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CAPA - Vista aérea da Lar Escola de 
Formação, divisa entre Missal e Media-
neira (PR).

Irineo da Costa Rodrigues
Diretor-presidente

A importância 
das eleições

Estamos diante de um momento especial: 
“escolher em quem votar e qual caminho 

seguir”. Somos do Agro, atividade essencial, 
mas deliberadamente tão criticada pelos pa-
íses que competem com o Brasil, abarcando 
para si o direito exclusivo de cultivar suas 
terras, enquanto o Brasil, só deveria ter flo-
restas. E ainda nos taxam de destruidores do 
meio ambiente, queimadores de florestas e 
dizimadores dos povos indígenas.

Como vemos, temos muitos inimigos fora do 
País e, lamentavelmente, em nosso Brasil, 
temos alguns segmentos da sociedade que 
nos desprezam, talvez por ignorância ou por 
seguirem opiniões externas sem nenhum 
fundamento lógico.

Por isso, é hora de nos indignarmos e separarmos o joio do trigo. Estou me 
referindo às candidaturas à presidência da República, ao governo do Estado 
e a deputado federal. Precisamos identificar quem reconhece o Agro como 
atividade essencial, dispensando um tratamento digno para o nosso segmento. 
Estamos focando toda nossa atenção na candidatura para deputado federal, 
pois é na Câmara Federal, em Brasília, que se elaboram as políticas que 
protegem o Agro das ameaças que desestabilizam o nosso setor.

Fizemos uma caminhada, visitando todos os prefeitos do Oeste do Paraná, 
inclusive de Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste, para sabermos 
quais os candidatos a deputado federal que estão apoiando. Como resultado 
desta caminhada, concluímos que a região está apoiando seis candidatos 
para deputado federal; entre eles, dois são do Agro. 

Por isso, não vamos desperdiçar nosso voto! É importante caminharmos jun-
tos, elegendo estes seis candidatos que são importantes para os municípios, 
para região e para nossa atividade, o Agro.

É muito importante ter discernimento, evitando candidatos paraquedistas 
que nada têm a contribuir conosco e que, por um simples favor dispensado 
ou uma vaga promessa, levariam votos que poderão faltar para os nossos 
representantes.  

editoral
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Segundo 
aniversário 
da Lar Credi
Lar Cooperativa de 
Crédito comemora dois 
anos de fundação em 
constante crescimento

Camila Catafesta

Quase 6.000 pessoas, entre associados e 
funcionários da Lar, já são sócios da Lar 

Credi. A Cooperativa de crédito que foi fundada 
no dia 18 de agosto de 2020, comemorou dois 
anos de história com um pequeno coquetel em 
cada ponto de atendimento para marcar a come-
moração da data.  O diretor vice-presidente da 
Lar Credi, Lauro Soethe, avaliou o percurso até 
aqui como satisfatório, tendo em vista que o pro-
cesso de associação começou em maio de 2021. 
O total de sócios já ultrapassa 5.800 e o primeiro 
semestre de 2022 encerrou com bons números de 
captações, depósitos à vista e depósitos a prazo. 

“Existe uma procura muito boa do produtor 
pelas linhas de crédito que temos colocado à dis-
posição para diversas atividades, como reformas, 

l COMEMORAÇÃO 1. Sócios da Lar Credi em Missal foram recebidos com um singelo coquetel alusivo ao aniversário de 2 anos

l COMEMORAÇÃO 2. Evento festivo no posto da Lar Credi em Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, teve teve bolo e salgadinhos

conhecendo a Lar
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conhecendo a Lar

máquinas e equipamen-
tos. Estamos felizes 
com o desempenho 
até aqui e conside-
ramos o primeiro 
semestre de muito 
sucesso pelo resul-
tado que atingimos”, 
afirmou Soethe. 

A Lar Credi atin-
giu seguintes indi-
cadores: ativos totais: 
mais de R$ 77 milhões; depósitos à 
vista: R$ 19,8 milhões; depósitos a 
prazo: R$ 38,8 milhões; e emprésti-
mos: R$ 57,6 milhões. 

APLICAÇÃO EM RDC
Após comemorar o aniversário 

de dois anos, a Lar Credi coloca à 
disposição dos associados a aplica-
ção em RDC – Recibo de Depósito 
Cooperativo, onde o produtor pode 
realizar aplicações financeiras e ter um 
rendimento superior ao que o mercado 
está aplicando. A Lar Credi também já 
disponibilizou o seguro agrícola para o 
próxima plantio de soja, sendo a lista 
total de serviços disponíveis composta 
pelos itens: Aplicativo de Celular; Em-
préstimos e Capital de Giro; Talão de 
Cheque; Aplicação em RDC; Aporte 
em Conta Capital; Financiamento de 
Veículo; Financiamento de Energia 
Solar; Crédito Safra Verão 22/23 e 
Cartão de Crédito. 

O associado que tem interesse em 
ter o cartão de crédito internacional já 
pode fazer o seu pedido com a equipe 
do seu posto de atendimento. “Nós 
tínhamos uma meta ao completar dois 
anos de fundação, de estar em todas 
as unidades da Lar Cooperativa. Hoje 
podemos dizer que onde tem Lar, tem 
Lar Credi”, comemorou o dirigente.

Ele ressalta ainda que a estrutura 
de atendimento da Lar Credi está nas 
unidades Lar Agro e conta com um 
trabalho conjunto de ambas as partes, 
inclusive com ações conjuntas para 
a comercialização de equipamentos 
agrícolas com a Lar Máquinas. 

MAIS NOVIDADES
No dia 1o de setembro também 

iniciou-se a promoção “Capitalização 
Premiada Lar Credi”. A cada R$ 200,00 
integralizados em sua conta capital, o 
associado da Lar Cooperativa de Cré-
dito ganha um número da sorte para 
concorrer a prêmios. 

No total serão R$ 180.000,00 em 

aplicação RDC (Recibo Depósito Co-
operativo), sendo o primeiro sorteio 
com base na Loteria Federal do dia 
10 de dezembro. Mais informações 
no site www.capitalizacaopremiada.
larcredi.com.br. 

Está previsto também para entrar 
em operação nos próximos meses 
a Lar Coop - Corretora de Seguros, 
empresa criada recentemente pela Lar 
Cooperativa Agroindustrial que ficará 
sob gestão da Lar Credi. Serão oferta-

dos seguros gradativamente nas 
seguintes modalidades: Pres-
tamista; Carta Verde; Veículos 

de Passeio (leves e pesados); 
Residencial; Vida Individual; 

Benfeitorias, Máqui-
nas e Equipamentos 
Agrícolas, e outras 
modalidades sob 

consulta.
 “É uma grande sa-

tisfação poder fazer parte desse pro-
jeto, poder perceber a evolução da 
empresa, a adesão da família associada 
e o engajamento dos funcionários. 
Isso trará benefícios e comodidade ao 
quadro social”, concluiu Lauro Soethe 
com entusiasmo ao analisar o cresci-
mento da Lar Credi até o momento. 

l COMEMORAÇÃO 3. Funcionários e associados da Lar Credi em São Miguel do Iguaçu

33 postos de 
atendimento

16 no PR
17 em MS
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AGRONEGÓCIO
Audiências em Brasília

l O diretor-presidente da Lar Cooperativa, Irineo da 
Costa Rodrigues, integrou a comitiva, composta por empre-
sários de Foz do Iguaçu e do Paraguai, que foi até Brasília (DF) 
no dia 6 de julho para uma série de reuniões com o objetivo 
de defender os interesses da tríplice fronteira e do agrone-
gócio brasileiro. O grupo se encontrou com parlamentares e 
representantes do governo federal, entre eles, o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, e o 
ministro da Economia, Paulo Guedes. 

l Na pauta das reuniões, a comitiva cobrou melhorias de 
serviços aduaneiros, principalmente agilidade nos processos 
de importação exigidos pelo Ministério da Agricultura e Receita 
Federal. “Temos relatos de caminhões que chegaram a ficar 12 
dias em filas na fronteira e isso gera uma insegurança para o 
produtor e o exportador paraguaio que não consegue precificar 
o custo logístico e consequentemente desiste de vender sua 
produção para o Brasil”, comentou Irineo ao citar o problema 
enfrentado na aduana em Foz do Iguaçu.

l NO DF. Reunião no Ministério da Agricultura. À direita, Irineo Rodrigues com o ministro da Economia, Paulo Guedes

PRESENÇA EM CASCAVEL - A Unidade In-
dustrial de Aves 2, em Cascavel (PR), recebeu no 
dia 25 de julho a visita de uma comitiva formada 
por lideranças políticas, sindicais e empresariais 
da cidade. O grupo foi recepcionado pelo diretor-
-presidente da Lar Cooperativa, Irineo da Costa 
Rodrigues, a gerente industrial de avicultura da 
Lar, Lérida de Vargas, e o gerente da indústria 
da Lar em Cascavel, Maurício das Neves Júnior. 
Na pauta do encontro, a evolução da Lar na avi-
cultura e a presença da Cooperativa no município. 
Desde que iniciou as atividades em Cascavel, em 
2018 com a aquisição de uma indústria de aves 
desativada, a Lar transformou a realidade da co-
munidade e do município. Em valores financeiros, a 
Lar investiu mais de R$ 300 milhões na compra da 
unidade e modernização dos equipamentos e instalações 
frigoríficas. Na geração de empregos, mais de 4 mil novos 

postos de trabalho gerados oportunizando renda e mais 
opções de trabalho para as famílias da cidade e região.
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INTERCOOPERAÇÃO
Lar recebe cooperativistas 
de Minas Gerais e do Pará

l O modelo de gestão administrativo e industrial 
da Lar Cooperativa serviu como fonte de inspiração 
para aprimorar os processos de duas cooperativas 
que enviaram diretores e líderes para uma troca de 
experiências com a diretoria e equipe técnica da Lar 
no dia 8 de agosto. Partindo de um dos princípios 
do cooperativismo: a intercooperação, os visitantes 
receberam todo o suporte em apresentações com 
informações técnicas e atendimento individualizado 
por setor.

l Um dos grupos foi a Cooxupé, de Minas Gerais, 
considerada a maior cooperativa de café do mundo. 
Diretores e superintendentes participaram de uma 
reunião com o diretor-presidente da Lar, Irineo da 
Costa Rodrigues, o superintendente de Negócios 
Agrícolas, Vandeir Conrad e o gerente da Divisão 
de Insumos, Ramiro Criveletto para conhecer em 
detalhes os processos da área de grãos. 

l  O outro grupo foi formado por 22 líderes 
de setores estratégicos da Coopernorte, do Pará, 
considerada a maior cooperativa do norte do país. 
Após uma apresentação institucional ministrada pelo 
superintendente Administrativo Financeiro, Clédio 
Marschall, o grupo se dividiu e cada profissional 
teve a oportunidade de conversar com os gestores 
da Lar que atuam na mesma área, o que contribuiu 
ainda mais para a troca de informações.

DIA DE COOPERAR - Centenas de alimentos arrecadados e nove entidades assistenciais atendidas no município, esse 
foi o resultado das ações do Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, realizado em Medianeira (PR). Com o empe-
nho e a união de oito cooperativas que atuam na cidade foi possível montar 312 cestas básicas a partir da campanha de 
arrecadação de alimentos realizada em 2 de julho (Dia Internacional do Cooperativismo) em toda a rede Lar Supermercados, 
além de outros pontos da cidade. As cooperativas também organizaram um jogo beneficente no Ginásio de Esportes Antônio 
Lacerda Braga, em Medianeira (PR), onde o ingresso foi 1 kg de alimento. Atletas do CFM (Clube de Futsal de Medianeira) 
e colaboradores das cooperativas formaram duas equipes mistas que disputaram a partida.

l VISITA. Dirigentes cooperativistas da Cooxupé (Minas Gerais) e 
da Coopernorte (Pará) foram recebidos por executivos da Lar
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INOVAÇÃO – Mais de 500 pessoas participaram do 
Link Iguassu Valley edição 2022, realizado no dia 10 de 
agosto no Lar Centro de Eventos, em Medianeira (PR). 
Organizado pelo Sebrae em parceria com a Lar Coopera-
tiva, o evento reuniu empresas, startups, pesquisadores, 
investidores e instituições para fomentar a inovação 
no Oeste do Paraná. Neste ano foram apresentadas 35 
demandas aos solucionadores que terão o objetivo de 
resolver os desafios com soluções inovadoras que gerem 
resultados. Cada setor participante da Lar Cooperativa 
disponibilizou profissionais para apresentar os desafios e 
discutir soluções em um espaço reservado apenas para 
grupos de interesse sobre a temática, o que contribuiu 
ainda mais para o desenvolvimento de ideias.

NOVIDADE
Mais economia para o cliente
l Entrou em atividade no dia 

4 de agosto um novo conceito em 
atendimento na rede Lar Supermer-
cados. Com a proposta de oferecer 
preços e descontos exclusivos, a 
loja São Cristóvão, localizada em 
Medianeira (PR) passa a ser de-
nominada Lar Supermercado São 
Cristóvão Mais Econômico, se dife-
renciando de toda a rede com uma experiência única 
em políticas voltadas para a economia do cliente.  Entre 
os benefícios estão: valor diferenciado na compra de 
dois ou mais itens com o mesmo código de barras; vale-
-desconto de 3% em compras acima de R$ 300,00 para 
o cliente utilizar na próxima visita à loja São Cristóvão; 
carga de gás de cozinha por apenas R$ 99,90 e ainda 
entrega grátis na cidade. 
l “Após leitura de cenário, análises do momento 

em que as famílias têm mais dificuldade financeira, 
em virtude da inflação, da perda do poder aquisitivo, 
entendemos que é necessária uma nova modalidade de 
atendimento em Medianeira”, disse o superintendente 
de Suprimentos e Alimentos da Lar, Jair Meyer.

MISS MEDIANEIRA – Le-
tícia Veiga dos Santos, de 
23 anos, representou a Lar 
Cooperativa no concurso de 
Miss Medianeira 2022, realizado 
no dia 23 de julho. Ela é for-
mada em Direito e atualmente 
trabalha no departamento 
jurídico da Lar. Após semanas 
de preparação, ficou entre as 
três melhores da competição, 
conquistando o título de 3ª Miss 
sob forte concorrência e com 
jurados atentos a cada detalhe. 
Letícia assume agora uma série 
de compromissos representan-
do toda a comunidade ao lado 
da 2ª Miss Meire Kelen da Luz 
e da Miss Medianeira Camile 
Vitória Seitz. A Cooperativa 
agradece pelo empenho e por 
levar o nome da Lar ao evento 
que integrou as comemorações 
do aniversário de 62 anos do 
município de Medianeira (PR).

SUSTENTABILIDADE – Com o propósito de 
fomentar as discussões sobre um agronegócio 
mais sustentável, o Sindiavipar, com apoio da 
Lar Cooperativa, promoveu o “Workshop de Sus-
tentabilidade”. O evento foi realizado no dia 19 
de julho, em Medianeira (PR), com a presença de 
palestrantes renomados e cerca de 50 pessoas 
que assistiram as apresentações representando 
empresas associadas ao Sindiavipar. A comercia-
lização de créditos de carbono e ações de susten-
tabilidade como forma de vantagem competitiva 
às empresas e agregação de valor para a marca 
foram um dos assuntos trabalhados no workshop. 
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AVALIAÇÕES – Estão em andamento as auditorias para 
os inscritos no Prêmio Lar de Sustentabilidade. Uma equipe 
formada por profissionais de diversos segmentos da Coo-
perativa, entre eles Gestão da Qualidade, área de insumos, 
ambiental e indústria, estão avaliando as propriedades rurais. 
Ao todo foram 132 inscritos, sendo que as avaliações nos 
estados de Santa Catarina e Paraná foram 100% concluí-
das ainda em agosto. Em setembro iniciam as visitas aos 
associados do Mato Grosso do Sul. A expectativa é que os 
vencedores sejam divulgados no mês de novembro. Os três 
melhores colocados serão premiados com uma viagem para 
o nordeste, com direito a acompanhante. O Prêmio Lar de 
Sustentabilidade visa incentivar e reconhecer as boas práti-
cas de produção com foco na sustentabilidade. A iniciativa 
reforça o compromisso da Lar com o meio ambiente. 

PR E MS
Unidades de
armazenamento 
recebem certificação

l Até o mês de agosto de 2022, 
15 unidades de armazenamento de 
grãos da Lar Cooperativa, sendo sete 
no Paraná e oito no Mato Grosso do 
Sul, receberam a renovação da cer-
tificação da Instrução Normativa nº 
29 de 08 de junho de 2011, instituída 
pelo MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento). A certi-
ficação é concedida para empresas 
que cumprem as exigências técnicas conforme a legislação 
para a armazenagem de produtos como: soja, milho, trigo, 
dentre outros grãos. 

l Desde 2012 as unidades de armazenagem de grãos da 
Lar Cooperativa contam com esse certificado, que deve ser 

EVENTO – Lideranças da Lar Cooperativa participa-
ram do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, 
realizado nos dias 30 e 31 de agosto, em Campinas (SP). 
Cerca de 800 mulheres, de 150 cooperativas, estiveram 
presentes no encontro. A comitiva da Lar foi formada 
por seis mulheres. A associada Vanessa Anderson, de 
Matelândia (PR), participou como palestrante de um dos 
painéis que teve como tema central a intercooperação, 
compartilhando com o público toda a sua experiência 
sobre o assunto ao lado de produtoras rurais destaques 
em liderança feminina. O evento teve ainda discussões 
sobre agricultura regenerativa; crescimento e fortaleci-
mento das mulheres no cooperativismo; gestão e ESG; 
inovação e protagonismo, mercado e sucessão, além 
de uma palestra com César Cielo, nadador brasileiro 
e medalhista olímpico, e a palestrante Dani Amaral, 
um exemplo de superação.

renovado a cada cinco anos ou quando alterada a capacidade 
de armazenamento de grãos da unidade armazenadora. Para 
garantir o atendimento e manutenção desta certificação é 
realizado um trabalho constante envolvendo as áreas de 
Gestão da Qualidade e equipes das unidades locais. 
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Divulgação 
da marca Lar
Nova etapa publicitária 
conta com três artistas: 
Michel Teló, Thais 
Fersoza e Toni Garrido

l UNIÃO. Michel 
Teló, Thaís Ferso-
za, Toni Garrido e 
sua esposa Regina 
esbanjaram natu-
ralidade durante as 
gravações dos novos 
comerciais da Lar. 

É possível dizer que o time da família Teló 
nas propagandas da Lar agora está mais 

completo. Após um ano de divulgação da marca 
Lar, em julho de 2022, o contrato com Michel 
Teló e Thaís Fersoza foi renovado. “Ter Michel 
Teló e esposa como embaixadores da nossa 
marca causou admiração do público em geral, 
por serem artistas muito conhecidos. Agora o 
contrato foi renovado acrescentando mais um 
artista, Toni Garrido. Isso é um avanço e irá 
contribuir para que a nossa marca seja mais 
admirada e preferida pelos consumidores, o que 
contribui para que nossos produtos tenham um 

melhor posicionamento no mercado”, afirmou 
o diretor-presidente Irineo da Costa Rodrigues. 

O dirigente relatou também em entrevista 
ao Programa de Rádio da Lar a importância do 
fortalecimento da marca Lar, que começou há 22 
anos com o início da industrialização de frangos. 
Hoje a Cooperativa está presente em todos os 
estados brasileiros e habilitada para exportar 
para 151 países. 

Dentre os principais atributos de cada ar-
tista é possível mencionar a simpatia do casal 
Teló, aliada à valorização da família e à postura 
ética, além da admiração dos fãs que gostam do 
estilo sertanejo. Já Toni Garrido contribui com 
sua imagem eclética: o carioca tem um estilo 
mais ligado ao reggae e pop, o que atinge outro 
perfil de fãs. 

A partir de setembro os novos materiais 
irão ao ar nas redes sociais (@larfoodsoficial), 
TV aberta, outdoors, rádio e outros meios. A 
campanha desenvolvida pela agência Caio Publi-
cidade, com o apoio de profissionais da Lar, está 
relacionada com o clima de amizade, que existe 
entre as famílias de Teló e Garrido, além de des-
tacar aspectos como a qualidade e procedência 
dos produtos. O slogan “Frango Lar. Combina 
com amigos, combina com tudo!”, faz parte dos 
primeiros materiais a serem divulgados. 

Ter Michel Teló 
e esposa como 
embaixadores 

da nossa 
marca causou 

admiração 
do público 
em geral, 
por serem 

artistas muito 
conhecidos.”

Fotos: Vantoen Pereira Jr.
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A publicidade tem o poder 
de levar sentimento através dos 
vídeos e fotos, e sobraram sen-
timentos positivos no ambiente 
da casa onde aconteceram as 
gravações com as famílias Teló e 
Garrido. Todos os filmes publici-
tários e fotos dos artistas foram 
captados durante o mês de agosto 
no Rio de Janeiro.

Em um ambiente muito orga-
nizado e com equipe atenta aos 
detalhes, a produção audiovisual 
foi desempenhada pela Deiró Mo-
ving Ideias, empresa tradicional 
da capital paranaense. 

“MUITO ORGULHO”
“Que alegria estar gravando 

com essa equipe da Lar Coopera-
tiva para mais um ano de parceria. 
Eu tenho muito orgulho dessa 
turma que é da minha terra, que 
é do Paraná, que é de Medianeira, 
da minha região”, afirmou Michel 
Teló após as gravações. 

O sertanejo esbanjou feli-
cidade em poder gravar com a 
sua esposa Thaís, com a 
participação especial das 
mães dos artistas. “São 
campanhas muito espe-
ciais, gravadas com cari-
nho, e falando desses 
produtos que a gente 
realmente consome, 
gosta, que fazem parte 
da nossa vida, que são 
os produtos da Lar”, 
comentou Teló. 

O ambiente das 
gravações irradiou o 
brilho e profissionalis-
mo da atriz Thaíz Ferso-
za. “Estou muito feliz em 
estar aqui mais um ano 
com a Lar, que faz parte 
da minha vida e da minha 
família, da minha casa, 
estão lá diariamente com 
a gente. É uma honra po-
der passar mais um ano 
com vocês. Esses dias de 

Destaque nacional
l Michel Teló e Thaís Fersoza se mantêm 

em evidência na mídia nacional. Ela estreou 
como apresentadora dos bastidores no pro-
grama para os mais velhos, The Voice+, e 
será apresentadora na nova temporada do 
The Voice Brasil, programa em que Michel 
Teló segue como jurado. O casal estará junto 
em rede nacional de televisão no programa 
que vai ao ar em novembro. 

l Teló, que já foi campeão seis vezes do 
reality musical, segue seus shows pelo Brasil 
a fora e também estreou o musical “Bem Ser-
tanejo”, em São Paulo, além da série “A Vida 
Bem Vivida” na GloboPlay. Em sua primeira 
temporada a série mostrou como estrelas da 
música deixam a rotina de lado e carregam 
a energia em lugares especiais do Brasil, ao 
lado da família e amigos.

l O casal é muito popular nas redes 
sociais. Até agosto de 2022, Teló tinha mais 
de 11 milhões de seguidores no Instagram e 
Thais Fersoza, 15 milhões. 

Quem é Toni Garrido?
l Antônio Bento da Silva Filho é filho 

de Teresa Silva e Antônio Bento da Silva, e 
também filho adotivo de Ofélia Garrido. Sua 
mãe biológica trabalhava como empregada 
doméstica na casa da família Garrido, que, 
vendo as dificuldades de Teresa, acabou 
criando Toninho (Toni). 

l Os Garrido pertenciam à classe média 
carioca e matricularam Toni em uma escola 
particular, oportunizando-lhe o estudo. Ele 
começou a tocar violão e cantar durante 
encontros de jovens na igreja. Ali descobriu 
que queria trabalhar com música. 

l A vida de Toni no mundo da música 
começou como vocalista da Banda Bel, com 
o sucesso “Romário”, em homenagem ao 
artilheiro. Em 1999 atuou como ator no filme 
“Orfeu”, além de participar como cantor da 
trilha sonora do mesmo. Durante muitos anos 
foi vocalista da Banda Cidade Negra. Atuou 
em diversas novelas, apresentou o programa 
“Fama” ao lado da Angélica, em 2002, depois 
retornou em rede nacional televisiva com 
o “Só Toca Top”, de 2018 a 
2020. No ano seguinte foi 
jurado do The Voice Mais e 
em 2022 substituiu Michel 
Teló (positivo para Covid-19 
na época) como jurado no 
The Voice Kids. Atualmente 
Toni Garrido é fisioterapeuta, 
cantor, ator, compositor e 
apresentador. 

Clima de alegria e 
profissionalismo

gravação foram muito divertidos, 
tivemos visitas ilustres, as crian-
ças vieram aqui visitar a gente, 
curtiram, tivemos momentos su-
per especiais e divertidos. Espero 
que vocês gostem, se emocionem, 
se divirtam junto com a gente. 
Fica aqui todo o meu carinho e 
respeito à galera da Lar Cooperati-
va. Minha gratidão por fazer parte 
dessa família junto com vocês”, 
declarou Thaís. 

Novato na Lar, mas muito 
experiente ao longo de sua car-
reira, Toni Garrido disse que 
essa era sua primeira gravação 
de comerciais de alimentos e que 
estava muito entusiasmado. “Cos-
tumo dizer que alimento é algo 
celestial. Fui convidado pela Lar 
pra participar e sou muito grato, 
principalmente porque eles tratam 
a produção do frango com muito 
carinho e respeito, uma visão fa-
miliar”, relatou Garrido. O cantor 
também falou sobre a sua relação 
de amizade com o casal Teló: 
“Teló e Tatá são dois queridos, 
de muitos anos. Fiz um progra-
ma televisivo com o Michel e as 
nossas energias super-bateram”. 
A campanha publicitária também 
será a primeira vez em que 
Toni contracena com a 
  esposa Regina e as 
       duas filhas. 
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BASTIDORES
Acesse e veja 

como foram as 
gravações 
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Pela 1ª vez em Medianeira (PR), 7ª edição tem como slogan 
“Protagonismo. Sustentabilidade. Futuro. Juntos somos inovação” 

Lançado oficialmente o 
Workshop Sindiavipar 2022

Ass. de Comunicação do Sindiavipar 

O Workshop Sindiavipar 2022 foi 
lançado oficialmente no dia 30 de 

agosto em evento presencial e on-line, 
na sede da Lar Cooperativa Agroin-
dustrial, em Medianeira (PR). A 7ª 
edição será realizada nos dias 23 e 24 
de novembro no Centro de Eventos da 
Lar. Na oportunidade, o presidente do 
Sindicato das Indústrias de Produtos 
Avícolas do Paraná (Sindiavipar), 
Irineo da Costa Rodrigues, liderou a 
apresentação dos detalhes da edição 
deste ano para profissionais de impren-
sa, autoridades e representantes de 
empresas que integram o agronegócio.

Rodrigues destacou que a reali-
zação do evento marca o retorno das 
atividades presenciais do setor avícola 
paranaense, o maior do país, que re-
presenta mais de 40% das exportações 
brasileiras e 35% da produção nacional 
de frangos, com a geração de mais de 
85.000 postos de trabalho diretos e 1,4 
milhão indiretos.

Irineo apresentou o slogan desta 
edição: “Protagonismo. Sustentabili-
dade. Futuro. Juntos somos inovação” 
que terá o foco na evolução. “Entre as 
diversas atividades, contaremos com 
a implantação da Arena de Inovação, 
que vai reunir startups, também com 
área para expositores, e realização de 
palestras técnicas com profissionais de 
renome”, afirmou.

Reconhecido por promover a 
atualização técnica na avicultura, 
o Workshop Sindiavipar 2022 terá 
como público-alvo os profissionais que 
atuam na avicultura, como diretores e 
gestores das empresas do setor. Em sua 
sétima edição, o evento trará grandes 
inovações, representando todo o mo-

vimento de transformação e moderni-
zação da avicultura paranaense.

NOVIDADES
A primeira mudança foi na comu-

nicação visual do evento, que traz o 
investimento em cores que remetem à 
bandeira do Paraná, às lavouras de mi-
lho, essenciais para a cadeia produtiva 
avícola, à carne de frango que chega até 
a mesa dos brasileiros, à tecnologia e 
ao vermelho típico da crista das aves. 
O resultado da soma entre cores impac-
tantes e simbólicas e ícones modernos, 
que dialogam com a identidade digital, 
é uma logo contemporânea, arrojada e 
inovadora.

Outra novidade desta edição será 
a Arena de Inovação, um espaço tec-
nológico que será construído com o 
apoio das empresas MSD e DSM.  O 
ambiente terá realidade virtual, apre-

l ATUALIZAÇÃO TÉCNICA. O presidente do Sindiavipar, 
Irineo Rodrigues, afirmou que o evento é reconhecido pela 
disseminação de conhecimento técnico. No detalhe, Rodri-
gues com o diretor executivo do Sindiavipar, Inácio Kroetz 

sentação de solu-
ções tecnológicas para o setor avícola e 
palestras, além de um ambiente virtual 
onde os participantes poderão intera-
gir. Algumas startups estarão presentes 
para compartilhar seu trabalho, expon-
do produtos e serviços que solucionam 
desafios da avicultura. As participantes 
serão selecionadas após inscrição no 
site do Sindiavipar. “O propósito é ser 
um ambiente high tech e apresentar 
soluções aos desafios tecnológicos e 
demandas alvo do evento: inovação e 
sustentabilidade com foco na produção 
de aves”, disse o coordenador do even-
to, o superintendente de Suprimentos 
e Alimentos da Lar, Jair Meyer.

O Jantar do Galo, no encerramento 
do encontro, vai comemorar os 30 anos 
de criação do Sindiavipar. Também 
serão homenageados os destaques da 
avicultura paranaense e brasileira.
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Incentivo ao 
protagonismo dos 
jovens no campo
Lar Cooperativa promove o SmartAgro com 
foco no Dia Internacional do Cooperativismo

l DESAFIO. Mais 
de 500 jovens 
participaram do 
SmartAgro no Lar 
Centro de Eventos. 
O desafio proposto 
foi a doação de um 
quilo de alimento 
não perecível, 
posteriormente 
destinado para 
famílias carentes

Susi Ana Nardi

O agronegócio está em alta no nosso país e 
isso se deve também ao aumento da parti-

cipação dos jovens, agregando alta dinamicidade 
e inteligência, fomentando inclusive outros seto-
res da economia indiretamente ligados ao agro.

A Lar tem buscado ampliar o protagonismo 
jovem, e ao longo dos seus 58 anos de história 
vem oportunizando e incentivando a participa-
ção deste público com um papel importante no 
atual cenário do cooperativismo.

Uma das iniciativas nesse sentido é o Comitê 
Jovem, presente em todas as cidades de atuação 
da Lar no Oeste do Paraná. Através dos jovens 
surgiu o evento SmartAgro, alusivo ao Dia In-
ternacional do Cooperativismo, comemorado 
no dia 2 de julho. 

O termo smart vem do inglês e significa 
inteligente, esperto, e agro faz referência ao 
agronegócio.

O evento, realizado dia 1º de julho no Lar 
Centro de Eventos em Medianeira, contou com 
a presença de mais de 500 jovens associados, 
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filhos de associados e integrantes do Programa Jo-
vem Aprendiz, com a parceria do Sescoop, Corteva, 
Brevant e Pioneer. 

“Pensamos neste evento para conquistar os jovens, 
trazê-los para os programas de capacitação e de desen-
volvimento da Cooperativa, a fim de que eles estejam 
preparados para o futuro, para que sua propriedade 
produza alimentos com maior eficiência e eles queiram 
permanecer no campo. E que também venham somar 
na Cooperativa fazendo parte dos comitês e até dos 
conselhos”, disse Geferson Destro, coordenador do 
Comitê Jovem da Lar.

Tecnologia a 
favor da informação

A primeira atração foi 
uma palestra com Camila 
Telles (foto), influencia-
dora digital e empre-
sária, considerada a 
defensora do agro bra-
sileiro. Ficou conheci-
da nacionalmente por 
seus vídeos combatendo 
a desinformação em rela-
ção ao agro. Na palestra, foram abordados 
assuntos relacionados ao futuro do agro, a 
chegada das novas tecnologias e a tendência 
de crescimento do mercado de produtos am-
bientalmente responsáveis, além de reforçar 
cada vez mais a importância da presença e 
integração dos jovens à produção rural.

“Hoje tem muita inovação, muita tec-
nologia, e um agro muito preocupado com 
sustentabilidade e com o futuro. Os jovens 
têm a missão de abrir as porteiras para essa 
inovação e para essa tecnologia. Então te-
mos que mostrar cada vez mais que o agro 
é atrativo, que trabalhar numa propriedade 
rural é tão bom quanto trabalhar na cidade, 
que tem uma qualidade de vida incrível e que 
pode gerar grandes negócios dentro dela”, 
disse Camila Telles.

Humor raiz com
Paulinho Mixaria

A segunda atração da tarde 
trouxe momento de muita 
descontração, um show 
de humor com o ator 
e cineasta Paulinho 
Mixaria (foto). Conhe-
cido por fazer humor 
sem palavrão, o que 
lhe rendeu a alcunha de 
“Humorista das Famílias”.

Além de seus shows de 
stand-up comedy, Mixaria escreveu quatro 
livros e produziu, em mais de 25 anos de 
carreira, dois filmes de comédia, sete CDs 
e dois DVDs.

Ao final, todos concordaram em assumir 
o compromisso de uma geração inteligente, 
que ama o agronegócio e sabe do seu papel, 
e o SmartAgro veio justamente para dar de 
vez um “play” no protagonismo jovem da Lar.

l PRESENÇAS. Presente no evento, o diretor-presidente Irineo da Costa 
Rodrigues enfatizou a importância da participação dos jovens tanto na 
Cooperativa quanto na comunidade, e o quanto a Lar acredita na nova 
geração do agro e busca estar cada dia mais conectada com cada um dos 
seus associados. Também participaram o 2º vice-presidente da Lar, Urbano 
Inacio Frey; o coordenador do Comitê Jovem, Geferson Destro; a assessora 
de Ação Educativa, Suzana Knapp Pieniz; e membros dos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal da Lar, além de integrantes do Comitê Feminino

l FUTURO DO AGRO. Integrantes do Comitê Jovem da Lar Cooperativa

SMART AGRO
Confira

 os detalhes 
do evento. 
Acione o 
QR Code
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Lar Escola de Formação
Novas e modernas 
instalações entram em 
funcionamento para 
atender cooperativistas 
e a comunidade

A busca pela excelência da Lar em todas as 
suas áreas de negócios, também passa pela 

capacitação e formação dos seus profissionais, 
bem como de seus associados. Tanto a Lar Uni-
versidade Corporativa quanto a recente moder-
nização do antigo Centro de Desenvolvimento e 
Treinamento (CDT) reforçam consideravelmen-
te a posição da Cooperativa como propulsora 
do conhecimento aplicado ao cooperativismo 
de excelência.

CONHECIMENTO EM SEU DNA
A educação e a capacitação, são processos 

permanentes de desenvolvimento integral e 
cooperativo das pessoas, possibilitando a auto-
capacidade para a geração de conhecimento. E a 
Lar, desde sua fundação, investe de forma efetiva 
e contínua neste que é um dos seus princípios.

Em 1992, foi inaugurada Escola Vocacional 
Agropecuária (EVA), com o objetivo de trazer 
e repassar conhecimento ao quadro social e 
funcionários sobre alternativas de diversifica-
ção na propriedade (parte agrícola e pecuária), 
bastante voltado à demonstração da prática das 
atividades. 

Ao longo dos anos os módulos de produção 
foram desativados, mudando-se a denominação 
para Centro de Desenvolvimento e Treinamento 
(CDT), e o foco da Cooperativa voltou-se para 
a avicultura com direcionamento para a capa-

l CONHECIMENTO. 
As instalações do 
antigo CDT foram 
reformadas e moder-
nizadas e passam a 
abrigar agora a Lar 
Escola de Formação. 
São 1.500 m2 de 
área construída

Susi Ana Nardi
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citação do quadro para conhecimento 
técnico e comportamental. Assim, 
novas parcerias surgiram, com Sescoop 
/PR e instituições de ensino. 

Com o crescimento dos negócios e 
o  aumento no número de funcionários, 
a educação passou a ser um dos  mais 
importantes pilares de sustentação da 
Cooperativa. Nasceu a Lar Universi-
dade Corporativa, dando-se especial 
atenção à modernização das formas 
de capacitação, ferramentas utilizadas, 
temas abordados e melhoria dos espa-
ços para o desenvolvimento das ações 
educativas.

“Importante ressaltar que a Lar 
sempre teve grande preocupação com o 
desenvolvimento das pessoas e sua pre-
paração para atender os objetivos e es-

tratégias da Cooperativa, aumentando 
a capacidade cognitiva dos associados 
e a competitividade da Lar”, observa a 
gerente de Gestão de Pessoas, Fabiane 
Poletto Bersch.

UMA NOVA ESTRUTURA, 
UM NOVO CICLO
Com a execução de um projeto de 

ampliação e modernização que leva a 
assinatura da arquiteta Carmen Loro, 
o antigo CDT passa a se chamar Lar 
Escola de Formação. O novo espaço 
foi planejado para ampliar as ações de 
capacitação da Cooperativa e também 
para atender demandas da comuni-
dade.

Localizado à margem da PR 495, 
na saída de Medianeira para Missal, 

em meio à natureza, o estabelecimento 
possui mais de 1.500 metros quadra-
dos, unindo versatilidade, conforto 
e acessibilidade para realização de 
treinamentos, palestras, retiros, confra-
ternizações, aniversários, casamentos, 
formaturas e outros eventos.

“O nome Lar Escola de Formação 
surgiu justamente porque acreditamos 
e investimos muito no conhecimento, 
na preparação de nossas lideranças, 
do Comitê Feminino, na formação dos 
jovens e dos nossos funcionários. É só 
através de mais conhecimento que nós 
vamos ter uma Cooperativa melhor. E 
este é um espaço que estará à disposi-
ção de toda a comunidade da região”, 
salientou o diretor-presidente Irineo 
da Costa Rodrigues.
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Distribuição
dos espaços

A Lar Escola de Formação 
possui uma estrutura que está 
dentro do que há de mais moderno 
em termos de tecnologia. Seus 
espaços dispõem de equipamentos 
de áudio e vídeo de alta resolução, 
climatização e móveis de excelente 
qualidade.

São três salas totalmente equi-
padas, sendo elas com capacidade 
para 18, 24 e 36 pessoas; auditório 
principal com capacidade 
para 80 pessoas; restaurante 
com cozinha moderna, es-
trutura de buffet, utensílios 
e acessórios; espaço externo 
para convivência, no centro 
da estrutura, com poltronas, 
bancos e pergolado, ideal para 
interação. 

estrutura

l NA LAR ESCOLA. Integrantes do Conselho Consultivo e da Diretoria Executiva da Cooperativa foram conhecer as instalações

O local também dispõe 
de dormitórios, compostos 
por oito apartamentos com 
capacidade para quatro pes-
soas em cada um deles, com 
muito conforto, camas box, 
televisão, ar-condicionado, 
armários e banheiro.

LOCAÇÃO
A estrutura pode ser 

locada por todas as áreas 
de negócios da Cooperativa, 

bem como por em-
presas e pela comu-
nidade em geral. Os 
termos e valores da 
locação poderão ser 
obtidos pelo telefone 
(45) 3240 3030 ou 
email larescola@lar.
ind.br.

l VISITANTES. 
Uma comitiva da 
maior cooperativa 
de café do mundo, 
a Cooxupé, de Mi-
nas Gerais, também 
conheceu o espaço 
revitalizado. Os seis 
diretores e superin-
tendentes da Cooxu-
pé foram acompanha-
dos pelo deputado 
federal Vermelho e 
pelo presidente da 
Associação Comercial 
e Empresarial de 
Foz do Iguaçu, 
Danilo Vendruscolo

Solenidade de inauguração
l Informação e também comemoração mar-

caram o encontro realizado em 8 de agosto na 
nova Lar Escola de Formação. Com a presença da 
Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo da 
Lar, a abertura contou com a benção do padre 
Leandro Blasius.

l No período da manhã, foi apresentada 
a avaliação das atividades da Cooperativa no 
primeiro semestre, bem como as perspectivas 
para o segundo semestre de 2022. O diretor-
-presidente Irineo da Costa Rodrigues falou a 
respeito do desempenho econômico; o diretor 1º 
vice-presidente Lauro Soethe trouxe números da 
área agrícola, obras, Lar Paraguay e Lar Credi; e o 
diretor 2º vice-presidente Urbano Frey apresentou 
os resultados da pecuária.

l À tarde, foi dada sequência ao terceiro 
módulo do curso Gerações do Agro, com o tema 
Gestão do Patrimônio, ministrado pelo professor 
Luan Fernando, da empresa Safras e Cifras.

VISITA 
Acesse  conhe-
ça a estrutura 
da Lar Escola
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futuro do cooperativismo

Para celebrar os 30 anos do En-
contro Estadual da Juventude 

Cooperativista Paranaense, também 
conhecido por “CooperLíder Jovem”, 
o Sistema Ocepar promoveu uma 
grande festa com a presença de con-
vidados especiais e uma programação 
diferenciada. Desta vez, a edição do 
evento foi realizada na Associação da 
Cooperativa Primato, em Toledo (PR), 
nos dias 21 e 22 de julho, após dois 
anos de encontros virtuais por conta 
da pandemia da Covid-19. A Lar esteve 
presente com o Comitê de Jovens, um 
grupo com mais de 20 pessoas forma-
do por associados(as) e filhos(as) de 
associados que estão se capacitando 
para formação de novos líderes.

“O evento teve como foco traba-
lhar assuntos como educação política 
e dinâmicas para promover a coopera-
ção.  O encontro foi de grande valia, 
pois estimulou o desenvolvimento e a 
troca de experiências entre os mais de 
300 jovens presentes”, afirmou a asses-
sora de Ação Educativa da Lar, Suzana 
Knapp, responsável pelo trabalho de 
capacitação dos jovens da Cooperativa. 

Na abertura do evento, represen-
tantes do Sescoop/PR trabalharam 
com o público a importância de uma 
liderança jovem e o seu papel para o 
futuro do cooperativismo. Seguindo a 
programação, o ex-jogador de futebol 
Tinga, que atuou em clubes nacionais 
e internacionais, conduziu a palestra 
com o tema “Gestão além da Plani-

Lar é modelo na 
formação de novos líderes
Comitê de Jovens da 
Cooperativa foi um 
dos cases de sucesso 
na 30ª edição do 
CooperLíder Jovem 

Thiago Ribeiro

lha”, compartilhando experiências 
de uma carreira de sucesso, que não 
se construiu sozinha. O coordenador 
do Comitê de Jovens da Lar, Geferson 
Destro, disse que foi uma palestra 
muito construtiva. “Ele enfatizou bas-
tante a permanência do jovem no agro 
e também o compromisso que temos 
com a agricultura”. 

Para promover ainda mais a intera-
ção entre os jovens, foram realizados os 
“Jogos Cooperativistas”, uma dinâmica 
elaborada para desenvolver competên-
cias, trabalhar o espírito cooperativo, 
de coletividade e inclusão. Apresenta-
ções culturais também integraram o 
cronograma da 30ª edição do encontro. 

EXEMPLO EM LIDERANÇA
Outro ponto-chave do CooperLí-

der Jovem foi a apresentação de cases 
de sucesso na formação de novos líde-
res. “A Lar levou um vídeo com depoi-
mentos dos nossos jovens oriundos do 
trabalho de formação e capacitação, e 
hoje estão assumindo suas atividades 
nas propriedades e na liderança da Co-
operativa. Foi inspiração para muitos 
jovens”, citou Suzana Knapp Pieniz. 

Entre os exemplos de sucesso, a 
associada Isabel Albuquerque contou 
sua trajetória dentro do grupo e as 
mudanças que teve em sua vida pessoal 
e profissional. “Eu era uma menina 
muito tímida até eu aceitar participar 
do trabalho de jovens da Cooperativa 
e eu gostei muito. Foi através dessa 
iniciativa que eu me desenvolvi e me 
tornei a líder que sou hoje”, disse a 
ex-integrante do Comitê de Jovens e 
que hoje faz parte do Conselho Con-
sultivo da Lar, além de atuar como 
vice-coordenadora do Comitê Nacional 
de Mulheres da OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras), represen-
tando todas as associadas e filhas de 
associados do estado do Paraná. 

O Comitê de Jovens da Lar Coo-
perativa forma novos líderes há mais 
de 40 anos, tornando-se referência 
para outras cooperativas com os pro-
jetos desenvolvidos ao longo de sua 
existência. Todos os meses, diversos 
treinamentos são aplicados para os 
integrantes com o objetivo de desen-
volver a liderança e promover conheci-
mento nas mais variadas áreas, visando 
garantir o futuro do cooperativismo.

l PROTAGONISTAS. O Comitê de Jovens da Lar é formado por 26 pessoas. Iniciati-
va está em atividade há mais de 40 anos. No detalhe, Suzana Knapp Pieniz
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universidade corporativa

Com a proposta de identificar talen-
tos internos e capacitá-los para as-

sumirem posições estratégicas dentro 
da Cooperativa, o programa Fábrica 
de Líderes, em atividade desde abril de 
2021, chega a sua 4ª turma comemo-
rando resultados como uma das inicia-
tivas de maior impacto na valorização 
do colaborador. Viabilizado por meio 
da Lar Universidade Corporativa, o 
programa já capacitou 60 profissionais, 
sendo que destes, 43% dos integrantes 
do grupo ou foram promovidos ou as-
sumiram novos desafios. São gestores 
que surgiram a partir da competência 
de cada um e do compromisso da Lar 
Cooperativa com a formação e educa-
ção de seus associados e funcionários, 
um dos princípios do cooperativismo.

“A Lar está sempre em desenvolvi-
mento e nossos profissionais precisam 
seguir no mesmo ritmo, ou seja, em 
constante evolução. O programa surgiu 
da necessidade de atender a demanda 
da Cooperativa por gestores de alto 
desempenho e em pouco tempo de 
atividade já conseguimos contribuir 
com esse objetivo”, disse a gerente de 
Gestão de Pessoas, Fabiane Poletto 
Bersch.

Dos 60 talentos que já passaram 
pelo programa, 91,67% continuam 
na Lar Cooperativa, um sucesso em 
retenção de colaboradores capacitados, 
prontos para desempenhar funções 
cada vez mais desafiadoras. Outro 
ponto em destaque foi a participação 
mista entre homens (34) e mulheres 
(26) na somatória das três turmas con-
cluídas, reforçando de que se trata de 
um ambiente com oportunidades para 

Fábrica de Líderes já 
capacitou 60 colaboradores 
Programa está 
iniciando a 4ª turma e 
comemora resultados
Thiago Ribeiro

todos. Com o início da 4ª turma no 
segundo semestre de 2022, o programa 
soma no total 81 participantes com 
boas expectativas para o futuro. “Com 
a formação desses profissionais, eles 
passam a estar aptos a assumirem fun-
ções de relevância que possam surgir 
a curto, médio ou longo prazo. Nosso 
compromisso é continuar investindo 
nas pessoas utilizando a educação 
como ferramenta para isso” ressaltou 
Fabiane sobre as oportunidades que o 
curso proporciona. 

l EXEMPLO. Engenheiro agrícola Antô-
nio Martini, ex-integrante da Fábrica de 
Líderes, assumiu em janeiro a gerência 
da Divisão Operacional de Grãos

METODOLOGIA 
Para ingressar na Fábrica de 

Líderes, o colaborador precisa ser 
aprovado em um teste de perfil 
onde os resultados são analisados 
pela área de Gestão de Pessoas 
e pelo instrutor do curso, Eduar-
do Ferraz. São avaliados quatro 
pontos principais: a dominância, 
a capacidade de influência, a esta-
bilidade e a parte de conformidade 
e controle. 

O curso tem o total de 80 ho-
ras de treinamento, com encontros 
virtuais em grupo divididos em 
quatro módulos ministrados pelo 
instrutor, sendo dois de autoco-
nhecimento e outros dois sobre 
gestão de pessoas. Ao fim desta 
etapa, a turma passa por capacita-
ção com os três superintendentes 
da Cooperativa: Clédio Roberto 
Marschall, Vandeir Conrad e Jair 
Meyer. 

Por último, com o fim da pan-
demia, inicia-se a fase presencial 
onde são trabalhados, em parce-
ria com o Sescoop/PR, assuntos 
complementares para a formação, 
como por exemplo, comunicação 
assertiva e planejamento.

l NOVO TIME. Quarta turma iniciou as atividades no segundo semestre de 2022
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Mais agilidade  
e precisão  
para sua 
rotina  
de atividades.
ƒ
A motosserra STIHL MS 170 oferece agilidade  
e precisão para você realizar atividades de corte 
de lenha, poda, serviços leves e até uso ocasional 
em pequenas propriedades. 

Além disso, essa ferramenta tem um ótimo  
custo-benefício, facilidade de operação  
e baixo peso para facilitar o seu dia a dia. 

STIHL. Junto de quem faz o agro.
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Sistema de 
manejo de solos
Lar Cooperativa coloca à disposição 
do associado ferramentas para 
melhorias na produtividade agrícola

Deivid 
Nazario 
de Assis
Coordenador 
da Área
Técnica da Lar

O solo é a base para a agricultu-
ra, é através dele que as plan-

tas acessam nutrientes e água. O 
manejo inadequado desses recur-
sos pode impactar negativamente 
na produtividade e acarretar custos 
desnecessários. 

Para auxiliar o associado a 

entender a situação do solo, iden-
tificando lacunas de produtividade 
e proporcionar recomendações 
mais assertivas, a Lar Coopera-
tiva lança o Sistema de Manejo 
de Solos - SMS. Um programa 
que proporciona ao produtor o 
diagnóstico situacional e a melhor 
recomendação.

É comum o agricultor observar 
no mesmo talhão ou em talhões 
diferentes que possuem o mesmo 
manejo e cultura oscilações de 
produtividade. Ou ainda em anos 
de desafio ambiental, observar 
que certas áreas sofrem menos e 

 manejo da lavoura

l RECOMENDAÇÃO. Exemplo de uma recomendação de aplicação de po-
tássio. Com base em conhecimento de química do solo e experiência local
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manejo da lavoura

consequentemente produzem mais em 
decorrência do clima. O SMS visa auxiliar 
esse associado a manejar o sistema produ-
tivo através de indicações personalizadas 
para sua propriedade. Além do acompa-
nhamento do profissional para debater me-
lhores recomendações, o cliente ainda tem 
à disposição os serviços listados a seguir:

l Análise de solo: em níveis baixos 
ou apresentando variações na área, os 
nutrientes podem afetar diretamente na 
produção média da propriedade. E através 
de coletas de superfície e subsuperfície é 
possível identificar seus níveis e efetuar 
recomendação de fertilizantes que atendam 
a demanda real da cultura, além de avaliar 
necessidade de correção da acidez através 
de processos de calagem e gessagem.

l Análise nutricional foliar: comple-
mentando as ações efetuadas no solo, a 
análise foliar é uma ferramenta utilizada 
para diagnosticar se a cultura está aces-
sando os nutrientes do solo. Em caso de 
deficiência o produtor tem a possibilidade 
de reposição e avaliar junto ao agrônomo 
ações de correção.

l Avaliação de compactação:  os im-
pactos negativos da compactação são bem 
observados nos anos de veranico, contudo 
a maioria das áreas produtivas possuem 
problemas de compactação em menor 
ou maior grau. Este problema impacta 
diretamente no enraizamento da cultura, 
consequentemente diminui área de ex-
ploração e absorção de água e nutrientes. 
Com esta avaliação é possível tomar ações 
de correção nos locais que este fator está 
impactando em produtividade.

l Avaliação e identificação de nema-
toides: a identificação é primordial para o 
manejo, pois a indicação de soluções pode 
variar conforme a espécie. Seus sintomas 
são visualizados em reboleiras e podem 
ser confundidos com mancha nutricional. 
Afetam a produtividade e aumentam os 
danos safra após safra se não manejados. 

Todas essas ferramentas são utilizadas 
para planejar ações de correção e otimi-
zação de recursos e aumentar a produti-
vidade. E estão à disposição do cliente 
e associado através do departamento 
técnico da Lar Cooperativa.

l TEORIA ANTES DA PRÁTICA. Clientes e equipe técnica de Santa Terezinha 
de Itaipu (PR), na foto superior, e de Ponta Porã (MS) em reuniões realizadas no 
mês de agosto com o doutor em Agronomia André Zabini para debater manejos 
de solos para altas produtividades
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capacitação

Gerente da Lar conclui 
especialização internacional

Camila Catafesta

A Lar Cooperativa estimula a busca 
pelo conhecimento para que cada 

vez mais os profissionais que compõem 
o quadro de funcionários estejam ca-
pacitados e atualizados perante as mu-
danças no cenário produtivo. No mês 
de agosto, o gerente da Divisão Pecu-
ária e médico-veterinário Daniel Dalla 
Costa recebeu o título de especialista 
em medicina aviária, concedido por 
uma universidade norte-americana. 

O curso iniciou-se em março de 
2020, tendo como instituição de ensino 
responsável a Universidade Estadual 
da Carolina do Norte (EUA), com 
patrocínio da Ceva Saúde Animal, em-
presa parceira da Lar nas atividades da 
pecuária. A universidade, sediada na 
cidade de Raleigh, capital  da Carolina 
do Norte, foi fundada em 1887, inicial-
mente como um campus dedicado à 
engenharia mecânica, artes e agricul-
tura, posteriormente com dois campus 
dedicados à medicina veterinária. A 
especialização teve duração de mais 
de dois anos, com a grande maioria das 
aulas ministradas de maneira digital, 
totalizando 175 horas de aprendizado. 

No final do curso, os alunos tive-
ram duas semanas de aulas presenciais, 
incluindo práticas laboratoriais, nas 
dependências da universidade.

“A universidade possui uma estru-
tura física gigante, com vários prédios 
de salas de aula, laboratórios e cen-
tros experimentais. Há um incentivo 
do estado muito grande para manter 
tudo em pleno funcionamento, o 

Médico-veterinário 
Daniel Dalla Costa 
recebeu o 
título de especialista 
em medicina aviária

que não acontece aqui no Brasil. Há 
laboratórios de diversas áreas, com 
equipamentos de ponta. Há também 
uma flexibilidade muito grande para a 
realização de experimentos com ani-
mais vivos, o que no Brasil atualmente 
tem sido cada vez mais dificultoso”, 
relatou Daniel. 

 TURMA MULTINACIONAL
A turma foi muito seleta. Os alunos 

foram 11 médicos-veterinários, todos 
ligados as atividades de avicultura. 
Aos profissionais foram oportunizadas 
horas em discussões sobre pontos im-
portantes da atividade, em especial as 
particularidades de cada país, visto que 
havia alunos da Argentina, Peru, Chile, 
México, Equador, Colômbia, Polônia 
e dois alunos do Brasil, Daniel Dalla 
Costa, da Lar Cooperativa, e Fernando 
Rezende, da Ceva Saúde Animal.

“A troca de experiência com profis-
sionais da linha de frente de diversas 
empresas avícolas da América foi de 

grande valia, principalmente para en-
tender o que fazemos de certo e pontos 
que podemos melhorar. 

Cada aluno precisou elaborar um 
trabalho de conclusão de curso para 
obter o título de especialista. A cerimô-
nia de graduação aconteceu no clube 
social da universidade. 

“A comercialização de animais vi-
vos em vários países é um dos maiores 
problemas enfrentados para controle 
de doenças, por mais que haja uma 
atuação firme das empresas em manter 
biosseguridade, práticas como essa in-
viabilizam qualquer tentativa de conter 
a propagação de doenças”, comentou 
Daniel sobre o tema de biosseguridade.

Após a graduação, os alunos parti-
ciparam do evento AAAP Annual Met-
ting (Encontro Anual da Associação 
Americana de Patologia Aviária), na 
Filadélfia.  O evento é um dos mais téc-
nicos do mundo, são diversas apresen-
tações de trabalhos científicos e temas 
de interesse na área avícola.  

l INTERNACIONAL. Daniel Dalla Costa (à dir): especialista em medicina aviária 
pela Universidade Estadual da Carolina do Norte (EUA)
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l SIAVS. Detalhe do estande da Lar e equipe da Cooperativa que participou do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura

Centenas de pessoas, entre clientes 
nacionais e internacionais, pas-

saram pelo stand da Lar Cooperativa 
durante os três dias de exposição no 
SIAVS 2022 (Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura) realizado 
entre 9 e 11 de agosto, no Anhembi 
Parque, em São Paulo (SP). O evento 
é considerado o maior do Brasil vol-
tado para a proteína animal e um dos 
maiores da América Latina e que neste 
ano bateu recorde de público com 21 
mil visitantes de 53 países. 

“Essa feira atrai visitantes do 
mundo inteiro, pois o Brasil é um dos 
maiores produtores de proteína animal 
e é natural que se tenha interesse em 
nossos serviços e produtos por isso 
esse grande fluxo de pessoas, com 
destaque também para o nosso stand 
que esteve bastante movimentado”, 
afirmou o diretor-presidente da Lar, 
Irineo da Costa Rodrigues .

Acompanhado do diretor 1° vice-
-presidente Lauro Soethe, do diretor 
2° vice-presidente Urbano Inacio Frey 
e do superintendente de Suprimentos e 

Alimentos Jair Meyer, Rodrigues recep-
cionou os clientes e parceiros da Lar. 

No stand da Cooperativa, os vi-
sitantes conheceram o catálogo de 
produtos da Lar com um time espe-
cializado na prospecção de clientes e 
em atender parceiros já consolidados. 
Toda a linha de produtos nacionais e 
internacionais foi apresentada ao pú-
blico e novos negócios foram firmados, 
garantindo a expansão da marca Lar 
em território nacional e no exterior. 

exposição

Lar participa no 
SIAVS de forma ativa
Stand da Cooperativa no Anhembi Parque 
recebeu visitantes de dezenas de países

Thiago Ribeiro

Cases de sucesso
no SIAVS Talks

Além da parte comercial, a feira 
teve espaço para novidades  como o 
SIAVS Talks. A iniciativa reuniu incu-
badoras de empresas, instituições de 
pesquisa, acadêmicos e empresários 
do setor em um espaço exclusivo para 
a inovação com apresentações inspi-
radas no formato TED – falas curtas, 
com média de 30 minutos de duração.

O gerente das indústrias de rações 
da Lar, Carlos Eduardo Varnier, e o 
coordenador Industrial da planta de 
abate de aves em Matelândia (PR), 
Evandro Back, representaram a Lar 
no SIAVS Talks compartilhando os 
cases de sucesso da Cooperativa em 
inovação. Um deles é o sistema para o 
pedido automático de rações e o outro 
um ábaco eletrônico para o controle 
da qualidade dos lotes nas indústrias. 
Os gestores da área de pecuária e in-
dústrias da Lar também participaram 
do Siavs com foco nas palestras e 
capacitação técnica. 

Executivos da Lar acompanharam 
o trabalho da Cooperativa durante a 
feira e participaram das palestras e 
seminários técnicos. Para o diretor-
-presidente, foi uma oportunidade de 
adquirir conhecimento sobre o mo-
mento atual e o futuro do mercado na-
cional e internacional. “A participação 
do nosso Conselho de Administração 
é importante para que eles possam 
enxergar para onde está caminhando 
a tecnologia e o mercado de proteína 
animal, informações básicas para a to-
mada de decisões no dia a dia enquan-
to líderes”, encerrou Irineo avaliando 
a participação da Lar no SIAVS 2022. 

l PRODUTOS. A Lar apresentou seu 
catálogo de produtos nacionais e interna-
cionais. Da esquerda para direita, gerente 
da Divisão de Alimentos, Giovana Rosas; 
supervisor de Vendas de São Paulo, Fábio 
da Silva; gerente Nacional de Vendas, Da-
niel Prestes de Oliveira; e o supervisor de 
Vendas de São Paulo, Paulo Polato.
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perfil

Camila Catafesta

A história e o 
fortalecimento dos irmãos 
Pignataro em MS

O sorriso no rosto esbanja a alegria de quem 
colheu média de 150 sacas por hectare na 

2ª safra de milho em 2022. O resultado não é 
ao acaso, a combinação de sucesso corresponde 
a investimento em tecnologia, manejo e clima 
favorável nas áreas dos irmãos Pignataro. O 
trio cultiva 2.800 hectares de área de plantio na 
região da Cabeceira do Apa, município de Ponta 
Porã (MS), em um raio de 40 quilômetros. Entre 
os irmãos está a visão moderna de produtores 
rurais antenados e com muita atenção a cada 
detalhe que envolve o agronegócio. 

Um legado de 
paixão pela agricultura

O mais velho dos irmãos é Francesco (50), 
o do meio Mário (40), ambos graduados em 
Direito, e o caçula Angelo (36) é engenheiro 
agrônomo. A família é descendente de italianos. 
A mãe Maria e o pai Angelo (in memoriam) 
nasceram em Acri, comunidade que pertence à 
província de Cosenza, na Itália. Ele veio para o 
Brasil em 1957 e ela, em 1960, e se conheceram 
em Pedrinhas Paulista, colônia de italianos. 

Além de saber apreciar uma boa massa, os 
Pignataro aprenderam com os pais desde criança 
a amar agricultura. Recordam com saudades 
do pai (falecido em 2021 em decorrência de 
complicações da Covid-19). O patriarca Angelo 
é lembrado pelos filhos pela profissão de mais 
de 50 anos como agricultor, desde que chegou 
da Itália. 

l SAFRA CHEIA. 
Os irmãos Pignataro 
atingiram média de 
até 150 sacas por 
hectare de milho 
2ª safra em 2022
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l RECORDAÇÃO. A partir da esquerda, Mario, Angelo e Francesco com o re-
trato do pai, o imigrante italiano Angelo Pignataro

A expansão agrícola 
em Mato Grosso do Sul

Sócios da Lar desde meados de 
2012, os Pignataro viveram toda a 
evolução agrícola da região. A Lar im-
plantou a unidade de recepção de grãos 
em Cabeceira do Apa, em 2011, e em 
Apa Norte em 2018. Essas estruturas 
atendem as lavouras da família, sob 
gestão da Unidade de Atendimentos 
aos Associados de Antônio João. 

“A agricultura, especialmente em-
Mato Grosso do Sul, com a tecnologia, 
a expansão do Cerrado e com todo 
suporte técnico da Lar, nos possibili-
tou uma grande abertura de área para 
chegar a esse número de produção em 
nosso Estado, que é significativo em 
nível de Brasil”, analisa o engenheiro 
agrônomo Angelo Pignataro ao lem-
brar que Cabeceira do Apa há 10 anos 
era repleta de pastagens degradadas. 

Deixando de lado a safra de verão, 
que foi prejudicada devido às adversi-
dades climáticas, Angelo está satisfeito 
com os resultados do milho 2ª safra, 
pela boa produtividade (média 150 sa-
cas/ha) e qualidade do grão. No Estado 
do Mato Grosso do Sul, a Lar recebeu 
mais de 36 milhões de sacas de milho 
na safra de inverno 2022.

Angelo afirma que a família pode 
ser considerada referência em aduba-
ção, cobertura de solo e uso de fungi-
cida, por exemplo. “Levamos bem à 
risca o manejo para alcançar esse teto 
produtivo, acompanhamos rigorosa-
mente”, comenta Angelo. 

O irmão Mario relembra a evolução 
da produção na região, que também 
corresponde com o crescimento da 
Lar. No começo eram 10 mil hectares 
de área plantada; hoje são mais de 100 
mil hectares destinados principalmente 
ao plantio de soja e milho na região. 

“A Lar é a cooperativa que mais 
se destaca em Mato Grosso do Sul”, 
afirma Angelo. O que levam em con-
sideração ao negociar com a Lar?  A 
resposta está na ponta da língua: preço 
e parceria. “A Lar está conosco na 
venda de insumos e na comercialização 
da produção, o que unifica o negócio e 
conseguimos fazer uma comercializa-
ção mais segura”, comenta.

No dia a dia,
os desafios do campo

Com visão de verdadeiros em-
presários rurais, os irmãos Pignata-
ro distribuem as tarefas para tocar 
o negócio no dia a dia. Francesco é 
responsável por áreas de cultivo de 
cana de açúcar em São Paulo, Mario 
está mais focado na gestão de com-
pra de insumos e comercialização 
de grãos, e Angelo fica atento aos 
manejos da lavoura. Mas de pronto 
eles deixam claro que existe muita 
troca de ideia entre os três para 
serem mais assertivos nas tomadas 
de decisão.  

E ao falar sobre o legado do 
pai, não faltaram emoção e olhos 
cheios de lágrimas. Mario relata que 
o patriarca sempre deixou as linhas 
traçadas e os filhos sabendo sobre o 
total andamento do negócio: “Meu 
pai sempre foi transparente com a 
gente, desde que éramos crianças, 
já vinha colocando a gente no ca-
minho da agricultura”.  

Os Pignataro são agricultores 
modernos e antenados, conscientes 
de que acontecimentos do outro lado 
do mundo influenciam o seu negó-
cio. Em 2022 ficaram apreensivos 
com as consequências da Guerra 
na Ucrânia e o risco do desabaste-
cimento de insumos, principalmente 

com relação ao fertilizante. “Tive-
mos um bom acompanhamento da 
Lar Cooperativa, um bom relacio-
namento, conseguimos fazer bons 
negócios apesar do mercado que 
estava bem turbulento”, afirma o 
agrônomo Angelo.

“Ser agricultor, hoje, não é algo 
para amadores!”, relata Mario ao 
reforçar que  muitas decisões preci-
sam ser tomadas durante cada ciclo 
produtivo e é necessário garantir 
os insumos sem saber como será o 
futuro. Eles finalizam em agosto a 
colheita do milho e já compraram 
os insumos para a safra de verão e 
para o inverno de 2023. 

Comentam com a atenção aos 
custos de produção como exemplo 
simples e básico o aumento do die-
sel, que já chegou a 7 reais o litro. 
Mas também são unânimes sobre o 
caminho para enfrentar tudo isso: 
produtividade. Não abrem mão da 
tecnologia, com todas as aplicações 
necessárias de fertilizantes e defen-
sivos. Soma-se a isso a profissiona-
lização do negócio, muito trabalho, 
fé em Deus, acompanhamento 
do mercado: o produtor que errar 
menos, vai alcançar mais. E apesar 
de todos os desafios, existe muito 
amor pela produção agrícola. “Tá 
no sangue ser agricultor, não tem 
como mudar”, finaliza Mario.
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sucessão

Planejando o futuro 
Programa Herdeiros do Campo visa construir um ambiente 
seguro para o diálogo familiar sobre o futuro da propriedade 

Conversar sobre a sucessão familiar 
na propriedade rural vai muito 

mais além do que apenas escolher 
quem assumirá a administração dos 
negócios. Esse processo envolve toda 
uma questão burocrática, desde nor-
mas jurídicas até a elaboração de uma 
gestão estratégica para o futuro. Ter 
um diálogo aberto e transparente sobre 
o assunto é fundamental, mas nem 
sempre é uma tarefa fácil. Para auxi-
liar as famílias nesse contexto nasceu 
o programa “Herdeiros do Campo”, 
que desde 2016 está transformando 
herdeiros em sucessores capacitados. 

A iniciativa foi desenvolvida pelo 
Sistema FAEP/SENAR-PR e abraça-
da pela Lar Cooperativa em 2022. O 
objetivo central é criar um ambiente 
seguro e com respaldo técnico para 
pais e filhos dialogarem sobre o futuro 
da propriedade de forma estruturada.

Foi com esse propósito que 16 
famílias, divididas em dois grupos, 
concluíram as primeiras turmas com 
associados da Lar de várias cidades 
do Oeste do Paraná. Foram cinco en-
contros durante julho e agosto, sempre 
com a participação de duas gerações. 
Com o fim desta etapa, inicia-se no mês 
de setembro o atendimento individual 
com os participantes, totalizando 42 
horas de conhecimento aplicado. 

“Na fase de grupos trabalhamos 
três grandes áreas: a primeira delas é o 
campo jurídico, questões legais relacio-
nadas ao processo sucessório; depois 
abordamos a própria gestão da pro-
priedade, como por exemplo definição 
de visão, missão e também um olhar 
sobre oportunidades e ameaças; por 
fim tratamos sobre o comportamento 
humano, a construção da confiança”, 
afirmou o administrador e professor do 
curso Luiz Antônio Tiradentes. 

GARANTIA DO FUTURO 
Aos 67 anos, o associado Cícero 

dos Santos, de Itaipulândia (PR) to-
pou participar do programa logo que 
recebeu o convite do técnico da Lar. Ao 
lado do filho Jones dos Santos, os dois 
ampliaram o conhecimento sobre o 
assunto, que já circulava timidamente 
nas rodas de conversa da família, po-
rém não de forma aprofundada como 
ensinado no curso. “Nunca participei 
de nada parecido e não me arrependo 
de ter acompanhado meu filho em um 
processo tão importante como esse. 

Volto para casa mais pre-
parado para conversar não 
só com ele e os irmãos, mas 
também com o restante da 
família”, disse Cícero. 

Quem também está fe-
liz com a conclusão do cur-
so é o Jones que há pouco 
mais de cinco anos, trocou 
a vida nas indústrias onde 

atuava como engenheiro mecânico 
para dar suporte ao pai na adminis-
tração dos quatro aviários da família 
e após a experiência que teve no pro-
grama afirma que fez a escolha certa. 
“O curso foi muito esclarecedor sobre 
o processo sucessório, estou satisfeito 
pois possibilitou uma abertura para 
uma conversa bastante produtiva com 
meu pai. Agora meu 
compromisso é ga-
rantir o futuro do 
empreendimento 
da família”. 

l COMPROMISSO. Aos 67 
anos, o associado Cícero dos 
Santos, de Itaipulândia (PR), 
acompanhou o filho Jones 
dos Santos nos estudos do 
processo sucessório

l CONTEÚDO. Curso aborda questões jurídicas, gestão estratégica e desenvolvi-
mento do comportamento humano, com atividades práticas e linguagem dinâmica. 
No detalhe, o administrador e professor do curso, Luiz Antônio Tiradentes.

Thiago Ribeiro
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Final da safra americana 
e retomada das 
exportações ucranianas

Vandeir Conrad  
Superintendente de 
Negócios Agrícolas

mercado agrícola

Fatores externos
podem influenciar
nas commodities

Os Estados Unidos sendo 
o segundo maior produ-

tor mundial de soja e o maior 
produtor de milho, têm papel 
fundamental no abastecimento 
global destas commodities.Por-
tanto, o acompanhamento de 
suas safras, condições climáti-
cas e de lavoura são de notável 
e imprescindível importância 
para o andamento das preci-
ficações destes produtos em 
todos os países. 

Atualmente estamos viven-
do a reta final de campo das 
culturas em solo norte-ameri-
canos, cuja colheita é prevista 
a partir do final de outubro, ou 
seja, as culturas estão em fase 
reprodutiva e de enchimento 
de grãos, ainda sujeitas às 
intempéries até a definição do 
real potencial produtivo das 
culturas em questão. 

NÚMEROS DO USDA
Semanalmente o USDA 

(Departamento de Agricultura 
dos Estado Unidos) divulga 
uma estimativa das condições 
de lavoura, índice este que ajuda a direcionar o 
mercado, pois nos dá uma ideia do potencial ins-
talado a campo e o que podemos esperar de pro-
dução total, pelo rendimento médio estimado. 

Nos Gráficos 01 e 02 temos um histórico 
das condições das lavouras americanas de soja e 
milho, onde podemos verificar o comportamento 
da atual da safra perante o desempenho histórico 
das mesmas. 

No caso do milho, vemos que as condições 

l GRÁFICO 01 – Histórico das condições da lavoura de soja nos EUA

consideradas boas e excelentes estão abaixo 
dos últimos anos, o que remete à possibilidade 
de produtividade média menor do que a obtida 
nos últimos anos, o que traz certo suporte às 
precificações de milho em nível internacional, 
apesar da safra recorde de milho no Brasil (ter-
ceiro maior produtor mundial e segundo maior 
exportador).

Quando avaliamos as condições da soja 
americana vemos que o cenário é diferente, pois 

l GRÁFICO 02 – Histórico das condições da lavoura de milho nos EUA

Os EUA são 
o segundo 

maior produtor 
mundial de 

soja e o maior 
de milho. 

Acompanhar  
suas 

safras é de 
imprescindível 
importância 

para o 
andamento das 
precificações 

destes 
produtos.”
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as condições consideradas boas e excelentes atualmente 
representam cerca de 57% das lavouras, abaixo da mé-
dia histórica dos últimos anos, porém não a ponto de 
ser considerada uma safra ruim, apesar de o mercado 
aguardar alguns cortes ainda na produção americana, 
nos relatórios mensais de setembro e outubro, quando 
a avaliação de campo se torna mais assertiva.

EXPORTAÇÕES DA UCRÂNIA
Outro fator importante que tem trazido certo nervo-

sismo aos mercados está relacionado com as exportações 
ucranianas, cujos acordos estão sendo buscados para 
que as exportações daquele país possam ser retomadas, 
e alguns países que são tradicionais compradores e ne-
cessitam daqueles produtos possam se abastecer. 

Importante salientar que as exportações da Ucrânia 
estavam razoavelmente avançadas quando a guerra se 
iniciou, porém a grande dúvida sempre paira sobre a se-
gurança em colocar-se navios em locais de guerra, apesar 
da aparente trégua negociada para determinados portos.

Nos Gráficos 03, 04 e 05, podemos ver a evolução 
das exportações ucranianas de milho, trigo e óleo de 
girassol, respectivamente, durante este ano, onde fica 
nítida a redução das exportações após o início do con-
flito por lá.

Portanto, acreditamos que tanto as condições cli-
máticas do final do ciclo nos Estados Unidos, como as 
definições quanto das exportações ucranianas devem dar 
as diretrizes comportamentais dos mercados agrícolas 
no curto prazo.

l GRÁFICO 05 – Exportações de trigo da Ucrânia (mil ton)

l GRÁFICO 03 – Exportações de milho da Ucrânia (mil ton)

l GRÁFICO 04 – Exp. de óleo de girassol da Ucrânia (mil ton)

mercado agrícola
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associados

Nosso DNA é 
cooperativista

Thiago Ribeiro

Celebrar e refletir sobre os 
valores da família e do 

cooperativismo, essas foram 
as propostas da palestra “Nos-

so DNA é cooperativista”, um 
encontro com a família associada 

que emocionou e ao mesmo tempo 
divertiu com uma mensagem simples e 

objetiva, destinada a todos os públicos. A escri-
tora e empresária do agronegócio Helda Elaine 
foi a palestrante convidada. Ela realizou o giro 
de reuniões nos municípios de atuação da Lar 
no Oeste do Paraná, totalizando 13 encontros. 
Cada um foi uma surpresa pelo carinho com que 
os associados a receberam. 

“A receptividade foi maravilhosa, as pes-
soas nos procuravam para dizer o quanto elas 

Mais de 700 pessoas assistiram a palestra 
sobre cooperativismo e valorização da família 

precisavam de um encontro como esse, e isso 
não poderia ter sido feito por outra empresa, 
visto a preocupação que a Lar tem com seus 
associados”, disse a palestrante, satisfeita com 
o elevado número de presentes, o que demons-
trou o interesse da família associada no assunto. 
No total, 724 pessoas foram impactadas pelo 
conteúdo da palestra, que colecionou elogios 
de quem assistiu. 

MODELO DE NEGÓCIO E DE VIDA
Os encontros foram estrategicamente pla-

nejados para acontecerem durante a semana da 
família, entre os dias 15 e 26 de agosto. Durante 
uma hora e meia, os associados ampliaram os 
conhecimentos sobre cooperativismo como mo-
delo de negócio e de vida, e refletiram sobre os 

l PALESTRANTE. 
Escritora e empresá-
ria do agronegócio, 
Helda Elaine foi a 
palestrante convi-
dada para o giro 
de reuniões com os 
associados. Foram 
13 no total, durante 
duas semanas



Julho / Agosto de 2022 Revista da Lar I 33

reuniões

valores da família em uma conversa 
dinâmica com muita interação do 
público. 

“Estou na cooperativa há mais 
de 40 anos e sempre apoiamos 
iniciativas como essa. Cada vez 
que eu venho, volto para casa mais 
completo, renovado, com muito 
mais conhecimento”, parabenizou 
o associado da Lar Cooperativa 
em Serranópolis do Iguaçu (PR), 
Nelson Borre. 

A palestra foi bastante descon-
traída, provocando muitas risadas 
entre o público. Quem acompanhou 
os perfis da Lar Cooperativa nas 
redes sociais durante o ciclo de 
reuniões percebeu inúmeras fotos 
com as reações da família associa-
da, quase sempre com um sorriso 
estampado no rosto, já que um dos 
vídeos apresentados retratava a 
rotina de muitas vidas. 

Um momento não só para 
se divertir, mas também para se 
identificar nos comportamentos e 
refletir sobre atitudes em casa e no 
trabalho, para que todos caminhem 
para o mesmo objetivo, sem ações 
prejudiciais com os outros.

l HOMENAGEM.  
O associado Nelson 
Borre (centro), de 
Serranópolis do Igua-
çu, recebeu da pales-
trante e do gerente de 
unidade Paulo Sergio 
Matias a camisa de 
papel com a logo da 
Lar. Foi uma homena-
gem a um dos sócios 
mais antigos presen-
tes na reunião, sim-
bolizando seu esforço 
por “vestir a camisa 
da Cooperativa”

l INTERAÇÃO. Encontro serviu para reflexões, mas também para se divertir com o conteúdo apresentado. As imagens regis-
tram o público presente em Serranópolis do Iguaçu e Ramilândia, no Oeste do Paraná

“Família foi a primeira 
cooperativa que surgiu”

Para maximizar ainda mais a ex-
periência com os associados, Helda 
Elaine convidou a plateia para uma 
dinâmica que consistia em cada pessoa 
formar um círculo com os dois braços 
em frente ao corpo e na sequência for-
mar um circulo com ajuda de outras 
pessoas, gerando assim uma área muito 
maior que simboliza o alcance através 
da união de esforços, uma referência 
clara ao sistema cooperativista e ao 
comportamento das famílias. Esse foi 

apenas um dos exemplos que a pales-
trante trouxe para reforçar a mensagem 
principal: família e cooperativismo 
caminham lado a lado. 

“Costumo dizer que a família foi 
a primeira cooperativa que surgiu, e a 
mensagem que deixo para os associa-
dos é que a nossa vida é cooperativista, 
desde sua concepção. Está no nosso 
DNA, o nosso negócio é cooperar 
porque ninguém faz nada sozinho e 
quando temos a união de outras pesso-
as o alcance é muito maior”, encerrou 
a palestrante Helda Elaine com senti-
mento de dever cumprido.
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É inegável que a fabricação de produtos de 
origem animal no Brasil é uma das melhores 

do mundo, e também que o sucesso crescente 
dos produtos Lar com base nesta proteína está 
diretamente ligado a toda sua cadeia produtiva. 
A abordagem a seguir é justamente sobre uma 
das grandes protagonistas em todo este processo, 
a indústria de rações, visto que a nutrição animal 
de qualidade resulta em produtos de excelência.

A responsabilidade vai muito além dos 
números de produção, qualquer falha pode 
comprometer não apenas metas, mas também 
o desempenho dos animais e inclusive a sus-
tentabilidade, tendo em vista o desperdício de 
recursos naturais.

“A Lar, visando a excelência e garantia da 

Excelência nas indústrias 
de rações e seus reflexos
Nutrição animal de 
qualidade tem impacto na 
produção de proteína

bastidores da produção

Susi Ana Nardi

qualidade com devida rastreabilidade, tem in-
vestido em tecnologia e estruturas modernas 
para que as indústrias de rações estejam sempre 
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bastidores da produção

alinhadas e preparadas para fornecer 
excelência ao campo e, com isso, ga-
rantir desempenhos zootécnicos dife-
renciados para o alcance dos resultados 
esperados pelos nossos integrado”, diz 
o superintendente de Suprimentos e 
Alimentos da Lar, Jair Meyer,.

ENTENDENDO O PROCESSO
A produção de ração animal de-

pende de uma série de fatores e etapas, 
desde os cuidados com a matéria-prima 
até o transporte e entrega do produto 
final ao associado e cliente.

Atualmente, a Lar conta com seis 
indústrias de rações em pleno funcio-
namento, com operação de segunda 
a segunda em período integral, aten-
dendo toda a demanda de rações da 
cadeia avícola, de suínos, postura de 
ovos comerciais e também para comer-
cialização (ração para gado e suínos). 

Para manter isso tudo rodando, 
são 859 colaboradores trabalhando 
em 28.797 m² de área industrial, com 
robustas e modernas estruturas de 
seis andares. Para a produção são 
consumidas em média por mês 135 mil 
toneladas de milho e 44 mil toneladas 

de farelo de soja. Um processo que 
movimenta mensalmente, em média, 
meio bilhão de reais. 

“Sabemos da importância que as 
indústrias de rações possuem em nos-
sas integrações. Com o alto custo das 
matérias-primas, a ração representa em 
torno de 75% do custo de produção.
Essa condição nos exige o máximo 
de responsabilidade e empenho. Para 
entregarmos um produto de excelência 
e maximizar a capacidade genética dos 
animais (aves, suínos e bovinos) são 
necessárias ótimas matérias-primas, 
estrutura robusta e um processo tecni-
ficado, aliado a um quadro de funcio-
nários capacitados. Tudo isso, somado 
à tecnologia e ao manejo do campo, 
explica o grande sucesso produtivo 
que a Lar Cooperativa vem conquis-
tando no cenário nacional e mundial 
de produção agropecuária, premiada 
frequentemente em vários segmentos”, 
comenta o gerente das indústrias de 
rações da Lar, Carlos Varnier.

 COMPLEXO BOM JESUS
Recentemente, foi dado início 

ao processo de produção de rações 

1 - Moega de recebimento de matéria-prima
2 - Silo de armazenamento
3 - Moagem
4 - Dosagem/pesagem
5 - Mistura
6 - Peletização
7 - Resfriamento e retirada dos �nos
8 - Caldeira vapor
9 - Expedição / transporte

12 3 4 5
6

78

9

para matrizes na primeira das três 
indústrias previstas para o complexo 
localizado na saída do município de 
Medianeira para São Miguel do Iguaçu 
(PR). A segunda planta, de rações para 
frango de corte, entra em operação no 
segundo semestre de 2023 com capa-
cidade para produzir 45 mil toneladas/
mês. Já a terceira unidade, de Premix, 
com capacidade de produção de 2 mil 
toneladas/mês, tem previsão para iní-
cio das operações em 2025.

FLUXO DE PRODUÇÂO DE RAÇÕES
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bastidores da produção

Da indústria 
para o campo

O fluxo de expedição acontece sete 
dias por semana, 24 horas por dia e 
todo o processo é desenhado para que 
os caminhões nunca parem, por isso 
mesmo é que cada caminhão possui 
média de 3,3 motoristas, contemplan-
do férias e folgas. 

Ao todo, são aproximadamente 
450 motoristas, monitorados através 
de vários indicadores, como excesso 
de velocidade, curva brusca, frenagem 
brusca, média de km por litro, número 
de toneladas por carga, sendo que se 
os motoristas que atendem as metas 
ganham são premiados por desempe-
nho. Além de sensores para monitorar 
estes indicadores, os caminhões são 
equipados com cinco câmeras, com o 
intuito de analisar o trânsito e antever 
possíveis problemas no processo de 
expedição. 

São 137 caminhões, em sua grande 
maioria próprios, que percorrem mais 
de 1,5 milhão de quilômetros todos os 
meses para realizar as entregas, percur-
so que terá considerável redução com 
o início das operações das indústrias 
do Complexo Bom Jesus e a regionali-
zação das entregas, estimando-se uma 
economia logística anual superior a 20 
milhões de reais devido a diminuição 
do raio de entrega.

Para frango de corte, já está em 
utilização o sistema de pedidos au-
tomáticos e central de pedidos, que 
avaliam carga a carga permitindo que o 
processo seja eficiente ao máximo. Os 
pedidos automáticos indicam quando a 
ração deve ser enviada para o produtor, 
sendo necessário apenas, que ele soli-
cite as últimas cargas de ração abate 
para fazer o ajuste fino. Todas essas 

informações são conferidas pela central 
de pedidos que atua diretamente na co-
municação com o produtor. Em média, 
são atendidos mais de 22 mil pedidos 
de rações mensalmente. O próximo 
passo é a implantação deste sistema 
para a atividade de suínos.

DESTAQUES 
Atualmente, todas as indústrias 

estão passando por processo de am-
pliação e/ou modernização de suas 
estruturas, o que as mantêm em po-
sição de destaque quando falamos de 
inovação. Inclusive, em 2022 houve a 
conquista do Prêmio de Melhor Ino-
vação da Cooperativas do Brasil, com 
a implantação de pedidos automáticos 
de rações para frango de corte e tam-
bém, Melhor Gestor Operacional no 
Prêmio Quem é Quem.

A constante busca por melhorias 
passa justamente pelo princípio da for-
mação dos profissionais envolvidos no 
processo. Em andamento, a Lar Escola 
de Rações, especialização em parceria 
com fornecedores que envolve mais 
de 90 alunos dos diferentes elos da 

cadeia produtiva, abordando assuntos 
relacionados a produção de rações, 
cadeia avícola e de suínos, contando 
com professores de renome nacional e 
internacional. 

l SANTA HELENA. A maior indústria de rações da Lar Cooperativa está localizada 
ao lado da recepção de grãos, o que otimiza tempo e processos
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avicultura

Capacitação e 
reconhecimento 
aos avicultores 
Com apoio da Lar Cooperativa 
e do Sindiavipar, o jornal 
O Presente Rural promoveu a 
2ª edição do Dia do Avicultor

O Brasil é o maior exportador de 
carne de frango do mundo. Em 

2021, foram mais de 4 milhões de to-
neladas exportadas, o que representa 
33% do total da exportação mundial, 
consolidando o país uma referência no 
setor. Por trás de todo esse resultado 
está o trabalho do avicultor, que nos 
últimos anos evoluiu junto com a avi-
cultura, implementando aviários cada 
vez mais modernos e buscando qua-
lificação para atuar nas propriedades 
com máxima eficiência. Foram esses 
mesmos profissionais que há 22 anos 
ajudaram a construir e desenvolver a 
avicultura na Lar para se tornar hoje 
uma das atividades de maior destaque 
da Cooperativa. 

Em 28 de agosto comemora-se o 
Dia do Avicultor e o Dia da Avicultura. 
Para celebrar essa profissão e ativida-
de, e assim garantir o reconhecimento 
merecido, o jornal O Presente Rural, 
com apoio da Lar Cooperativa e do 
Sindiavipar, promoveu a 2ª edição do 
Dia do Avicultor. 

O evento foi realizado no dia 25 de 
agosto, em Marechal Cândido Rondon 
(PR) e contou com a presença do di-
retor 1° vice-presidente da Lar, Lauro 
Soethe; do diretor 2° vice-presidente, 
Urbano Inacio Frey; do superintenden-
te de Suprimentos e Alimentos da Lar, 
Jair Meyer; e do gerente de Pecuária da 
Lar, Daniel Dalla Costa, além de avi-

Thiago Ribeiro

cultores, técnicos da área, lideranças 
políticas e especialistas no setor. 

IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE
Representando os mais de 1.500 

produtores de aves da Lar, que são res-
ponsáveis pela administração de 2.700 
aviários, Lauro Soethe parabenizou os 
avicultores e relembrou a importância 
da atividade para a região. “A Lar atua 
com a pecuária de frango há 22 anos 
e nós transformamos a realidade não 
só dos produtores com melhor renda 
e qualidade de vida, como também, de 
toda a comunidade através da geração 
de empregos e desenvolvimento para os 
municípios. Esse resultado demonstra 
a força da avicultura e o nosso compro-
misso com essa atividade que só tende 
a crescer ainda mais”.

O fundador do jornal O Pre-
sente Rural, Arno Kunzler, citou o 
propósito do evento, que além de 
homenagear os avicultores, também é 
uma oportunidade de capacitação. “A 

nossa responsabilidade 
é dar continuidade ao 
trabalho de excelência 
que construímos, por 
isso organizamos esse 
evento com o objetivo 
de levar conhecimento 
para os nossos avicul-
tores”. Ao todo, oito 
palestrantes se apre-
sentaram com assuntos 
bem amplos que vão 
desde o mercado da 

avicultura até técnicas de manejo e 
manutenção de aviários. 

 
POTENCIAL PRODUTIVO
Na série de palestras, a Lar Coope-

rativa participou com a apresentação 
do superintendente de Suprimentos 
e Alimentos, Jair Meyer que levou ao 
público um panorama sobre o mercado 
avícola no Brasil e no mundo. 

“Além de todo o nosso potencial 
produtivo, o Brasil é área livre de 
influenza aviária e isso desperta um 
interesse muito grande do mercado 
externo, mas precisamos de inves-
timentos contínuos e melhorias de 
práticas diárias, sem esses pontos 
não conseguimos fazer frente ao que 
o mundo faz e ao que o Brasil precisa 
fazer para continuar avançando e 
manter uma avicultura de resultados 
e excelência que temos hoje”, afirmou 
Meyer incentivando os avicultores a 
continuarem seguindo com o ritmo de 
desempenho. 

l CRONOGRAMA. Oito palestrantes se apresentaram 
abordando temas que focaram desde o mercado da avicul-
tura até técnicas de manejo e manutenção de aviários

l PRESENÇAS. Lauro Soethe, Arno Kunzler e Jair Meyer
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ALMANAQUE

l RECEITA DELICIOSA

Massa com ragu de 
linguiça de frango

INGREDIENTES
✔️ 4 gomos de linguiça de frango
    da Lar
✔️ 1 cebola grande picada
✔️ 4 dentes de alho picados
✔️ 1/2 xícara de salsão picadinho
✔️ 100 ml de vinho tinto seco
✔️ 1 lata de tomate pelado
✔️ 1 colher de café de louro em pó 
    (pode ser 1 folha)
✔️ Sal e pimenta do reino moída na 
hora
✔️ Manjericão fresco
✔️ Parmesão ralado na hora a gosto.

MODO DE PREPARO
Retire a pele da linguiça e reserve, 

aqueça a panela com azeite e frite a 
linguiça até dourar bem. Adicione ce-
bola, alho, salsão picadinho e refogue 
bem, despeje o vinho e espere até 
evaporar. Coloque o tomate pelado e 
tempere com sal, pimenta de reino e 
louro em pó e deixe refogar, se preci-
sar coloque água. Tem que ferver por 
mais ou menos 25 minutos ou até a 
linguiça ficar bem cozida. Enquanto 
isso cozinhe a massa em água fervente 
no tempo da embalagem, escorra e 
sirva com o ragu finalizando com uma 
pimentinha do reino, azeite e parme-
são ralado na hora.

Receita para quatro pessoas. 
Instagram: @eu_preparo
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l Defina suas metas, saiba o 
porquê você quer mudar, identifi-
que quais são seus hábitos ruins e 
quais os benefícios de criar novos 
hábitos. 

l Trace um plano de quando 
e como você quer alcançar esses 
objetivos. Defina horários e prazos 
para cada etapa. 

l Comece aos poucos, com 
pequenas mudanças, fuja de 
situações que possam prejudicar 
o teu processo, o sucesso não se 
faz de um dia pro outro. 

l  Aprenda a lidar com os 
desvios, haverá deslizes, mas 
lidar com eles é o passo principal. 
Pare, pense, reflita e continue, 
pois, ninguém obtém sucesso se 
desistir. 

l  Pense nas conquistas e 
como você conseguiu chegar até 
ali, se recompense. Lembre-se de 
que você é sua própria motivação 
e que todo este processo é por 
você.  
Fonte: Michelle Franzoni, fisioterapeuta 
e doutora em Gestão do Conhecimento.

Como melhorar
SEUS HÁBITOS

Dica de leitura 
“Rápido e Devagar” (Thinking 

Fast and Slow), livro best-seller do 
vencedor do Nobel de Economia 
em 2002, o economista israelense 
Daniel Kahneman. 

Eleito como um dos melhores 
livros de 2011 pelo New York Times 
Book Review, a obra explora a mente 
humana, causando impacto em áreas 
como psicologia, economia, medicina 
e política. As lições do economista 
comportamental Kahneman podem 
ser  aplicadas a praticamente todas 
as áreas da vida.

“Rápido e Devagar” expõe as ca-
pacidades extraordinárias – e também 
os defeitos e vícios – do pensamento 
rápido e revela a influência das im-
pressões intuitivas nas decisões do 
dia a dia. A ideia de um ser humano 
racional é colocada em xeque.

Comportamentos tais como a 
aversão à perda, o excesso de con-
fiança no momento de escolhas 
estratégicas, a dificuldade de prever 
o que vai nos fazer felizes no futuro 
e os desafios de identificar os riscos 
no trabalho e em casa só podem ser 
compreendidos se soubermos como as 
duas formas de pensar moldam nossos 
julgamentos.

Os questionamentos são, muitas 
vezes, inquietantes. É verdade que o 
sucesso de um investidor é aleatório 
e que sua habilidade no mercado 
financeiro é uma ilusão? Por que o 
medo de perder é mais forte que o 
prazer de ganhar?

Em “Rápido e Devagar”, Kahne-
man aponta quando se pode ou não 
confiar na intuição. Ele dá insights 
práticos sobre como tomar decisões 
nos negócios e na vida pessoal, e 
como podemos usar técnicas para nos 
proteger contra falhas mentais.

Diamantes
Muitos são os que têm 
decepções na vida
porque fazem suas escolhas
tal como aquele que se põe a 
recolher para si os brilhantes 
em seu caminho
pensando que se tratam 
de diamantes.

Atentai, pois, que em seu 
estado natural
um diamante mais assemelha-se 
a um carvão,
e distraindo-se com brilhantes
você poderia nem dar atenção a ele...
                          Augusto Branco

Por que a aranha 
é o animal mais 

carente do mundo? 
Porque ela é um 
aracneedyou. 

Rafael Capanema / BuzzFeed Brasil

PIADA 



SEMENTE MULTIPROTEGIDA 
GERA MULTIBENEFÍCIOS.

• Semente protegida desde o início

upl-ltd.com/br/uplbr /brasilupl

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as 
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca 
permita a utilização do produto por menores de idade. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA 
SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

ATENÇÃO

•  Fungicida para 
   tratamento de sementes

•  Amplo espectro

•  Alta performance

•  Baixa dosagem
•  TS na fazenda e TS Industrial




