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MESMO COM LA NINA, BRASIL DEVE BATER RECORDE EM PRODUÇÃO DE SOJA
A produção brasileira de soja deve atingir 69,95 milhões de toneladas na safra 2010/11, superando o atual recorde de 68,47 milhões. O resultado
otimista se deve ao crescimento da área plantada pelo quarto ano consecutivo e que pela primeira vez alcança os 24,05 milhões de hectares.
Apesar da perspectiva de quebra de produtividade no Sul do país, o Brasil deve colher em média 48,5 sacas por hectare, apenas 0,3% abaixo da
produtividade recorde obtida na safra 09/10. Os números fazem parte do 1° levantamento da safra 10/11 de soja divulgado em agosto.
Com perspectiva de quebra de safra no Rio Grande do Sul a produção recua 11% e chega a 9,10 milhões de toneladas, a estimativa é de que os
sojicultores do Sul colham 24,87 milhões de toneladas no ciclo 10/11, 3% menor em relação à temporada anterior. Apesar da queda, a safra será
recorde no Paraná e em Santa Catarina, que devem produzir 14,38 milhões de toneladas e 1,38 milhões. "Vou aumentar a minha área de soja
sobre 700 hectares de milho", afirma Ely Germano, produtor de Arapoti (PR).
A região Centro-Oeste, por sua vez, deve superar o atual recorde de 31,48 milhões de toneladas e chegar a 32,91 milhões. A previsão é de que
Mato Grosso maior produtor nacional da oleaginosa - alcance históricos 20,03 milhões de toneladas com uma produtividade média de 53 sacas
por hectare. "O preço subiu nos últimos dias e a tendência é de que cresça mais até o final do ano, animando os produtores a colher. A expectativa é sempre a melhor", diz Argino Bedin, produtor de Sorriso (460 quilômetros ao norte de Cuiabá). Com boas perspectivas para a próxima temporada, Goiás deve colher 8,05 milhões de toneladas, um recorde para o Estado.
A expectativa também é positiva para as regiões Norte e Nordeste, onde a colheita tem potencial de alcançar 7,63 milhões de toneladas com
recorde de produção em todos os estados. Destaques para Maranhão e Piauí, onde a safra deve crescer mais de 20% em relação a 09/10. Para
este ano a expectativa é que a ocorrência de veranicos com menor freqüência e menos severos durante a safra na região Nordeste seja espelhada em um incremento na produtividade na região.
Adaptado de Diário de Cuiabá.

IMPAR PRESENTE NO CONGRESSO DE MILHO E SORGO 2010
A Impar esteve presente no Congresso Nacional de Milho e Sorgo, em Goiânia-GO, no início de Setembro. Trata-se do principal encontro de técnicos, produtores e estudantes para expor e debater os avanços tecnológicos e, as perspectivas para o futuro dessas culturas
no país.
Entre alguns destaques do evento, teve-se a palestra cujo tema foi o Estrangulamento de Safra do Milho no Brasil, proferida por Odacir
Klein, atual Presidente Executivo da Abramilho.
O palestrante mostrou as mudanças na época de plantio do milho, enfatizando a importância do milho safrinha que já corresponde por
40% (20 milhões de toneladas de milho) do total produzido no país na safra 2009/2010. Observa-se assim uma nítida migração da área
plantada na safra de verão para o plantio na safrinha. Entre outros fatores, a causa dessa mudança poderia estar relacionada a políticas
públicas de incentivo apenas para o transporte do milho safrinha e nada de incentivo para o milho da safra de verão. Desconsiderando
como exceção o Paraná, os demais estados brasileiros maiores consumidores do grão (São Paulo e Santa Catarina) estão em regiões
diferentes dos estados maiores produtores de milho (Mato Grosso e Goiás). Devido a essa questão geográfica, ressalta-se a importância
da logística de transporte para a produção nacional de milho. Na última safra do total comercializado de 12 milhões de toneladas em
PEP/PEPRO de milho, cerca de 7 milhões de toneladas são do MT, corresponde assim a 80% da produção desse Estado. Uma das
questões em aberto, no debate final foi, qual a causa dos leilões beneficiarem mais o MT, estimulando a expansão da área de milho safrinha no estado que tem uma das piores logísticas e excedente de produção? Tendo em vista a necessidade de outros Estados como
Goiás em ter maior participação nos leilões.
Hoje a estimativa de estoque de passagem que o Brasil possui está na ordem de 12 milhões de toneladas de milho. Esse patamar é o
mais alto já alcançado de estoque de passagem. Desse volume, cerca de 50% está sob controle do Governo que juntou através do PEP/
PEPRO, para colocar a disposição dos consumidores quando necessário.
Possíveis alternativas para escoar, o excedente de produção de milho do MT foram citadas: Escoamento do grão através dos portos da
Região Norte para exportação; produzir proteína animal na própria região produtora do grão, para exportar produtos de maior valor agregado e a fabricação de etanol de milho, como alternativa na área de bioenergia.
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IMPAR PARTICIPA DA FERTBIO 2010
A Impar Consultoria no Agronegócio participou entre os dias 13 a 17 de setembro
da FertBio 2010, evento que reuniu a 4 reuniões nacionais de pesquisa voltados ao solo ,
sendo os temas: Fertilidade do solo e nutrição de plantas ; Biologia do solo; Microbiologia do
solo e Micorrizas.
Este evento contou com a presença dos mais importantes cientistas e pesquisadores dessas áreas, com publico participante superior a 1.000 pessoas.
Neste evento temas importantes como utilização de adubos fosfatados, eficiência de
uso de fertilizantes, novas opções de fertilizantes, manejo do sistema de produção visando
fertilidade do solo, dentre outros, foram amplamente abordados.
A Impar está engajada na busca das melhores informações técnico - cientificas para
a melhoria do nosso sistema produtivo.

IMPAR INAUGURA SEU NOVO SITE
É com grande alegria que convidamos a todos os nossos amigos para acessar nosso
novo site www.imparag.com.br
O site foi reformulado e atualizado de acordo com todas as mudanças e novidades da
Impar. Nele, vocês poderão conhecer um pouco mais sobre a Impar, em seus mais diversos
aspectos, seu histórico, Missão, Visão & Valores, Responsabilidade Social, Serviços, Cotações, Eventos, Fotos , Parceiros, Trabalhe Conosco, Contato, entre outras informações interessantes que trazem a Impar mais perto de você!

O conteúdo está incrível!
Acesse www.imparag.com.br

PROJETO HORTA ORGÂNICA
Sempre consciente da importância em promover ações de Responsabilidade Social, a Impar, nos meses de
Agosto e Setembro promoveu mais uma etapa do projeto Horta Orgânica, que realiza no Centro de Educação Infantil Padre Carlos Zelesny em Ponta Grossa/PR.
Esta etapa consistiu na plantação de mudas de alface na horta cultivada na própria escola, visando uma
alimentação saudável aos alunos. Desenvolvida em duas fases, a primeira, foi a adubação da terra, para proporcionar melhor desenvolvimento da planta. A segunda fase incidiu na concretização do plantio das mudinhas. As duas
fases contaram com a participação efetiva das colaboradores IMPAR - escritório PG.
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POR QUE É TÃO IMPORTANTE INVESTIR EM BEM-ESTAR NAS EMPRESAS?
Estudo realizado com mais de 30.000 funcionários aponta que saúde e bem-estar no trabalho exercem influência sobre o trabalho. Confira cinco ações que empresas podem fazer para melhorar o desempenho de seus
profissionais .
Por Redação Administradores , www.administradores.com.br

Você sabe até que ponto pode influenciar positivamente as empresas que investem em saúde e bem-estar
no ambiente de trabalho?
A Right Management, consultoria organizacional especializada em gestão de talentos e carreira, realizou
um estudo de larga escala sobre o tema. Segundo a pesquisa, esses dois fatores (saúde e bem-estar) no local de
trabalho podem exercer grande influência sobre a motivação, permanência, criatividade e produtividade dos colaboradores, além do desempenho financeiro da organização como um todo.
O estudo foi realizado em mais de 15 países, incluindo o Brasil, com aproximadamente 30.000 funcionários
de dez diferentes setores. Nele, os entrevistados indicaram até que ponto concordavam ou discordavam de 100
diferentes declarações associadas aos principais componentes da eficácia organizacional.
A pesquisa apontou que nas organizações que promovem ativamente a saúde e o bem-estar, os funcionários estão 3,5 vezes mais propensos a identificar sua organização como estimuladora de inovação e criatividade e
três vezes mais propensos a avaliar suas organizações como produtivas do que aqueles com resposta desfavorável.
Julio Peres, palestrante, psicólogo clínico e Doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo explica que "profissionais felizes são mais motivados, têm maior comprometimento e, por consequência, podem trazer mais e melhores resultados", explica.
"É importante ressaltar que a satisfação não está ligada apenas à recompensa financeira, mas também a
muitos outros fatores como justiça, cooperação, qualidade de vida e afetividade. Aumentar o salário ou a comissão
por vendas, por exemplo, serve como estímulo, mas não é suficiente para garantir a permanência de um funcionário, ou uma equipe produtiva, motivada e harmoniosa", esclarece o palestrante.
Nesse sentido, as corporações estão começando a entender a importância de investir no bem-estar do trabalhador, já que um funcionário insatisfeito rende muito menos e carrega uma negatividade que pode desmotivar também
os demais.
Elaine Saad, country manager da Right Management para América Latina, avalia que "promover o bemestar no local de trabalho pode ser uma decisão inteligente em qualquer circunstância, porém, agora tornou-se uma
questão ainda mais urgente".
De acordo com o estudo Right Management, veja os cinco maiores promotores de saúde e bem-estar nas
empresas:
1- Deixar que os funcionários estabeleçam um equilíbrio razoável entre trabalho e vida familiar.
2- Garantir que existem pessoas prontas para ocupar cargos quando as posições se tornarem disponíveis.
3- Assegurar que a organização participe do apoio à comunidade.
4- Agir com eficácia na atração e preservação de talentos.
5- Investir no aprendizado e no desenvolvimento das pessoas.
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Produzindo Alimentos e Saúde
Sorvete de Milho
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