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Dia de campo com participação da Impar no Tocantins  

 No dia 17 de março foi realizado na Lagoa da Confusão um dia de campo para a cultura do arroz irrigado, 

para apresentação da variedade BRS Tropical. O evento foi organizado pela Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa 

sementes, Embrapa Tocantins e Fazenda Dois Rios. 

 A Impar Consultoria foi convidada para ministrar uma palestra sobre manejo da cultura e mostrar alguns 

resultados dos experimentos conduzidos nas últimas safras. 

 O evento contou com mais de 250 pessoas, entre produtores da região, profissionais da área técnica, pro-

fissionais da cadeia produtiva e estudantes. Além destes, também estiveram presentes diversas autoridades regio-

nais, além de expositores do segmento de máquinas, prestação de serviços e fertilizantes. 

 O evento iniciou-se às 8h00 da manhã com a concentração dos visitantes no café-da-manhã, na sede da 

Fazenda Dois Rios, e foram formados 3 grupos para as visitas às estações no campo. Das três estações monta-

das, duas eram da Embrapa e uma da Impar Consultoria. 

 Nas estações da Embrapa foram apresentados os ensaios 

de VCU (valor de cultivo e uso) e lavoura experimental. Os ensaios 

de VCU fazem parte do final do programa de melhoramento genéti-

co e têm como objetivo observar o desempenho de linhagens supe-

riores em diversas regiões de cultivo. É de se esperar que dali sai-

am novos lançamentos em poucos anos. 

 Na estação de apresentação da variedade foi montado um 

campo de 13 ha com a nova variedade BRS Tropical e BRS Jaça-

na. O objetivo era apresentar esse novo material e fomentar a cria-

ção de parceiros que tenham interesse em serem produtores de 

sementes de variedades Embrapa. 

 Impar fala sobre área técnica. Um dos diferenciais do dia de campo desse ano foi ter  uma estação para 

abordar o manejo de população e fertilidade do solo. Foram apresentados os resultados dos ensaios de população 

realizados pela equipe Impar do Tocantins na safra de 2010/2011. Trata-se de um estudo com as principais varie-

dades de arroz irrigado na várzea da Lagoa da Confusão, com todos os materiais plantados em diversas popula-

ções e épocas de plantio. As informações geradas servem para balizar as recomendações técnicas de plantio nos 

clientes da Impar. 

 Também foram apresentados resultados de curva de resposta a adubação de fósforo e potássio em áreas 

de 1º ano de várzea, além de temas como manejo da irrigação, e importância de definir um cronograma de plantio 

adequado. 

 

Texto: André Borja Reis - Consultor Impar TO    
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1° Giro Técnico – Impar Consultoria no Agronegócio 

 O evento foi realizado no dia 31/03/12, na Fazenda Condomínio Boa Esperança, Município de Baixa Gran-

de do Ribeiro – PI, a partir das 8:00 hs da manhã. 

 Na Rodada técnica foram mostrados lançamentos de cultivares de soja adaptadas às condições do MAPI, 

entre esses materiais os participantes puderam ver as tecnologias de soja INOX, com tolerância a ferrugem asiáti-

ca, materiais com diversos níveis de resistência aos principais nematóides que atacam a cultura da soja, além de 

opções de materiais de alto potencial produtivo com ciclo de 100 a 110 dias, para cultivo de milho safrinha na se-

quência. 

 Dentre os híbridos de milho, foi possível mostrar 

novidades de alto potencial produtivo e qualidade de 

grãos, materiais com baixo fator de reprodução para nema-

tóides, inclusive para Pratylenchus brachyurus, algo difícil 

na cultura do milho. 

 Os participantes também puderam ver o resultado 

das tecnologias empregadas no sistema de produção para 

abertura de áreas de cerrado, com a cultura de arroz, bus-

cando alta produtividade desde a primeira lavoura cultiva-

da na área. 

 O público alvo, gerentes de fazendas referências 

na região, nossos clientes e convidados especiais, prestigi-

aram o evento e ficaram entusiasmados com o potencial 

das lavouras em áreas com fertilidade do solo ainda em construção, de primeiro e segundo ano de cultivo. 

 Para finalizar a manhã de trabalhos, todos saborearam um delicioso almoço oferecido pela Fazenda na se-

de da propriedade. 

 A Impar agradece o apoio e elogia a iniciativa da Fazenda Condomínio Boa Esperança, através dos repre-

sentantes da fazenda o Sr. Giordano Rickli e Sr. Ezequiel Donizeti, componentes da equipe de gestão da proprieda-

de que estiveram presentes por todo o trajeto percorrido durante o evento. 

Texto: Diego B. de C. Moreno - Consultor Impar MA/PI  
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O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) divulgou nesta 
sexta-feira (30) o primeiro relatório do ano sobre a área que será plantada na safra 2012/13 para as cul-
turas de soja, milho e trigo. 

De acordo com o relatório, os produtores norte-americanos deverão cultivar 29,91 milhões de 
hectares de soja (73,9 milhões de acres). A safra americana para a oleaginosa será 1% menor do que 
em relação ao ano passado, ficando abaixo da expectativa média dos analistas, que previam algo em 
torno de 30,5 milhões de hectares (75,5 milhões de acres). A área de trigo também ficou abaixo do es-
perado, com 22,6 milhões de hectares (55,9 milhões de acres plantados). 

Os números surpreenderam o mercado e a chamada de abertura nesta sexta-feira foi de alta de 
30 a 50 centavos de dólar para a soja e de 15 a 20 centavos de dólar para o milho. 

De acordo com o presidente da Aprosoja, Carlos Fávaro, diante destes dados o produtor deve 
ficar atento ao movimento do mercado financeiro e buscar o melhor momento para negociar. “É hora 
dele fazer contas, ter cautela na análise dos custos antes de fazer negócios”. 

Para o milho, o USDA estimou uma área de 38,79 milhões de hectares (95,864 milhões de a-
cres) na safra 2012/13. O aumento foi de 4% em relação à safra passada, quando foram plantados 37,2 
milhões de hectares (91,921 milhões de acres). Os números para o cereal vieram acima do esperado 
pelos analistas. E esta safra de milho nos Estados Unidos será a maior da história norte-americana. 

 

Fonte: Ascom Aprosoja - 30/03/2012 

 

 

     

    

Safra americana de soja será menor 



Firmes no propósito de dar continuidade à luta social da Ação da Cidadania por um 

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

início a campanha de solidariedade do país: 

NATAL SEM FOME DOS SONHOS. 

Com o tema "criança é para brincar, estudar e sonhar", a campanha arrecada 

brinquedos e livros simbolizando a luta da sociedade na conquista do direito de todo 

brasileiro, especialmente crianças e jovens, à educação de qualidade. 

Contribua você também em nosso ponto de coleta, situado na base Impar de Ponta 

Grossa – PR. 

 

Carisma: veja como melhorar o seu no ambiente de trabalho 
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 De acordo com especialistas, o carisma é um dos atributos mais cobrados atualmente dos profis-

sionais  

 Cada vez mais, o desempenho nas atividades do dia a dia na empresa e as habilidades técnicas de um 

profissional não são suficientes para garantir sucesso na carreira. Entram nesta conta também muitos fatores, co-

mo as habilidades comportamentais, sendo o carisma um dos atributos mais cobrados atualmente. 

 De acordo com o diretor de projetos da Bazz Estratégia e Operação de RH, Edvaldo Rodrigues, hoje, as 

organizações valorizam muito o carisma, visto que ele é um grande aliado na capacidade de um colaborador em 

influenciar a percepção dos outros membros da equipe. 

 “Normalmente, a pessoa carismática acaba desenvolvendo uma liderança, se tornando um líder natural. 

Esse tipo de situação chama a atenção da empresa e faz com que a pessoa alcance posições mais estratégicas 

na empresa”, ressalta Rodrigues. 

 O professor de planejamento e gestor de carreiras da Veris Faculdades, Nelson Fender, concorda e diz 

que o carisma também é importante para que a pessoa construa contatos dentro da empresa. Aliás, completa, o 

networking, o número de convites para reuniões, almoços e projetos, são bons indicadores para que a pessoa per-

ceba se ela está sendo carismática ou não. 

Além disso, lembra Rodrigues, observar a capacidade de inspirar os outros também ajuda nesta percepção. 

 

O que fazer para melhorar?          

 

 De acordo com os especialistas, algumas atitudes ajudam 

quem quer melhorar o carisma no ambiente de trabalho, como ter 

respeito pelo próximo, saber se colocar no lugar do outro, ter dispo-

nibilidade para ouvir os outros, sabendo inclusive contribuir para o 

sucesso do outro. 

 A estes atributos, complementa Rodrigues, junta-se a boa 

comunicação, o que não significa ser falante, mas, sim, saber o que falar. 

 Outro ponto importante é o bom senso, o controle da agressividade e a humildade. Sobre este último Fen-

der diz o seguinte: “a pessoa deve estar aberta para receber críticas, refletir e desenvolver-se. Deve colocar suas 

idéias de forma tranquila e sempre que possível”. 

 

Fonte: www.administradores.com.br 

 

 

 

http://www.administradores.com.br
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  EQUIPE IMPAR 

  (77) 3628-2426    

  impar@imparag.com.br 

  www.imparag.com.br 

“  Uma boa cabeça e um bom 

coração formam sempre uma 

combinação formidável.“ 

Nelson Mandela 

Produzindo Alimentos e Saúde 
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ANIVERSARIANTES do Mês de ABRIL 

 

Bolo de milho cremoso 

 

Clientes, seus familiares e colaboradores 

Ingredientes  

 

1 lata de milho escorrido 

200 ml de leite de coco 

2 xícaras (chá) de açúcar 

3 xícaras (chá) de leite 

1 1/2 xícara (chá) milharina ou fubá 

3 ovos 

1/4 de xícara (chá) de óleo 

1 colher (sopa) de fermento em pó  

Modo de preparo 

 

Aqueça o forno a 180°C. No liquidi-

ficador, bata o milho, o leite de co-

co, o açúcar, a milharina, os ovos, o 

óleo e o fermento. Ponha em uma 

assadeira de 20 x 28 cm untada 

com margarina e leve ao forno du-

rante 45 minutos ou até dourar.  

Cristiano Gaffo 5 

Fábio Antonio Aidar 8 

Mariana Duarte 10 

Marcos Moretti 14 

Sebastião da Silva Pimentel Junior  19 

Olga Regina Grollmann Borg 23 

Hilly Rosa de Geus Greidanus 23 

Volmir Silva Antonov 23 

Flávia Schlosser  25 
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