem é Quem

agronegócio brasileiro é algo já consolidado. O 
prêmio destacou que elas se transformaram em 
referência dentro das cadeias produtivas em que 
atuam, levando tecnologia, renda e qualidade de 
vida a milhares de famílias de produtores rurais, 
além de atuar em projetos ligados à sustentabi-
lidade e preservação do meio ambiente e que 
atendam demandas importantes da área social.

RECONHECIMENTO À LAR
“Estamos extremamente felizes com essa 

premiação, principalmente sabendo da serie-
dade com que ela é realizada pela equipe de 
avaliação da Esalq-USP, de muita credibilidade. 
A Lar tem um trabalho de décadas que procura 
aprimorar ano a ano, e quando recebemos essas 
premiações sentimos que valeu a pena, que 
estamos no caminho certo”, afirmou o diretor-
-presidente da Lar Cooperativa, Irineo da Costa 

l DESTAQUE. Os representantes da Lar Cooperativa com os quatro troféus recebidos. A partir da esquerda, gerente da Divisão 
Financeira, Marcelo Riedi; gerente de TI, Saul Kirienco; diretor-presidente Irineo da Costa Rodrigues; diretor 1º vice-presidente 
Lauro Soethe; gerente das indústrias de rações, Carlos Varnier; e diretor 2º vice-presidene Urbano Frey

Camila Catafesta

Estamos 
extremamente 

felizes com 
a premiação, 

principalmente 
sabendo da 
seriedade 

com que ela 
é realizada 

pela equipe de 
avaliação da 
Esalq-USP.”

Irineo Rodrigues, 
diretor-presidente
da Lar Cooperativa
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premiação

Rodrigues, após receber os troféus. 
Irineo também falou sobre a alegria da 
Lar ao conquistar pela quarta edição 
consecutiva o troféu na categoria de 
Inovação, o que representa a síntese do 
conhecimento. “Quem inova precisa 
ter conhecimento, e isso é a chave do 
futuro”, enfatizou o dirigente. 

Nesta edição, a Lar Cooperativa 
Agroindustrial levou quatro troféus, 
nas categorias Gestão Econômica-
-Financeira, Gestão Ambiental, Gestor 
Operacional (Carlos Varneir, gerente 
das indústrias de rações) e Inovação, 
com o desenvolvimento do aplicativo 
Lar Digital. A C.Vale ficou com dois 
prêmios: Assistência Técnica - Avicul-
tura e Melhor Cooperado - Avicultura. 
Dois troféus também foram para a 
Languiru, com Gestão Social e Varejo 
- Marketing em Ação, e outros dois 
para a Coopavel: Assistência Técnica 
- Suinocultura e Varejo - Inovação em 
Consumo. Com um prêmio ficaram: 
Frimesa (Sustentabilidade e Melho-
res Práticas ESG), Primato (Melhor 
Cooperado - Suinocultura), Copacol 
(Liderança Feminina) e Aurora Coop 
(Bem-estar Animal). 

O prêmio Quem é Quem é promo-
vido pela Gessulli Agribusiness com o 
apoio da Organização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB). 

ANÁLISE CRITERIOSA 
Os pesquisadores da Escola Supe-

rior Luís de Queiroz – ESALQ/USP 
avaliam os questionários respondidos 
pelas cooperativas em cada categoria, 
bem como evidências de cada informa-
ção que ali foi registrada. “Os trabalhos 
precisam ser realizados dentro de uma 
comprovação, então é necessário mos-
trar e evidenciar os resultados”, relatou 
o superintendente Clédio Marschall ao 
explicar como a premiação é criteriosa. 

“A cooperativa teve premiações em 
todas as áreas, tanto na área de gestão, 
como também nas áreas de meio am-
biente e inovação, que são estratégicas 
e importantes para que as empresas se 
mantenham perenes no mercado e, é 
claro, cumpram com os seus objetivos 
de ser cooperativa, que é atender o 
seu quadro social”, comentou com 
satisfação Clédio.

Gestão Econômica-Financeira
Na categoria Gestão Econômica-

Financeira, o Prêmio Quem é Quem 
fez uma análise do balanço patrimo-
nial, fluxo de caixa, faturamento ge-
ral da cooperativa e desempenho nas 
atividades de aves e suínos, levando 
em consideração os números de 2017 
a 2021, e planejamento estratégico, 
entre outros. 

“A questão da liquidez e da gera-
ção de caixa a partir do crescimento 
dos negócios avícolas e agrícolas, 
isso foi sendo medido e demons-
trado, e evidenciou a expansão da 
cooperativa no aspecto econômico e 
financeiro”, comentou o superinten-
dente Clédio Marshall. Distribuição 
de sobras aos associados e contribuições sociais também são levadas em 
consideração. 

A Lar ter sido a campeã no desempenho econômico é um reconhe-
cimento muito significativo e que valida um trabalho conjunto feito por 
associados e funcionários. “Na medida em que somos mais eficientes, 
temos resultados econômico-financeiros melhores, é todo um corpo e 
um conjunto de ações, trabalho feito internamente com equipes super 
comprometidas e dedicadas, gestão e eficiência produtiva no campo”, 
analisou o superintendente.

l PREMIAÇÃO 1. Rodrigues rece-
beu das mãos de Ricardo Gessuli o 
troféu Gestão Econômica-Financeira

Referência em Gestão Ambiental
Na categoria Gestão Ambiental, a Lar se destacou por mostrar o que é 

feito principalmente no Programa Prioridade Ambiental, com ações específi-
cas direcionadas para ar, água, gestão de resíduos sólidos, fontes renováveis 
para energia elétrica e também educação ambiental. Clédio ressaltou algumas 
práticas ambientais em que a Lar é referência, como: as inspeções que são 
feitas, tanto do ar, quanto da qualidade da água nos nossos efluentes e frigo-
ríficos, os particulados das caldeiras, que precisam de medições constantes, 
a gestão dos resíduos com a recolha das embalagens de agroquímicos, mas 
também de resíduos de saúde das unidades produtoras, reflorestamento e a 
proteção de nascentes, entre outras.

l PREMIAÇÃO 2. 
Marc Hasson (ao 
centro), presiden-
te da Boehringer 
do Brasil, entre-
gou o prêmio da 
categoria Gestão 
Ambiental para o 
diretor-presidente 
da Lar Cooperati-
va, Irineo da Costa 
Rodrigues, e o 
superintendente 
Clédio Marschall
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Tetracampeã 
em Inovação

Pelo quarto ano consecutivo (2018, 
2019, 2021 e 2022 pois no ano de 2020 
a premiação não ocorreu devido a pan-
demia de Covid-19), a Lar Cooperativa 
foi a campeã na categoria Inovação. 
Desta vez o projeto reconhecido foi o 
aplicativo Lar Digital. É uma proposta 
de levar comodidade aos associados, 
com um atendimento cada vez mais 
ágil, flexível e seguro. 

Os trabalhos iniciais para o de-
senvolvimento aconteceram em junho 
de 2019 e o aplicativo foi lançado em 
março de 2020, como parte das ações 
da Cooperativa no conceito de transfor-
mação digital. Inicialmente, o foco foi 
disponibilizar os dados referentes ao fe-
chamento dos lotes para os avicultores. 

“O Lar Digital nasceu de uma 
necessidade constante de gerar infor-
mações para os associados, primeira-
mente voltado apenas à integração da 
avicultura. Para dar o ponta pé inicial, 
realizamos um estudo preliminar das 
informações que eram disponibilizadas 
aos associados pela internet ou SMS 
com um pequeno escopo. Promove-
mos uma reunião com os líderes da 
avicultura, para buscar entender o 
que de fato faria sentido para eles no 
aplicativo”, relatou o gerente de TI da 
Lar, Saul Kirienco. 

FERRAMENTA INDISPENSÁVEL
De acordo com o gestor, além 

de promover a experiência digital, o 
aplicativo permitiu estreitar relacio-
namento, se transformando em uma 

premiação

Destaque 
na avicultura

l Durante a Avesui a Lar recebeu 
da Cobb Vantress o reconhecimento 
pelo melhor índice de eclosão de ovos 
em 2020. Enquanto a média do setor 
para lotes da linhagem Cobb é de 80 a 
83%, a Lar atingiu o índice de 88,70%. 
O que representa o aproveitamento 
máximo de ovos, alto nível de nasci-
mentos para ovos férteis. 

l O desempenho extremamente 
satisfatório está relacionado aos bons 
manejos de machos e fêmeas, boas 
condições de ambiência das granjas, 
ótimas condições sanitárias, tecnolo-
gias de equipamentos nos incubató-
rios e gestão de dados. A homenagem 
foi entregue pelos representantes 
da Cobb Bernardo Gallo, diretor 
comercial e de serviços técnicos, e 
Alex Friederich, gerente de Serviços 
Técnicos para o Paraná.

l PREMIAÇÃO 3. Na entrega do troféu da categoria Inovação, o presidente da 
Ocepar, José Roberto Ricken; presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, diretor 
da Gessuli Agribusiness, Ricardo Gessuli; gerente de TI da Lar, Saul Kirienco, e o su-
perintendente Administrativo Financeiro, Clédio Marschall. 

ferramenta indispensável 
para a comunicação en-
tre a Lar Cooperativa e 
seus associados. 

Atualmente o apli-
cativo já conta mais de 
5 mil associados ativos 
e disponibiliza, seguin-
do todos os princípios da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), informações 
seguras: movimentações financei-
ras do associado, cotações agrícolas, 
romaneios, contratos de saldos de com-
pras futuras na área agrícola, índices 
e médias de lotes entregues de aves 
e suínos, cargas entregues de rações, 

l KIRIENCO. “O Lar Digital nasceu 
de uma necessidade constante de gerar 
informações para os associados, primei-
ramente voltado apenas à integração da 
avicultura”

extrato de uso do cartão 
Lar Card, programa de 
rádio e comunicações 
da Lar. Em breve, no-
vas funções estarão 
disponíveis no mó-
dulo Agricultura. Os 

funcionários da Lar 
também podem baixar 

o aplicativo e ter acesso 
a temas de seu interesse, 

como a folha de pagamento.
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premiação

Prata da casa é 
destaque na categoria 
Gestor Operacional

Ele tem a Lar Cooperativa como 
única empregadora em sua carteira 
de trabalho. Carlos Eduardo Varnier, 
natural de Missal (PR) e morador de 
Santa Helena, é o gestor geral de todas 
as indústrias de rações da Lar e foi o 
campeão do Quem é Quem na catego-
ria Gestor Operacional. 

Carlos iniciou sua trajetória na Lar 
em 2006, no matrizeiro e incubatório 
em Vila Celeste, Santa Helena. Suas 
primeiras atividades foram como au-
xiliar de produção naquela unidade. 
Depois, passou por diversos setores, 
nas funções de operador de incubado-
ra, expedição, gestor de frota, analista 
de PCP e gerente operacional. No ano 
de 2018 foi convidado pra assumir uma 
função na fábrica de rações de Santa 
Helena e desde 2021 é o gerente geral 
das cinco indústrias de rações da Lar. 

“Fui indicado pra representar a Lar 
e isso foi algo que me deixou bastante 
feliz. Só o fato de ter sido lembrado 
para representar a Cooperativa, uma 
grande referência no cenário do agro-
negócio brasileiro, entre milhares de 
funcionários, foi muito gratificante”, 
comentou Carlos. Na visão dos avalia-
dores alguns dos destaques do gestor 
foram o envolvimento em projetos 
inovadores, voltados para melhoria 

l SATISFAÇÂO COMPARTILHADA. Carlos Varnier e integrantes de sua equipe comemoram o prêmio

contínua e maior eficiência dos proces-
sos, bem como o perfil de liderança que 
engaja e motiva a equipe a despertar o 
melhor do potencial de cada um. 

CINCO INDÚSTRIAS
Sob o guarda-chuva da gestão 

de Carlos Varnier hoje são cinco in-
dústrias de rações em atividade, 870 
funcionários e produção média de 
190 mil toneladas de ração/mês. Para 
garantir as entregas também fazem 
parte do processo 125 caminhões, que 
percorrem em torno de um milhão de 

quilômetros/mês para garantir o ali-
mento dos animais nas propriedades 
dos associados. 

Carlos compartilhou a homenagem 
com todas as equipes das indústrias 
de rações. “Temos uma equipe extre-
mamente robusta, de muita qualidade 
em todas as indústrias, isso faz com 
que o nosso resultado apareça, faz com 
que possamos produzir uma ração de 
qualidade e potencializar a qualidade 
genética que está no campo. O grande 
mérito que nós temos é a equipe”, 
afirmou com satisfação.

l PREMIAÇÃO 4. Carlos Varnier (2o a partir da esquerda), vencedor na categoria 
Gestor Operacional, ladeado por Irineo da Costa Rodrigues, pelo secretário de Agri-
cultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, e pelo superintendente de 
Suprimentos e Alimentos da Lar, Jair Meyer
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evento

Alegria e emoção
no Mês da Mulher

l CULTURA. Atra-
vés da música e 
dança o Espaço Sou 
Arte presenteou mu-
lheres que fizeram a 
diferença na história

Mais de 500 associadas e esposas de associados 
da Lar participaram de programação especial

Camila Catafesta

A Lar Cooperativa promoveu comemoração 
alusiva ao Dia da Mulher na tarde de 16 

de março. Mais de 500 mulheres, associadas 
e esposas de associados, participaram de uma 
programação exclusiva para elas no Lar Centro 

de Eventos em Medianeira. A tarde foi repleta 
de muita reflexão com palestrante Dani Amaral 
e muita alegria com o grupo Espaço Sou Arte. 

Dani Amaral, uma palestrante motivacional 
que envolve o público com sua história, contou 
como foi a sua trajetória após perder os dois 
braços aos quatro anos de idade em um acidente 
com maquinário agrícola. 

A limitação física nunca lhe impediu de 
fazer nada e apenas ao ouvi-la, naturalmente 
a pessoa faz um exame de consciência e pensa 
em reclamar menos da vida. “Sou a pessoa que 
sou hoje, a mulher que eu sou, por conta da 
minha mentalidade”, relatou Dani ao esbanjar 
convicção e felicidade, além de mencionar que 
independente da dificuldade, a nossa força de 
vontade tem o poder de transformar a situação 
ao nosso redor. 

Dani tem um canal no Youtube com pratica-
mente meio milhão de inscritos e mostra cenas 
do seu dia a dia como fazer bolo de chocolate 

l COORDENAÇÃO. 
Catia Schneider 
falou representando 
o Comitê Feminino 
da Lar Cooperativa



Revista da Lar I 23Março / Abril de 2022

evento

e se maquiar (muito bem, por sinal), 
utilizando os pés. 

O brilho artístico, com muita ale-
gria, música, dança e um toque cultural 
foi transmitido pelos integrantes do 
grupo Sou Arte de Campo Mourão. 
As apresentações mostraram mulheres 
de destaque na história como a apre-
sentadora americana Opra Winfrey, a 
pintora mexicana Frida Kahlo e a freira 
indiana madre Teresa de Calcutá. 

O evento cultural contou com 
apoio do Sescoop-PR e Corteva, e foi 
prestigiado pelo diretor 1º vice-presi-
dente da Lar, Lauro Soethe, e pelo 2º 
vice-presidente Urbano Frey.

Soethe agradeceu a presença do 
público e reforçou que todos os dias as 
mulheres tem um papel importante na 
Lar e ocupam papel de liderança nos 
conselhos e na gestão.

Cada mulher 
tem o seu brilho
l Ao fazer o uso da palavra duran-

te a abertura do evento, a coordenado-
ra do Comitê Feminino Catia Defendi 
Schneider falou sobre a importância de 
cada mulher deixar a sua luz brilhar e 
fazer a diferença na sua família e na 
sua propriedade. 
l Para que o grande encontro fosse 

possível, cada líder do Comitê Femi-

l MULHERES DA LAR COOPERATIVA. Agricultoras e agropecuaristas, associadas e esposas de associados, todas comprome-
tidas com o seu desenvolvimento pessoal, da família e da propriedade rural

nino nas unidades atuou convidando 
as demais mulheres. Na abertura do 
evento, como forma de reconhecimen-
to à dedicação da liderança, as 26 
representantes das 13 unidades 
da Lar no Oeste do Paraná foram 
chamadas ao palco acompanha-
das por Catia Defendi Schneider 
e pela conselheira da Lar e asses-
sora de Ação Educativa, Suzana 
Pieniz.
l “Após praticamente dois 

anos sem eventos presenciais para 
grupos maiores devido à pandemia, 
ficamos muito felizes com essa reto-

mada, preparamos cada 
detalhe com carinho, mas 
o mais importante foi a pre-
sença das nossas mulheres. 
Gratidão a cada líder que 
se dedicou em convidar as 
demais”, relatou a asses-
sora de Ação Educativa, 
Suzana Knapp Pieniz. 

Vídeo do evento
Acesse o QR Code
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Prêmio Carne Forte
para gerente da Lar 
Responsável pelas quatro indústrias de frango da 
Cooperativa, Lérida de Vargas é destaque nacional

A médica veterinária e gerente geral das 
quatro indústrias de frango da Lar, Lérida 

Fantin de Vargas, recebeu o Prêmio Carne Forte 
na capital paulista em 15 de março. A gerente 
da Lar Cooperativa foi a homenageada nacional 
como destaque na avicultura. O Prêmio Carne 
Forte reconhece e valoriza os profissionais, e 
também autoridades, que foram importantes na 
cadeia produtiva de proteína animal, abrangendo 
os setores de aves, suínos, bovinos, pescados, 
entre outros. A votação é feita pelos profissionais 
do setor das indústrias de carnes e imprensa 
especializada.

Na Lar Cooperativa, Lérida iniciou sua 
trajetória há 22 anos, atuou como responsável 
pelo controle de qualidade, depois como gerente 
da Unidade Industrial de Aves em Matelândia e 
atualmente é a coordenadora geral das indústrias 
da Lar, o que corresponde a um abate na ordem 
de 1 milhão de aves/dia. “Sinto-me realmente 

Camila Catafesta

honrada de através da Lar Cooperativa poder 
representar a avicultura e receber esse reconheci-
mento. Somos um time, crescemos juntos, equi-
pe técnica do campo, comercial, qualidade, RH, 
equipes das indústrias dedicadas, muita gente 
envolvida. Este prêmio é da avicultura da Lar, 
divido com todos este mérito”, afirmou a gestora 
ao expressar a sua gratidão pelo reconhecimento. 
Vale destacar que a premiação aconteceu no Mês 
da Mulher, e esse ano foi a primeira vez em que 
uma mulher recebeu o Prêmio Carne Forte como 
destaque profissional. 

Além das funções de gerência exercidas na 
Lar, a relevância da Lérida na avicultura se dá 
devido à forte atuação dela em nível nacional 
junto a entidades como Ministério da Agricul-
tura e Sindiavipar, representando tecnicamente 
o setor, contribuindo na busca constante pela 
sanidade e lutando pela causa de aliar produção 
com qualidade e viabilidade das indústrias. 

Somos um 
time, cresce-
mos juntos. 

Este prêmio é 
da avicultura 
da Lar, divido 

com todos 
este mérito.”

Lérida de Vargas, 
coordenadora das 
indústrias da Lar

l EVENTO. Lérida 
na solenidade de pre-
miação em São Paulo
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Mulher referência
l Lérida é inspiração para outras mulheres, nunca 

desistiu diante as dificuldades da vida e sempre se es-
merou para ir em busca de mais conhecimento. Desde 
jovem já se destacava como líder, atuava na comunidade 
como catequista, participava do coral, sempre foi bem 
envolvida. Aos 51 anos de vida esbanja energia e sabe-
doria adquirida em sua jornada. 
l É natural de Palotina (PR), filha de mãe costureira 

e pai agricultor. Durante a faculdade vendia cosméticos 
pra ajudar nas despesas. Ainda na faculdade de Veteri-
nária conheceu Eugenio Vargas, que nos anos seguintes 
se tornou seu marido. Da união nasceram duas meninas, 
Serena e Florence. Ambas já estão na universidade, cur-
sando Veterinária e Medicina, respectivamente.
l Lérida hoje é médica veterinária com diversos 

MBAs:  em Formação de Gestores, em Engenharia da 
Produção Agroindustrial e Executiva em Gestão Estra-
tégica de Pessoas. Ela conta ainda com especialização 
em Higiene, Processamento e Vigilância de Produtos 
de Origem Animal e “lato sensu” em Desenvolvimento 
Gerencial, e também concluiu mestrado em Tecnologia 
de Alimentos.

Sempre em busca do 
aperfeiçoamento: trajetória 
e visão profissional

Em sua carreira, Lérida atua há pratica-
mente 30 anos na avicultura. Além de médica 
veterinária, ela é mestre em tecnologia de 
alimentos e possui diversas especializações, 
o que evidencia a sua busca por constante 
capacitação para estar bem preparada no que 
tange à cadeia produtiva de aves e um produto 
de qualidade para o consumidor final. 

Após a aquisição da quarta indústria de 
aves da Lar, surgiu a necessidade de uma ges-
tão 360 graus, e com a missão de contribuir 
para otimizar os processos, produção detalha-
damente planejada, e zelar pela padronização 
de todos os produtos o que detalham as atuais 
responsabilidades da gestora. 

Ao ser questionada sobre quais seriam os 
pontos de destaque em sua trajetória e que 
contribuíram para que se tornasse a referência 
que é hoje para o setor avícola, ela menciona 
três. Inicialmente Lérida relata a importância 
da atualização e do conhecimento. Devido ao 
dinamismo do mundo global, o profissional 
precisa estar preparado. 

O segundo é a comunicação com o qua-
dro de funcionários.Considerando os quatro 
frigoríficos, são mais de 18 mil pessoas. “São 
o nosso grande patrimônio, precisamos cuidar 
delas, estar próximos, acompanhando, dar 
atenção, orientar, ensinar e tratar diferentes 
situações que ocorrem no dia a dia”, comenta 
Lérida e complementa que da mesma forma 
é tarefa do gestor e de toda equipe zelar pela 
conservação dos equipamentos e estrutura.

E o terceiro tópico destacado por ela é o 
aperfeiçoamento contínuo para o autodesen-
volvimento, reforçando temas como estudar 
outro idioma e inovação, indispensáveis no 
cenário atual na visão dela.  

O PAPEL DOS AVICULTORES
Léria encerrou a entrevista ressaltando a 

importância do papel dos avicultores na cadeia 
produtiva do frango.  De acordo com ela, a qua-
lidade do produto final é definida nos aviários. 
“O frigorífico não consegue mudar nada do 
que ele recebe, é apenas o local que transforma 
a matéria-prima em cortes e industrializados”, 
ressaltou, ao agradecer pela dedicação de cada 
avicultor da Lar Cooperativa que faz parte 
desse amplo processo produtivo. 

Março / Abril de 2022
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Cooperativismo
de bons resultados

perfil

Camila Catafesta

Uma pequena propriedade na Linha São 
José, Missal, é onde fica a propriedade 

dos Buerhmann. Além da beleza e capricho no 
lugar, o que mais encanta é a união da família. 
De raciocínio rápido e com uma inquietude 
natural para o progresso, José Buehrmann sabe 
valorizar a importância da esposa Clarice e 
das filhas Nathiele (18) e Juliane (14), além de 
dividir o trabalho com elas. “A granja são elas 
que cuidam”, deixou claro José desde o início 
da conversa. Durante o mês de abril, a família 
obteve o segundo melhor lote da Lar Cooperati-
va, com índice de eficiência produtiva na ordem 
de 303 pontos. 

Por trás da satisfação e sorriso com os resul-
tados obtidos, existe muita dedicação de Clarice 
e das filhas. As meninas pegam no batente de 
verdade, cada uma tem o seu barracão como 
responsabilidade de limpeza diária, entre outros. 

A tradição da suinocultura veio por parte 
da família de José. Ele e Clarice iniciaram na 
atividade com a própria granja em 2005, com 
500 animais. Em 2016, ampliaram para 1.000 
cabeças e atualmente as instalações têm capa-
cidade para 1.500 animais. 

José fica mais dedicado à agricultura. Com 
o irmão Eugênio, cultiva 42 alqueires (ou 100 
hectares). Ele comenta que teve uma infância 
muito humilde, e se mostra feliz com tudo que 
conquistaram com muito esforço. 

 
EVOLUÇÃO DA SUINOCULTURA
Em sua trajetória ele pôde acompanhar a 

evolução da suinocultura. Recorda que em 1983 
o pai iniciou uma granja nova de ciclo completo, 
lembra de como a atividade era mais braçal, com 
os comedouros manuais, e o esforço que era 
abastecer principalmente no final dos lotes, em 
que os animais precisam de mais ração. “Hoje 
está um luxo, comedor automático e estrutura 

O trabalho em família 
dos Buehrmann é 
referência na suinocultura 

l MULHERES. Clarice e as filhas, a caçula Juliane e a mais velha Nathie-
le: a atenção feminina com excelentes resultados na suinocultura
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que facilita o nosso trabalho”, analisa 
Buehrmann. Sem sombra de dúvida é 
possível dizer que a próxima geração 
já é apaixonada pela suinocultura. As 
jovens Nathiele e Juliane afirmam com 
convicção que querem permanecer na 
propriedade e continuar trabalhando 
com os pais. 

Na família não existe segredo com 
as meninas, elas acompanham de perto 
tudo o que é investido, sabem dos com-
promissos financeiros, do que pode ser 
gasto e quando é preciso economizar. 
“Não adianta gastar mais do que se 
tem”, comenta a mãe Clarice.  O casal 
ensinou as filhas a valorizar o que se 
tem e a se dedicar para construir mais. 
Elas literalmente vestem a camisa e 
sabem das suas responsabilidades. 

ORGULHO DA ATIVIDADE
Como nem tudo são flores, Nathie-

le e Juliane comentam que já sofreram 
bullying na escola por trabalharem 
com suínos. Em um primeiro momento 
teve choro, afinal ninguém gosta de ser 
motivo de risos de colegas, mas com 
muita conversa em casa conseguiram 
superar e hoje esbanjam orgulho pela 
atividade. As piadinhas não pararam, 
mas elas aprenderam a não se abalar 

Visão de futuro:
progredir sempre
lAo ser questionado sobre 

qual seria o sonho da sua vida, José 
responde de pronto: “Progredir, 
não ficar parado”. A propriedade 
tem placa solar, é autossuficiente e 
tem sobra de 1.500 kw ao mês. O 
próximo investimento é o gerador. 
l Para o progresso existem os 

financiamentos, tudo bem calcula-
do e em dia, graças ao trabalho em 
família. E o desafio dos Buehrmann 
é não parar no tempo, manter-se 
atualizados no que é possível para 
fazer mais e melhor. 
l Quando o assunto é coopera-

tivismo, José reconhece a força do 
sistema. “A Lar é uma família, tem 
tudo que a gente precisa”, comen-
tou, ao mencionar que adquire os 

insumos agrícolas, co-
mercializa os grãos 
e a produção da 
granja de suínos 
na Cooperativa. 
E as compras 
para casa são 
feitas no super-
mercado Lar.
l A confian-

ça na Cooperati-
va foi o estímulo 
para se tornar sócio 
da Lar Credi, recente-
mente. “Quem tem vontade 
de trabalhar só cresce junto com a Lar. 
Torço que a Cooperativa cresça, o mu-
nicípio cresce e nós também”, afirmou 
ele. Missal é destaque na suinocultura 
e tem a segunda maior produção per 
capita de suínos do estado do Paraná, 
atrás apenas de Toledo. 

l O coopera-
tivismo é tão 
natural  para 
José, que por 

vezes ele não se 
dá conta, mas o 

grande exemplo de 
cooperação deles está 

dentro de casa. A família 
vive o cooperativismo todos os 
dias, na divisão do trabalho, no so-
nhar junto, na valorização das mu-
lheres, na troca de ideias, na soma 
de forças para superar os desafios 
e no compartilhar das conquistas, 
e das melhores condições de vida.

l UNIÃO. José e Cla-
rice compartilham a 

mesma determina-
ção para correr 
atrás dos sonhos

com a opinião alheia e hoje não se 
enxergam fazendo outra coisa. 

A clareza da conversa em família 
mostra que cada um sabe do seu papel 
e todos valorizam a diversificação da 
propriedade. “A rentabilidade da la-
voura na última safra não foi boa e os 
suínos foram a salvação”, comenta Cla-
rice ao relembrar a seca da safra de soja 
no verão e expressar o seu amor pela 
suinocultura. A dedicação na granja é 
liderada por ela, que se preocupa com 
cada detalhe do manejo, dá atenção em 
tempo integral e se sente mal quando 
há mortalidade mais alta em um lote.

2,77 milhões 
de cooperados

R$ 3,83 milhões em
impostos recolhidos

R$ 153,7 bilhões em 
faturamento

126,6 mil funcionários

Cooperativismo do PR
(Ocepar, referente ao ano de 2021)

l FAMÍLIA. Trabalho dos Buehrmann garante ótimos resultados com a suinocultura
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Mais de 600 pessoas participaram 
do giro de reuniões do Coopera-

ves, no período de 18 a 22 de abril. Em 
oito reuniões, os avicultores receberam 
informações técnicas sobre manejo das 
aves e assuntos gerais com a diretoria. 

Em destaque, a palestra técnica 
sobre planejamento e preparativos para 
o inverno proferida pelo médico vete-
rinário Rodrigo Tedesco Guimarães, 
que enfatizou também a importância 
da vedação do aviário para o melhor 
desempenho das aves. 

O diretor 2º vice-presidente Urba-
no Inacio Frey, além de expor os ob-
jetivos e o planejamento da Lar nesse 
setor, bem como ouvir os anseios dos 
participantes, enfatizou a necessidade 
e importância de se acreditar totalmen-
te na atividade, não desistir em nenhu-
ma etapa do lote, pois essa dedicação e 
esmero são diretamente proporcionais 
ao bom resultado e rentabilidade. 

Os encontros também foram acom-
panhados pelo gerente da Divisão 

Giro de 
reuniões
12 encontros foram 
realizados durante o 
mês de abril para os 
produtores de aves de 
corte, suínos e ovos

Pecuária, Daniel Dalla Costa, e equipe 
técnica. Em Rolândia, a Diretoria Exe-
cutiva foi representada pelo diretor-
-presidente Irineo da Costa Rodrigues. 

AVES DE CORTE
Neste ano aconteceu também 

em abril a primeira reunião técnica 
com os integrados de aves de corte 
do sistema de intercooperação com a 
Copagril. Em dois encontros, além de 
assuntos técnicos, os avicultores tive-
ram oportunidade de conversar com a 
Diretoria Executiva da Lar e saber mais 
detalhes de como está o andamento da 
atividade. 

OVOS POSTURA
A reunião dos associados pro-

prietários de aviários de postura co-
mercial aconteceu no dia 13 de abril, 
nas dependências da Lar Associação 
Recreativa, em Medianeira. A palestra 
principal foi focada na qualidade do 
ovo, relacionando as boas práticas do 
manejo das granjas e ministrada pelo 
dr. Ubiratã Silveira. O coordenador 

técnico de postura, Claudinei Pazuch, 
apresentou um resumo do desempenho 
da atividade nos últimos cinco anos e 
as principais dificuldades enfrentadas 
no último ano. O cenário atual de mer-
cado é mais otimista, porém Pazuch 
desafiou a todos para melhoria dos re-
sultados técnicos e consequentemente 
contribuir na mitigação dos prejuízos 
dos últimos meses.

SUINOCULTURA
O giro de reuniões com suinocul-

tores da Lar - Coopersui - aconteceu 
no dia 14 de abril. A principal pales-
tra foi sobre a doença de notificação 
oficial conhecida como senecavirus. 
Os detalhes foram abordados pelo mé-
dico veterinário da Frimesa, Valdecir 
Mauerwerk, bem como os impactos no 
frigorífico. O diretor 1o vice-presidente 
da Lar, Lauro Soethe, reconheceu o 
empenho e dedicação dos suinoculto-
res e da equipe técnica pelos resultados 
zootécnicos alcançados. Pela manhã a 
reunião aconteceu em Missal e durante 
à tarde em Medianeira.

l COOPEROVOS. Dr. Ubiratã reforçou 
os pontos de atenção no manejo, como 
horário de recolha dos ovos

Camila Catafesta

l INTERCOOPERAÇÃO. O diretor-presidente Irineo da Costa Rodrigues conduziu 
reunião com avicultores na cidade de Marechal Cândido Rondon

l COOPERAVES. Reunião de aviculto-
res em Santa Helena, importante área 
de atuação da Lar

l CASA CHEIA. O encontro do Coo-
persui em Missal foi acompanhado pelo 
diretor 1º vice-presidente Lauro Soethe
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Desafios para a próxima 
safra de soja e milho

mercado agrícola

Pode parecer cedo para pensarmos na questão 
das próximas safras, mas a negociação dos 

insumos a serem utilizado para o próximo ciclo 
já se iniciaram e avançaram bastante, os custos 
de produção estão sendo formados e definidos 
muito antes mesmo da época de plantio, e é 
fundamental acompanharmos a relação existente 
entre custos e preços das commodities, visto que 
nem todos os fatores que interferem nos custos 
são os mesmos que compõem a precificação dos 
produtos produzidos, ou ao menos nem sempre 
oscilam juntos, o que tem impacto direto na 
rentabilidade do produtor rural. 

Como as oscilações mercadológicas têm sido 
grandes, cada agricultor possui uma precificação 

Vandeir Conrad  
Superintendente de 
Negócios Agrícolas

de insumos própria, tornando seu negócio ex-
tremamente exclusivo, ou seja, cada um possui 
cenário único em sua propriedade. Quando fa-
lamos em custos, precisamos lembrar que toda a 
cadeia de abastecimento mundial sendo afetada 
pelos efeitos colaterais da guerra entre Rússia e 
Ucrânia e também ainda pela pandemia. 

Nos gráficos abaixo temos a atual relação 
de troca de soja e milho pelos principais ferti-
lizantes utilizados nessas culturas, sendo eles 
os maiores componentes do custo de produção. 

Observe-se que temos a pior relação de 
troca dos últimos anos, o que desafia o nosso 
agricultor a produzir muito bem para encontrar 
maior viabilidade para o seu negócio, bem como 
encontrar ou monitorar a melhor oportunidade 
comercial ao longo do ciclo, visto que temos 
incertezas climáticas e econômicas distribuídas 
em todas as partes e em algum momento a opor-
tunidade pode surgir.

Custos de produção 
começam a ser formados
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O tradicional olho no olho e relacionamento 
com os clientes está de volta com a Merco-

super. A feira, que reúne supermercadistas do 
Paraná e da região Sul, aconteceu no Expotrade 
Convention Center de Pinhais, região metropo-
litana de Curitiba, de 5 a 7 de abril.  No evento, 
o moderno stand da Lar foi destaque logo na 
entrada, com a equipe da Cooperativa esban-
jando simpatia e simplicidade ao recepcionar 
os visitantes e apresentar sua linha variada de 
produtos, com qualidade e procedência. 

 “Essa feira é uma vitrine da região Sul, po-
demos assim dizer, e tem uma importância enor-
me para a Lar, que se tornou nos últimos anos 
a quinta maior empresa de abate de frangos da 
América Latina”, afirmou o diretor-presidente 
da Cooperativa, Irineo da Costa Rodrigues, 
em entrevista após o evento. Além da equipe 
comercial, que tradicionalmente representa a 
Lar em feiras, o Conselho de Administração da 
Cooperativa também prestigiou a Mercosuper.

Durante a feira a equipe da Lar mostrou 
de maneira mais efetiva como a Cooperativa 
evoluiu nos últimos dois anos, principalmente 
através da conversa e networking  da Diretoria, 
Superintendência e Gerência com os clientes. O 
momento também foi oportuno para destacar a 
linha tradicional de cortes de frango em geral, 
empanados, linguiça e ovos, e ênfase nos lança-
mentos de hambúrguer de frango empanado e 
cortes temperados.  “O hambúrguer empanado 
vem para facilitar a rotina do dia a dia. Também 
adequamos a linha de IQF para 700 gramas, 
visando ajustá-la às necessidades de varejo e 
para menor desembolso do consumidor; é uma 
tendência de mercado, de porção ideal para fa-
mílias menores”, relatou o superintendente de 
Suprimentos e Alimentos, Jair Meyer.

Lar é 
destaque na 
Mercosuper

Feira de alimentos 
registrou a presença de 
mais de 20 mil pessoas

l CLIENTES 1. Irineo Rodrigues e Jair Meyer recepcionam o diretor do 
Grupo Muffato, Eduardo Muffato. Acima, no detalhe, hamburguer empana-
do de frango que foi apresentado durante a feira aos supermercadistas

 alimentos

Camila Catafesta
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Marca do coração 
tem presença nacional
l A marca Lar vive novo momento 

no mercado brasileiro. Atualmente os 
produtos da marca estão presentes em 
todos os estados e mensalmente mais 
de 25 mil clientes estão ativos, desde 
pequenas, médias e grandes redes 
de supermercados até distribuidores 
estratégicos. 
l A expansão da produção de ali-

mentos recebe uma atenção especial da 
Diretoria da Lar, o que inclui visitas do 

diretor-presidente Irineo da Costa Ro-
drigues a clientes de diversos estados 
brasileiros, visando estreitar relaciona-
mentos e mapear oportunidades para 
que a equipe comercial possa continuar 
evoluindo com a expansão de planos 
de negócio de longo prazo, vantajosos 
para ambas as partes. 
l O fortalecimento da marca tam-

bém conta com ações publicitárias do  
artista Michel Teló e da esposa Thaís 
Fersoza, que na televisão, internet e 
mídia impressa estão divulgando os 
produtos Lar. Estrelada pelo casal, 

a Cooperativa tem a promoção “Pra 
Ganhar Compre Lar”, que já caminha 
para o terceiro sorteio. Adquirindo três 
produtos Lar e cadastrando o cupom 
fiscal no site www.praganharcomprelar.
com.br, os clientes de qualquer lugar do 
Brasil podem concorrer a poupanças 
de R$ 5 mil.  
l A Lar Cooperativa já está orga-

nizada para participar do maior evento 
supermercadista do Brasil, que é a 
APAS – São Paulo. A feira será reali-
zada no período de 16 a 19 de maio na 
capital paulista.

l TIME. A equipe comercial da Lar, acompanhada pelo diretor-presidente Irineo 
Rodrigues (centro) e superintendente de Suprimentos Jair Meyer, trabalhou esban-
jando simpatia e o jeito Lar de ser ao atender cada cliente durante a Mercosuper

l STAND. Com visual moderno e atrati-
vo, o espaço da Lar Cooperativa foi um 
dos mais visitados na Mercosuper

l CLIENTES 2. Lindacir Zonta (Lili Zonta), analista de preços 
e esposa de Pedro Joanir Zonta (camisa azul), fundador e pre-
sidente da Rede Condor de Supermercados, também recepcio-
nados por Irineo Rodrigues e Jair Meyer

l PARTICIPAÇÂO ESPECIAL. Este ano, pela primeira vez o 
Conselho de Administração da Lar participou presencialmente 
de uma feira de alimentos para conferir de perto o processo de 
exposição de marca e o relacionamento com clientes
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A Lar Cooperativa de Crédito - Lar 
Credi - realizou a sua primeira 

assembleia de prestação de contas no 
dia 15 de março. O diretor-presidente, 
Irineo da Costa Rodrigues, falou com 
otimismo sobre essa primeira etapa da 
trajetória da Lar Credi, que encerrou 
2021 com 3.400 sócios e uma mo-
vimentação financeira significativa, 
principalmente pelo tempo de atuação 
de praticamente um semestre no ano, 
com a inauguração do primeiro posto 
de atendimento em Medianeira no mês 
de março de 2021. 

“Para nós é um momento histórico. 
A Lar Credi segue cumprindo a missão 
que nós queríamos: ser uma coopera-
tiva de baixo custo, portanto empres-
tando com uma taxa bem interessante 
aos tomadores, é assim que queremos 
nos estruturar, focados nas atividades 
dos agricultores e operando de forma 
simples”, relatou o dirigente. 

PRÓXIMOS PASSOS 
Em 2022, a Lar Credi continua seu 

plano de desenvolvimento, sempre com 
simplicidade e baixo custo, e trazendo 
serviços adequados às necessidades de 
seus associados. No planejamento da 
Cooperativa para 2022 estão operações 
com Pix, sempre com o devido acom-
panhamento e estrutura organizada, 
para oferecer a modalidade com segu-
rança, e também a busca por carteira 
de seguros, serviço importante para os 
negócios da Lar Cooperativa. 

Com relação ao custeio e inves-
timentos agrícolas, o diretor da Lar 
Credi afirmou que ambos estão con-

cooperativismo de crédito

Lar Credi realiza a 
primeira prestação de contas
Cooperativa cresce 
gradativamente e 
expande atividades

Camila Catafesta

templados nos trabalhos da Coopera-
tiva. “Até aqui estamos com operações 
de financiamento de até três anos e 
com recursos próprios a taxas muito 
favoráveis. Como qualquer instituição 
financeira, precisa acessar recursos do 
BNDES, recursos que o Tesouro Nacio-
nal disponibiliza e todos os bancos se 

abastecem. Nossa história é pequena 
e já acessamos esses recursos, temos 
inclusive compensação própria”, des-
tacou Irineo. Segundo ele, a Lar Credi 
continuará implantando novos postos 
de atendimento na região de atuação 
da Lar Cooperativa: Paraná, Mato 
Grosso do Sul e Santa Catarina.

l PÚBLICO. Assembleia da Lar Credi aconteceu com uso de máscara e menor nú-
mero de pessoas em virtude das restrições pandêmicas no período

l PRESENÇAS. Prestigiaram a assembleia da Lar Credi o vice-prefeito de Medianei-
ra, Evandro Mees, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Berta e o presi-
dente da Associação Empresarial de Medianeira (Acime), Ademir Pereira da Silva
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No mês de abril, mais três muni-
cípios em que a Lar está presente no 
Estado do Mato Grosso do Sul, tiveram 
seus postos de atendimento Lar Credi 
oficialmente inaugurados. No dia 9, a 
inauguração foi realizada em Antônio 
João; dia 12, em Rio Brilhante e dia 14, 
em Sete Quedas. 

De acordo com o diretor vice-pre-
sidente da instituição, Lauro Soethe, 
o Conselho de Administração da Lar 
Credi aprovou em abril a abertura e 
estruturação de mais 14 postos de aten-
dimento, abrangendo assim todos os 
municípios em que a Lar está presente 
nos estados do Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina”. Hoje, após 
pouco mais de nove meses do início 
dos trabalhos, são 22 postos de aten-
dimento instalados junto às Unidades 
de Atendimento ao Produtor Lar Agro 
e mais de cinco mil associados.

l RIO BRILHANTE. 
Diretor-presidente da 
Lar Credi, Irineo da 
Costa Rodrigues; frei 
Leodir Carraro; gerente 
Lar Credi, Eli Schwam-
bach, e gestor Lar 
Credi, Hélio Oliveira; 
gerente da Lar em Rio 
Brilhante, Cristiane De-
nise Mattana Gehrke; 
assistente administra-
tivo da Lar Credi, Luis 
Eduardo Bertotti da 
Silva; e a gerente da 
Lar Credi de Maracaju 
e Rio Brilhante, Carla 
Maria Cechetto

cooperativismo de crédito

Expansão
Lar Credi inaugura 
três novos postos de 
atendimento em MS

Susi Ana Nardi

l SOLENIDADE EM SETE QUEDAS. Diretor-presidente da Lar Credi, Irineo da Costa Rodrigues; superintendente de Negócios 
Agrícolas da Lar, Vandeir Conrad; padre Afonso Gomes Chivela; gerente da Lar em Sete Quedas, Ederson Mariano; gerente da Lar 
Credi em Amambai, Rodrigo de Souza Martins; e a assistente financeira da Lar Credi no município, Tainara Bernardes dos Santos

l ANTÔNIO JOÃO. 
Diretor-presidente da 
Lar Credi, Irineo da 
Costa Rodrigues; su-
perintendente de Ne-
gócio Agrícolas da Lar, 
Vandeir Conrad; padre 
Acácio Carlos Cardoso; 
gerente Lar Credi, Eli 
Schwambach; gestor 
de Lar Credi, Hélio 
Oliveira; gerente da 
Lar em Antônio João, 
Gelson Mayer, e a as-
sistente financeira da 
Lar Credi no município, 
Lucimar Custódio



Março / Abril de 202236 I Revista da Lar

liderança

Encontro do
Conselho Consultivo
Terceira reunião dos 
associados líderes 
promoveu atividades 
formativas e informativas

Camila Catafesta

Dando continuidade ao planejamento de 
ações definidas pelo Conselho Consul-

tivo, o terceiro encontro presencial do grupo 
aconteceu no dia 28 de abril, nas dependências 
da Lar Associação Recreativa em Medianeira. 

l LÍDERES. Integrantes do Conselho Consultivo da Lar reunido em Medianeira. No detalhe, 
Etori Baroni, que falou sobre a área comercial e as consequências da guerra na Ucrânia

De acordo com o coordenador Jackson Hol-
ler, a reunião foi informativa e formativa: o 
diretor-presidente Irineo da Costa Rodrigues 
apresentou um balanço do primeiro trimestre 
da Cooperativa; já o consultor Etore Baroni 
trouxe mais informações sobre mercado futuro 
de grãos, custos das próximas safras e impactos 
que podem ser gerados com a continuidade da 
guerra entre Rússia e Ucrânia.

 Na sequência, o superintendente de Ne-
gócios Agrícolas, Vandeir Conrad, abordou as 
informações de mercado agrícola sobre as pers-

l SUCESSÃO. O experiente Ciloter trouxe conceitos sobre a nova gera-
ção nas propriedades e como fazer a transição de maneira adequada

l SUSTENTABILIDADE. Tema foi detalhado pelo 
superintendente Clédio Marschall
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liderança

pectivas internas da Lar Cooperativa. 
O tema sustentabilidade foi detalhado 
pelo superintendente Administrativo 
Financeiro, Clédio Marschall, com 
desdobramentos de relevância como 
os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável e ESG (práticas que en-
volvem as áreas ambientais, sociais e 
governança), assuntos cada vez mais 
demandados e relevantes para os con-
sumidores. 

Na parte da tarde, o treinamento 
foi sobre sucessão. “Novas gerações 
virão e já estão assumindo as proprie-
dades, na grande maioria já se trata de 
sucessão familiar”, enfatizou Jackson, 
ao explicar que esse tema foi ampla-
mente solicitado pela liderança. 

Com o tema “A empresa rural 
familiar e a gestão da continuidade. 
Sonhos, angústias e esforços para a 
continuidade sustentável e harmonia 
da família”, o sócio-proprietário da 
Safras e Cifras abordou os assuntos 
sucessão e tributação de maneira muito 
agradável. “Procurei usar um pouco 
do conhecimento técnico, a emoção e 
47 anos de formatura em engenharia 
agronômica, e 32 anos de fundação 
da Safras e Cifras”, comentou Ciloter 
Borges Iribarrem. A programação 
encerrou-se com visita à Avesui, ótima 
oportunidade para o grupo conhecer as 
novidades no setor de aves e suínos.

AveSui volta ao formato presencial 
surpreendendo o público com tecnologia    

Os corredores da AveSui Amé-
rica Latina 2022, realizada no 
Centro de Eventos Lar, receberam 
visitantes altamente qualificados, 
formados por produtores, lideran-
ças, empresários e executivos com 
poder de decisão nas cooperativas, 
agroindústrias e empresas em que 
atuam, tanto no Brasil como em 
países latino-americanos.

Com um ambiente propício aos negócios, lançamentos de tecnolo-
gias e inovações e de difusão de conhecimento, os cerca de 100 expo-
sitores puderam estabelecer contatos, apresentar produtos e serviços e 
finalizar negociações ou celebrar novas parcerias. Depois de dois anos, 
o retorno ao formato presencial demonstrou a força da AveSui como 
impulsionadora de negócios.

Com inovações expostas a cada metro dos corredores da feira, 
palestras apresentando o impacto das tecnologias digitais dentro das 
granjas - chamadas também de “smart farms” - e ainda o debate de 
temas relevantes como bem-estar animal, sanidade, biogás e nutrição, 
os visitantes se mostraram otimistas e abertos ao fechamento de ne-
gócios e contatos. Depois de quase dois anos, muitos profissionais, 
pesquisadores e lideranças voltaram a se reencontrar pessoalmente, e 
a AveSui foi o grande palco para isso.

Em termos comerciais, nos três dias do evento (26 a 28 de abril), 
foi registrado um montante de R$ 900 milhões em negócios gerados 
pela feira e seu entorno. 

.
 AVESUI AMÉRICA LATINA 2023
Com data marcada para 2023, a AveSui América Latina irá acon-

tecer entre os dias 09 e 11 de maio, em Medianeira, no Paraná.   

Prêmio Lar de 
Sustentabilidade

l Durante o encontro o superinten-
dente Administrativo Financeiro Clédio 
Marschall, também apresentou o Prêmio 
Lar de Sustentabilidade para a lide-
rança. As inscrições estão abertas até 
30/06/2022 e todos os associados da Lar 
Cooperativa, bem como avicultores da 
intercooperação, podem participar. 

l Dentre os itens a serem avaliados 
estão por exemplo destino de resíduos e 
dejetos, uso de energias renováveis, pre-
servação de nascentes, uso de técnicas 
agronômicas recomendadas 
e práticas de gestão da pro-
priedade. 

l Os três melhores colo-
cados ganharão uma viagem 
para o Nordeste com direito 
a acompanhante. 

Acione o
QR para 
inscrição

l AVESUI. Feira realizada em abril registrou R$ 900 milhões em negócios
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ALMANAQUE

l RECEITA DELICIOSA

Parmeggiana de filé 
sassami empanado 

INGREDIENTES
Pacote de 1 kg de sassami empana-
do da @larcooperativa
1 lata de tomate pelado
2 dentes de alho
Folhas de manjericão fresco
Sal e pimenta
Fatias de muçarela 

MODO DE PREPARO
Coloque o filé de sassami em uma 

travessa untada, e deixe ali só até o 
tempo de fazer o molho. Para fazer o 
molho, pegue uma panela e despeje 
azeite e alho, de uma douradinha e 
acrescente o tomate pelado, tempere 
com sal e pimenta do reino. 

Um segredinho extra é amassar 
o tomate pelado com um amassador 
de batatas, coloque um galhinho de 
manjericão fresco e deixe cozinhar 
por 10 minutos. Quando estiver pronto 
despeje em cima do empanado e co-
loque queijo e leve ao forno por 180 
graus por mais ou menos 30 minutos. 

Sirva com folhas de manjericão 
frescas. 

Fonte: Instagram @eu_preparo 

Ilusão    

Na esteira da vida
Projetei meu sonho
Minha esperança
Sonhei com o futuro...

Olhei para traz
Recordei o passado
Passado que não se apaga
Também não voltará
Mas posso escrever o futuro...

Percebi que já vivi mais 
que vou viver
Não desperdiçarei o tempo
Vou tratar de ser feliz
Viver cada minuto com alegria
Valorizar a quem amamos
Só fazer o que me dá prazer
Antes que Deus me leve a caneta...

l Odilio Sepulcri
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PARA DESCONTRAIR
Por que o porco está 
sempre feliz? Porque 
está de bacon a vida.

Como seria nossa vida pes-
soal e profissional se tivéssemos 
superpoderes? E o que faríamos 
com essa capacidade ou habili-
dade acima do comum?

Normalmente retratado nas 
histórias em quadrinhos e filmes 
de ficção científica, os superpo-
deres remetem à imortalidade, 
invisibilidade, força extrema 
ou magia. Mas na vida real, as 
características que distinguem 
uma pessoa têm a ver com o 
entendimento da mente humana, a forma-
ção, o desenvolvimento da personalidade 
e a aplicação desses conhecimentos no 
dia a dia.

Quem afirma são quatro ganhado-
res do Prêmio Nobel de Economia. Os 
estudos do israelense Daniel Kahneman 
mostram que o ser humano toma decisões 
precipitadas. Já o americano Eric Maskin 
evidencia que sempre estamos em busca 
de vantagens pessoais. 

“Todos chegaram à conclusão de que 
o superpoder se traduz no conhecimento 

GESTÃO E LIDERANÇA

Pessoas comuns podem 
desenvolver superpoderes?

de si próprio, no esfor-
ço para identificar com-
portamentos e talentos 
individuais, reforçar os 
pontos fortes e diminuir 
a intensidade daquilo que 
nos prejudica”, explica o 
consultor de empresas 
Eduardo Ferraz, que abor-
da esses conhecimen-
tos no livro “Por que a 
gente é do jeito que a 
gente é?” (selo Planeta 

Estratégia, da Editora Planeta, 224 
págs., R$ 49,90), recém-lançado no 
mercado editorial.

A obra – baseada em conceitos 
da neurociência comportamental, em 
pesquisas científicas e na psicologia 
- exemplifica o quão valioso é saber 
lidar com pessoas de diferentes estilos 
para otimizar a convivência.

Pessoas com estilo visual são 
agitadas, impacientes, têm iniciativa 
e fazem várias coisas ao mesmo tem-
po. Gostam de desafios e pressão por 
resultados em curto prazo.

Quando o estilo predominante for 
o auditivo, essas pessoas gostam de 
seguir regras claras. Elas sentem-se 
mais confortáveis ao lidar com tarefas 
do que com pessoas.

Os indivíduos com estilo sinesté-
sico predominante são extrovertidos, 
criativos, trabalham bem em equipe 
e se adaptam rapidamente.

“Avaliar bem as pessoas e saber 
lidar com elas é um superpoder. Se 
for tratar com auditivos, seja pacien-
te. Ao lidar com visuais, decida mais 
rápido. Ao lidar com sinestésicos, 
seja informal. Ao dominar essa teoria, 
você poderá entender-se consigo e 
se relacionar melhor com os outros”, 
completa o consultor de empresas.

A obra também ajuda gestores 
empresariais a construírem o melhor 
time. O case prático da Fábrica de 
Líderes da Lar Cooperativa está citado 
no livro. 






