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Convenção Impar e Agrifirma

Nos dias 11 a 13 de julho aconteceu em Goiânia/GO a nossa “Convenção”, evento anual
que visa o treinamento e integração dos colaboradores da Impar e Agrifirma.
O tema escolhido para esse ano foi “Qualidade” e o treinamento foi ministrado por Ivan
Picollo.
Além do treinamento, houve muitos momentos de descontração e integração, como jantar recepção com música ao vivo, coquetel com videoke e no encerramento do evento grande
almoço temático “Sertanejo”, com o tradicional churrasco e comidas típicas de Goiânia.
Desta forma, a convenção simboliza a sinergia de integração entre os colaboradores
buscando sempre fortalecer o espírito em equipe para seguirmos em frente.

Texto: Melina Mantovani
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Processo de reavaliação de agrotóxicos é iniciado no Ibama
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 19/07 um comunicado do Ibama que dá início formal ao processo de reavaliação de agrotóxicos associados a efeitos nocivos às abelhas. Quatro ingredientes ativos que compõem esses
agrotóxicos serão reavaliados: Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina e Fipronil. O primeiro a passar pelo processo de reavaliação será o Imidacloprido, que é a mais comercializada destas quatro substâncias. Só em 2010, empresas declararam ao
Ibama a comercialização de 1.934 toneladas de Imidacloprido, cerca de 60% do total comercializado destes quatro ingredientes.
Esta iniciativa do Ibama segue diretrizes de políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) voltadas para a
proteção de polinizadores. As diretrizes do MMA acompanham a preocupação mundial sobre a manutenção de populações de
polinizadores naturais, como as abelhas. A decisão do Ibama se baseou em pesquisas científicas e em decisões adotadas por
outros países.
Estudos científicos recentes indicam que o uso destas substâncias é prejudicial para insetos polinizadores, em especial para as abelhas, podendo causar a morte ou alterações no comportamento destes insetos. As abelhas são consideradas os
principais polinizadores em ambientes naturais e agrícolas, e contribuem para o aumento da produtividade agrícola, além de
serem diretamente responsáveis pela produção de mel.
Como medida preventiva, o Ibama proibiu provisoriamente a aplicação por aviões de agrotóxicos à base de Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina e Fipronil em qualquer tipo de cultura. O uso de inseticidas que contem esses ingredientes
ativos por meio de aplicação aérea tem sido associado a morte de abelhas em diferentes regiões do país, o que motivou a proibição.
No prazo de três meses as empresas produtoras de agrotóxicos devem incluir uma frase de alerta para o consumidor
nas bulas e embalagens de produtos que contenham um ou mais dos compostos químicos destacados na portaria. A mensagem padrão informará que a aplicação aérea não é mais permitida e que o produto é tóxico para abelhas. Além disso, constará
da mensagem que o uso é proibido em épocas de floração ou quando observada a visitação de abelhas na lavoura.
Segundo o coordenador-geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas do Ibama, Márcio de Freitas, “ as
medidas adotadas pelo Ibama visam proteger este importante serviço ambiental de polinização, que comprovadamente aumenta a produtividade agrícola. O intuito da reavaliação é contribuir para agricultura e apicultura brasileiras.” Das 100 culturas agrícolas produzidas que representam 90% da base de alimento mundial, cerca de 70 % são polinizadas por abelhas, completou o
coordenador-geral.
Ao final do processo de reavaliação, o Ibama poderá manter a decisão de suspensão da aplicação por aviões destes
produtos, ou revê-la. Caso o resultado dos estudos indiquem, o instituto poderá adotar outras medidas de restrição ou controle
destas substâncias.
Confira a frase de advertência que deverá ser incorporada às bulas e embalagens do produtos que contém Imidacloprido, Tiametoxam, Clotianidina e Fipronil:
“Este produto é tóxico para abelhas. A aplicação aérea NÃO É PERMITIDA. Não aplique este produto em época de
floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime ambiental, sujeito a penalidades.”
A IMPAR está em contato freqüente com as empresas fabricantes de tais produtos e qualquer novidade será repassada aos clientes. As empresas fabricantes já entraram com ação na justiça, porem sem nenhuma resposta até o momento.
A principio, iremos alternar a forma de uso dos produtos mencionados, para atender a solicitação do IBAMA. Em cada fazenda,
o agrônomo responsável passará as instruções da nova recomendação.
Fonte: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=19/07/2012&jornal=3&pagina=112&totalArquivos=196
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Chuva e temperaturas aliviam perdas do milho e soja nos EUA

Chuvas em quase todo o cinturão produtor do Meio-Oeste
dos Estados Unidos e temperaturas mais baixas nesta semana
ajudarão a estabilizar a deterioração do milho e da soja, que já foram severamente afetados pela pior seca em mais de meio século,
disse um meteorologista agrícola nesta quarta-feira (15).
"Não vai ficar muito pior, algumas áreas vão ter alguma ajuda e outras não", disse Andy Karst, meteorologista da World Weather Inc.
"Chuvas frequentes em algumas áreas são esperadas para esta quarta-feira até a sexta em 85 a
90 por cento da região Meio-Oeste e temperaturas mais baixas com máximas entre os 21 graus Celsius
e os 27 graus", disse Karst.
"O clima não deve ser terrível para as safras mas estamos no limite com um déficit de umidade
pois ainda não tivemos chuvas fortes", disse ele. "Será mais seco no final de semana e no começo da
próxima semana com a próxima chance de chuvas no meio da semana, e isso será muito importante",
disse Karst.
O Commodity Weather Group (CWG) nesta quarta-feira disse que chuvas no início da semana
foram muito esparsas para aliviar a seca no Meio-Oeste. "De fato, a porção do Meio-Oeste sob estresse
ainda pode expandir até 10 por cento ante os atuais 35 por cento sobre a próxima semana", disse o meteorologista do CWG, Joel Widenor.
As chuvas vão aumentar ao longo das próximas duas semanas no Delta dos EUA, uma região na
parte baixa da bacia do Rio Mississipi, que vai aliviar um pouco do estresse da seca do final da temporada sobre a soja, de acordo com o CWG.
À medida que a pior seca em mais de meio século cobra seu preço, investidores têm entrado em
uma onda de compras, elevando os preços do milho em mais de 50 por cento desde o final de maio, para
níveis recordes acima dos 8 dólares por bushel.

Adaptado por Fátima Cristina – site Agrolink
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Motivação pessoal: desenvolva esse poder
Seja na carreira ou em outros aspectos da vida, ter essa competência comportamental aflorada fornece ao ser humano a possibilidade de lidar melhor com novos desafios
Motivação – Essa é umas das muitas competências essenciais para o alcance de uma vida equilibrada, como também
de resultados extraordinários pessoal e profissionalmente.
Não raro encontramos muitos cases de sucesso de pessoas, que mesmo expostas a condições extremamente desfavoráveis conseguiram alcançar seus objetivos de forma plena. Entretanto, para desenvolver esta motivação pessoal não significa
que seja necessário viver momentos difíceis, esta força pode ser
fruto também de fatos positivos, autoconhecimento, autoconfiança e de uma autoestima elevada.
"Nossas crenças podem ser fatores de limitação ou motivação, então se você acredita que é possível alcançar determinado objetivo, acaba programando seu sistema, sua mente para que aquilo dê certo, e isso mobiliza suas forças e potencializa os resultados", destaca o Master Coach Senior José Roberto Marques.
Seja na carreira ou em outros aspectos da vida, ter essa competência comportamental aflorada
fornece ao ser humano a possibilidade de lidar melhor com novos desafios, com mudanças inesperadas
e transformar dificuldades em aprendizados e resultados.
"Ressignificar significa fazer uma nova leitura de um mesmo evento e buscar algo de positivo nesta mesma situação. Deste modo, um problema no trabalho que num primeiro momento parece ruim, pode
se tornar a oportunidade do profissional desenvolver e mostrar a todos suas capacidades", ressalta José
Roberto, também presidente do Instituto Brasileiro de Coaching - IBC.
Acesse suas forças motivadoras e busque sempre algo positivo mesmo quando as circunstâncias
não forem as mais favoráveis. Esta capacidade de transformar adversidades em automotivação é o que
faz com que as pessoas possam alcançar resultados extraordinários e ir além do esperado.
Motive-se!

Fonte: www.administradores.com.br
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Produzindo Alimentos e Saúde
Bolinho de milho com

Ingredientes

Modo de preparo

1 lata de milho verde (com a água)

Coloque em uma panela larga e funda o

queijo Firmes no propósito1delitro
, o milho verde batido no liquidificade leite
dar continuidade
à luta social da Ação da Cidadanialeite
por um

dor, o caldo de galinha e sal a gosto.
Leve ao fogo médio até levantar fervura
1 colher de sopa de margarina
Depois acrescente a margarina e baixe
início a campanha de solidariedade do país:
500 g de Farinha de Trigo sem fermento
o fogo.
Recheio:
Em seguida coloque a farinha de trigo
NATAL SEM FOME DOS SONHOS.
mexendo sempre até que a massa se
Queijo mussarela
desprenda do fundo da panela.
Com o tema " criança é para brincar, estudar e sonhar" , a campanha arrecada
Depois de a massa pronta coloque em
uma
assadeira untada até esfriar.
brinquedos e livros simbolizando a luta da sociedade na conquista do direito
de todo
Em seguida trabalhe a massa com as
brasileiro, especialmente crianças e jovens, à educação de qualidade.
mãos até que fique homogênea.
Recheio: Corte o queijo mussarela em
Contribua você também em nosso ponto de coleta, situado na base Impar cubos,
de Ponta depois forme bolinhas com a
massa recheando com o queijo e modeGrossa – PR.
le. Passe no ovo e na farinha de rosca
empanando-os. Depois é só fritar e passar no queijo parmesão ralado.
2 caldos de galinha

país sem miséria, por meio da educação, A Impar Consultoria no Agronegócio dá
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