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Sustentabilidade
Projeto Energias renováveis abre as
portas para investimentos sustentáveis.

Uso de tecnologias facilitam o monitoramento e produção no agronegócio. pag.11
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DA REDAÇÃO

Tecnologia

V

amos falar de um assunto muito importante nessas
últimas décadas: a tecnologia. Vimos que cada vez
mais o mundo se desenvolve e a tecnologia avança
em todos os meios. E é nesse quadro mais modernizado que
o agronegócio se destaca. Hoje com a objetivo de levar para
as atividades diárias das propriedades a praticidade e o
alcance de resultados melhores, a tecnologia é usada para
ajudar na produção de cada um dos nossos cooperados e
facilitar no serviço de nossos colaboradores.
Nesta edição do Jornal Castrolanda Notícias veremos o uso
de tecnologias em vários meios de produção, seja pela sustentabilidade ou facilidade de alcançar maior produtividade
e qualidade. Também a inovação é usada para se inserir
nesse novo mercado competitivo, onde os produtores investem em ferramentas e aqueles que almejam maior destaque,
aos poucos irão conquistar as novas tendências. Por isso,
alguns meios de produção enxergam a tecnologia como uma
força positiva. Um deles é a cadeia de leite que investiu na
ordenha robotizada uma solução eﬁcaz que garante o bem
estar animal, ao mesmo tempo que agiliza o tempo de produção, facilita o controle de dados e a mão de obra. Fora isso,
são outros diversos equipamentos desenvolvidos com tecnologia que facilitam nas tarefas mais simples até as mais
complexas. No campo o uso de drones se tornou o novo “olho
do produtor” e na suinocultura o uso de sistemas automatizados garantiram maior eﬁciência.
Na própria cooperativa também vemos a tecnologia em
todos os meios. Sejam elas nas energias renováveis, também
trazida na reportagem de capa, nas atividades diárias de
todos os setores ou ainda
aquelas implantadas estruturalmente como na Unidade
A TECNOLOGIA É
Industrial de Carnes onde a
USADA PARA
tecnologia está na preservação do meio ambiente. Lá foi
AJUDAR NA
implantado um sistema que
PRODUÇÃO DE
utiliza
a captação de água
CADA UM DOS
das
chuvas,
além de um proNOSSOS
cesso de tratamento feito em
COOPERADOS E
uma estação moderna e de
FACILITAR NO
alta eﬁciência.

SERVIÇO DE
NOSSOS
COLABORADORES.

OURO

Todos esses assuntos você
vai conferir nesta edição.
Boa leitura!
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Diretor Presidente
Frans Borg
Diretor Vice-Presidente
Richard Hendrik Borg
Diretor Secretário
Willem Berend Bouwman
Diretores Vogais:
Paulo Roberto Trentin
Mark Allen Harvey
Peter Greidanus
Hendrikus Salomons
Diretor Industrial
Popke Ferdinand Van Der Vinne
Diretor de Operações
Marco Antonio Prado
Conselho Fiscal
Altamir de Jesus de O. Batista
Ronald Rabbers
Claudio Henrique Kugler
Armando de Paula C. Filho
Mateus Simão
João Cristiano Kiers
Comitê de Crédito
Paulo Roberto Trentin
Ronald Rabbers
Roelof Rabbers
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Marco Antonio Prado
Paulo Alberto Machinski
Comitê de Agricultores
João Cristiano Kiers
Frederik Jacobus Wolters
Jean Leonard Bouwman
Willem Hendrik van de Riet
Edson Roberto Freire
Carlos Shigueo Arie
Luiz Fernando Tonon
Comitê de Bovinocultores
Sandro Aurelio Hey
Nelci J.P. Mainardes
Lucas Rabbers

Daniel Munaro
Charles Hendrik Salomons
Ronald Rabbers

Erik Bosch
Adilson Roberto Fuga
Ivonei Durigon

Comitê de Suinocultores
Jan Ate de Jager
Leonard Loman
Marcelo de Jager
Marian Hendrika Wolters
Mateus Simão
Frederik de Jager

Comitê Unidade Lácteas UBL/Frísia
Frans Borg
Teunis Jan Groenwold
Emerson Moura
Jan Van der Vinne
Jan Noordegraaf Filho
Adilson Roberto Fuga
Popke Ferdinand van der Vinne
Edmilton A. Lemos

Comitê de Ovinocultores
Marcelo de Jager
Rosimeire Teixeira Prado
Luiz Carlos Klempovus
Alvaro Tatsuya Yamamoto
Comitê de Bataticultores - UBBS
Bert Loman
Osmar Tadashi Okubo
Bernard David Van de Riet

Comitê Pool de Leite
Hendrikus Salomons
Ronald Rabbers
Maurício Greidanus
Janus Katsman
Jan Gerrit Berendsen
Richard Verburg
Superintendente de Operações Lácteas
Edmilton Aguiar Lemos

UBF
Eltje Jan H E Groenwold
Jean Leonard Bouwman
Albert Strijker Rabbers
ULB
Bernard David Van de Riet
Richard Hendrik Borg
Sergio Manoel de Medeiros Gomes
Comitê de Feijão
Alexander A. Mittelstedt
João Galvão Prestes
Albert Reinder Barkema
Eltje Jan H E Groenwold
Guilherme Kugler Filho
Claudio Henrique Kugler
Comitê Unidade Industrial
de Carnes - UIC
Richard Hendrik Borg
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Marco Antonio Prado
Paulo Marchezini
Johannes va der Meer

Superintendente UIC
Ivonei Durigon
Gerentes de Negócios
José Carlos Rodrigues – Corporativo
Marcio Copacheski – Agrícola
Mauro Cesar de Faria – Carnes
Cleudiney Aparecido Iank – Batatas
Henrique Costales Junqueira – Leite
Everson Orlando Lugarezi – Feijão
Prentice Balthazar Junior – Novos
Negócios e Relacionamento
Gerentes de Unidades Industriais
Enio Borges Andrade – Suprimentos
UBL SP
Douglas Coleraus – Industrial UBL SP
Camilo Alexssandro Hartmann Alves Técnico UBL
Eduardo Gomes – Comercial UIC
Everton Ricardo Tomazetti Segatto Industrial UIC
Fabrício Penaforte Borges - Técnico UIC

novos cooperados
MATR.

NOME DO COOPERADO

ATIVIDADE PRINCIPAL

CIDADE

2164

CHÁCARA RHOELANDT

PECUÁRIA LEITEIRA

CASTRO-PR

3369

JAN G. STRIJKER E ALBERT JAN G. STRIJKER

PECUÁRIA LEITEIRA E AGRÍCOLA

CASTRO-PR

2166

CHÁCARA SUZANE

PECUÁRIA LEITEIRA

CASTRO-PR

2167

FAZENDA ITANGUÁ

AGRICULTURA

CAPÃO BONITO-SP

colaboradores

893

TOTAL
EFETIVO

2.049 2.942
Abril 2017
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corporativo

Enquete

Classiﬁcados

Quais assuntos
você acha que
deve virar notícia
no site e no Jornal
da Castrolanda?

VENDE-SE
Vende-se equipamentos para criação de frangos.
Bebedouro Niplle, comedouro automático, silo
para 16 toneladas e 24 ventiladores.
Tratar (42) 9 9917-6447 ou 3232-1628

31,7%
11,5%
6,7%
5,8%
11,5%
7,7%
4,8%
19,2%

Leite
Agricultura
Suinocultura
Ovinocultura
Cervejaria
Comunidade
Corporativo
Marcas Castrolanda

Acesse www.castrolanda.coop.br e participe
da nossa enquete e dê a sua opinião.

VENDE-SE
Tanque resfriador de Leite - 2 ordenhas 800
litros, 220 volts ano 2011 marca Reafrio.
Tratar (42) 9993-0127 Valor: 6.000,00
VENDE-SE
Ford Fiesta 1.6, cor preto, ano 2014, em ótimo
estado. Tratar (42) 9990-0665
VENDE-SE
Na Castrolanda com 46 alqueires, na Estrada
da Ilha, denominada Chácara Erica.
Tratar (42) 9 9922-1888
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Presto serviço de Colheita de Grãos , Soja ,
Milho e Feijão . Tratar (42) 9840-2630
VENDE-SE
Vendo colhedeira marca CASE modelo 2388,
ano 2005, 30 pés. Tratar (42) 9840-2630
VENDE-SE
Vendo Roça de Milho próximo ao Abapan
Tratar (42) 9840-2630

VENDE-SE
Vendo chácara em Piraí do Sul, no Bairro Martelo,
com quase 1 alqueire e meio, com casa para
terminar, tanque com peixes, várias nascentes de
água, pomar com várias fruteiras, ﬂoresta nativa,
Tratar (42) 8409-0712 Valor: R$ 170.000,00
VENDE-SE
Plantadeira Stara Sﬁl - 11 linhas, ano 2005.
Tratar (42) 9921-0558
ALUGA-SE
Aluga-se casa na Fazenda - 5km depois da
Cooperativa Castrolanda, 4 quartos, escritório,
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavabo,
dependências p/ empregada, lavanderia,
garagem p/ 2 carros. Tratar (42) 9976-5958
VENDE-SE
Vende-se F-4000 Ano 05/05. Carroceria com
sobre-grade com engate rápido. Cor prata.
Tratar: (42) 8407-8253
COMPRO FORRAGEIRA CASALE
Compro forrageira Casale usada, João Attilio.
Tratar (18) 3788-1235 / 99751-1433
VENDE-SE
Ordenhadeira canalizada Delaval 4 conj. Und.
ﬁnal aço inox Bomba vácuo 900L pulsação
simultânea, alimentação trifásica ou mono
p o u co u s o , a ce i t o p i c k u p n o n e g o c i o
Tratar (15) 9974-3395 Valor R$ 13.000,00

O Melk Lab, laboratório veterinário,
abriu suas portas para atender produtores
e médicos veterinários de Castro e Região.
Venha nos conhecer, estamos te esperando.
Rua Juliana, 94 | Colônia Castrolanda | Castro | PR
Fone: 42 3234 1282 | melklab@hotmail.com

Cooperado (a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.

Plantão de Atendimento
42 9928-9364 | 42 8418-0934

Anuncie aqui a sua empresa. Não paga nada pelo seu anúncio.
Faça contato com a área de Comunicação da sua Cooperativa.

Análises de cultura | Antiobiograma | Antibiótico
CBT | Pool de tanque | OPG

O verdadeiro progresso é pôr
a tecnologia ao alcance todos.”
Henry Ford

Divulgação

Divulgação

geral

Mignon Suíno
com molho

Wafﬂes
INGREDIENTES

INGREDIENTES PARA O FILÉ
250g de Filé Mignon Suíno Alegra
Sal e pimenta-do-reino a gosto

INGREDIENTES PARA O MOLHO DE HORTELÃ
1 maço de hortelã 200ml de azeite
150 g de nozes picadas
Suco de limão
Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE FAZER (FILÉ)
1. Tempere o Filé Mignon Alegra apenas com sal e pimenta.
2. Passe-o na frigideira até o ponto desejado, pouco antes de servir.
3. Corte o alho-poró em tiras, frite em óleo bem quente e reserve.

MODO DE FAZER (MOLHO)
4. Triture a hortelã e junte o azeite, as nozes, o limão, o sal e a pimenta.
5. Aplique o molho de hortelã sobre os ﬁlés.
6. Finalize aplicando crispies de alho-poró.
Fonte: www.alegrafoods.com.br

2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colher (sopa) de açúcar
2 colheres (chá) de fermento em pó
1/2 colher (chá) de sal
2 colheres amido de milho
3 ovos batidos
4 colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida
1 e 3/4 de xícara (chá) de Leite Integral Naturalle
1 colher (sopa) de essência de baunilha

1. Peneire em um recipiente a farinha de trigo, o açúcar, o amido,
o fermento e o sal e reserve
2. Em outro recipiente misture os ovos batidos com o leite, a manteiga
derretida e a essência de baunilha
3. Despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os
ingredientes
4. Aqueça o aparelho para Wafﬂes e coloque uma concha rasa de massa
e espalhe até cobrir o molde do aparelho, feche a tampa e deixe assar
até a massa ﬁcar bem dourada
5. Retire com espátulas de silicone e sirva com mel, frutas ou geléia
Fonte: www.gshow.globo.com

+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br
Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br
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Energias

Renováveis

Divulgação

Projeto mapeou o potencial da geração de energias
renováveis das unidades industriais da Castrolanda e
das propriedades dos cooperados.

Cooperada Marlene Siqueira

capa

E

m novembro do ano de 2016, foi apresentado para o Presidente da Castrolanda, Frans
Borg e para o Diretor de Operações, Marco
Antonio Prado, um mapeamento das soluções em
energias renováveis que poderão ser implementadas pela Castrolanda. O levantamento, realizado
desde setembro de 2015, foi uma parceria da cooperativa com a equipe AGX Energia pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e tendo
como base o SEBRAE pelo Programa Sebraetec Serviços em Inovação e Tecnologia, na modalidade
aglomerados produtivos.

Texto:
Mariana Okita

O mapeamento realizado apontou quais são as
potencialidades de energia solar e também de energia eólica gerada pelo vento. Além disso, foi realizado uma análise do potencial de geração de energia
através de biodigestores em 450 propriedades rurais. O projeto também focou em dois estudos de casos
sobre a viabilidade técnica e ﬁnanceira para a
utilização de energia solar, eólica e biogás na Unidade Industrial de Carnes (UIC) e para o uso de biogás e
biometano na Chácara Marujo do cooperado Jan
Haasjes. Ao todo foram mapeadas 19 unidades
industriais da Cooperativa dentre elas: as unidades
de Beneﬁciamento de Leite, Beneﬁciamento de
Batatas e Sementes, Beneﬁciamento de Grãos,
Beneﬁciamento de Feijão, Unidade Industrial de
Carnes e a matriz da Castrolanda.
Segundo Marco Prado, o projeto é bastante profundo
e extremamente relevante para a cooperativa. “A
riqueza do trabalho foi feito em parceria com o
SEBRAE e nenhuma cooperativa tem o trabalho que
mapeamos do potencial de consumo energético.
Algumas oportunidades que iremos planejar são
perfeitamente viáveis para o futuro que devem ser
analisadas para aplicabilidade. Faremos escolhas
que tenham o melhor custo benefício e que tragam a
melhor alternativa de combinação das soluções
energéticas”, aﬁrmou.
A apresentação do mapeamento foi realizada pelo
especialista e consultor internacional em energia
Claudio Lima. De acordo com ele, em anúncio sobre
as pesquisas realizadas, a ideia é criar modelos que
dê sustentabilidade e acompanhem o desenvolvimento do país. Assim como defende o consultor do
SEBRAE, Roberto Janz. Para ele o custo da energia
para as empresas ainda é muito alto e impacta diretamente nos processos e produtos ﬁnais. “Ciente
disto a Castrolanda fez um amplo mapeamento para
utilização de energias renováveis”, aﬁrmou. Janz
relatou ainda que a relevância da utilização dos
recursos do SEBRAETEC foi valorizar a preocupação
que as empresas vêm dando à segurança energética
em seus negócios. Para o consultor, por ser um projeto pioneiro, as ferramentas utilizadas podem ser
ampliadas ou atualizadas e vão nortear o planejamento e os investimentos futuros na área de energia.
Os investimentos foram divididos pelas entidades
em que 20% dos investimentos em projetos de
fomento à inovação e tecnologia ﬁcaram sob a
responsabilidade da Castrolanda e os 80% restantes
dos recursos aos cuidados do Sebrae/PR.
Segundo o Coordenador de Engenharia da Castrolanda, Vinicius Guilherme Danieli Fritsch, esse projeto tem uma importância relevante principalmente
por três motivos. O primeiro é que possui um objetivo econômico que foca na diminuição do valor da

conta de energia. O segundo equivale a uma segurança energética, ou seja, os proprietários e as unidades geram a própria energia sem a preocupação
com a oscilação de energia elétrica vinda da empresa fornecedora. Ou ainda pelo motivo ambiental de
preservar e usar uma energia consciente.
Na avaliação ﬁnal, entendeu-se que em biomassa o
produto biodigestor e biometano devem ser personalizados para cada propriedade, devido a várias
particularidades da região e de cooperado para
cooperado. Além disso, deve-se possuir itens de
automação para controle e monitoramento. Segundo Fritsch, o biodigestor promete um resultado, mas
não há ferramentas para averiguar isso. Nesse caso,
medir e controlar é preciso para mensurar o desenvolvimento, ver a qualidade desse funcionamento e
para que o proprietário enxergue isso positivamente
como um negócio em que se tenha uma renda que
cubra os próprios gastos do biodigestor.
Já na energia eólica, os resultados apontaram que
em unidades de grande porte esse tipo de energia
não é viável. São elas unidades de 2 e 3 mega, muito
comuns no Brasil. Já em unidade de pequeno porte
de até no máximo 300 kw seria possível, mas são
equipamentos que não possuem no país. Importar,
como explica o engenheiro, é um pouco mais inviável, devido a assistência técnica e peças de reposição, mas ainda há possibilidade de aplicação.
Na energia solar, o caso é mais prático. “É uma das
energias mais difundidas e simples de ser instalada.
A situação agora é esperar o dólar abaixar para
incentivar o uso. E o ideal é que a gente consiga o
máximo de números de adesão para que seja feita a
compra em conjunto com todos os cooperados e a
taxa de entrega ser única, já que comprar da China é
mais barato ainda do que comprar no Brasil”, conﬁrma Fritsch.
A ideia do projeto é continuar e instalar nas unidades
e propriedades essas energias renováveis. Na avaliação do engenheiro, a adesão dos cooperados foi
relativamente baixa. Para a aplicação, Fritsch planeja fazer um trabalho de estímulo e conscientização
com os cooperados ou instalar os sistemas em algumas propriedades modelos para mostrar a eﬁcácia
do projeto para os demais.
No total foram doze etapas que passaram desde da
deﬁnição de escopo até pesquisas e visitas técnicas,
levantamento, construção de mapas e indicadores,
simulações e um relatório ﬁnal.

Algumas oportunidades que iremos
planejar são perfeitamente viáveis para o
futuro que devem ser analisadas para
aplicabilidade. Faremos escolhas que
tenham o melhor custo benefício e que
tragam a melhor alternativa de combinação
das soluções energéticas”, aﬁrmou.
MARCO ANTONIO PRADO
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CASTROLANDA
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Q

uando construída, a UIC foi planejada desde o começo
para garantir sustentabilidade. De acordo com o superintendente Ivonei Durigon, a unidade foi projetada pensando nas soluções sustentáveis possíveis de serem economicamente viáveis e que atendam a critérios de necessidade do meio ambiente. Existe, portanto um sistema de captação de água da chuva e
reuso de água tratada, sistema para tratamento de eﬂuentes de
última geração e alta eﬁciência. Já na área social, a Unidade
realiza a aplicação de tecnologias para adequar os postos de
trabalho, com a redução dos riscos ergonômicos e melhor qualidade de vida das pessoas, entre outros projetos.
Depois da análise do projeto de Energias Renováveis na UIC, a
conclusão é a viabilidade para a implantação de biodigestor e
planta de biometano e ainda este ano criar um relatório de sustentabilidade.

Chácara Marujo
Na Chácara Marujo foi realizado em um estudo de caso para analisar a viabilidade de geração de energia distribuída por biogás e
biometano. A pesquisa constituiu em duas importantes etapas
para moldar um resultado ﬁnal. A primeira parte foi uma proposta
de estudo e projeto de compensação energética para Geração
Distribuída (GD). Ou seja, com a GD os proprietários podem gerar a
própria energia elétrica através de uso de geradores, por exemplo.
A análise levantou um novo projeto para instalação do grupo
motor com capacidade de geração de 100% do consumo. Dessa
forma, a ideia consiste em instalar uma nova estrutura para a
geração da energia elétrica, e partir da combustão do biogás, de
modo a operar em paralelismo permanente com a rede.
Na segunda etapa, a Chácara Marujo recebeu uma análise e um
projeto de comercialização de biometano. Foi feito um Benchmarking, ou seja, visitas realizadas nos maiores cases de produção de biometano do Sul do Brasil. Entre elas as unidades do
Paraná: o Condomínio Ajuricaba em Marechal Cândido Rondon,
na UTFPR em Ponta Grossa, na Granja Haacke em Santa Helena e
o Simpósio Maui em Curitiba. No Rio Grande do Sul foi visitada a
Ecocitrus na cidade de Montenegro. Nessas visitas também foi
constatado pelas equipes que existe um potencial de uso de
biometano para frotas de veículos da própria cooperativa.
Concluindo as etapas, o projeto observou que a instalação de
plantas de biometano, na realidade, só são viáveis em grande
escala, além disso os cooperados com baixa produção de biogás
não são indicados para esse tipo de investimento. Foi visto também que para garantir uma compra é preciso ter um volume estável de biometano para atingir a economia de escala.

“A Unidade foi projetada
pensando nas soluções sustentáveis
possíveis de serem economicamente
viáveis e que atendam a critérios
de necessidade do meio ambiente.

“
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IVONEI DURIGON
SUPERINTENDENTE UIC

Unidade Industrial de Carnes

ESTUDOS DE CASO: Unidade Industrial de Carnes
e Chácara Marujo recebem análises e projetos
para implantação de energias renováveis

geral
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Foto: Divulgação

Foto: Mariana Okita

foto em
destaque

Concurso de Redação Cooperjovem
No dia 24 de abril, o aluno da Escola Municipal da Vila do Rosário da
cidade de Castro, João Pedro Iank e a professora Andreia Barbosa da Silva
puderam ﬁnalmente receber em mãos os prêmios que ganharam durante
o 10º Concurso de Redação do Cooperjovem. João de apenas 9 anos, ﬁcou
em segundo lugar na Categoria I do Prêmio de Redação do Cooperjovem
realizada pelo SESCOOP/PR. Representando a cooperativa Castrolanda,
ele escreveu uma redação com o tema: Atitudes sustentáveis – promover
ações e agir coletivamente. Como reconhecimento ganhou um tablet, um
projetor para a escola e um notebook para a professora.

Comitiva de Europeus

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Registramos a visita de europeus em Castro. Integrantes da Agrotop, da
Holanda e a Diretoria da Cooperativa Terra Viva de Holambra visitaram a
Unidade Industrial de Carnes. Recebidos pelo Presidente da Castrolanda,
Frans Borg, o grupo também esteve na Usina de Beneﬁciamento do Leite,
Cidade do Leite e a Matriz, na Castrolanda.

Na estrada
A equipe Comercial Sementes, Assistência Técnica e Cooperados, visitaram
no dia 28 de abril o Seedcare Institute Syngenta em Holambra-SP,
buscando adquirir conhecimento sobre o Tratamento de Sementes
Industrial. Fizeram um tour pelo Seedlab e ao CTA (máquinas e
tecnologias), além de participarem das dinâmicas TSI x On farm.

Conselheiros Fiscais
A Unidade Industrial de Carnes recebeu no dia 19 de abril os
Conselheiros Fiscais das três cooperativas: Castrolanda, Frísia e Capal
para uma visita técnica e corporativa.

10 leite

Programa “Transição Saudável”
capacita funcionários de cooperados

A

s vacas que entram no período de transição –
três semanas antes até três semanas depois do
parto, estão em uma fase crítica. É um período
em que o animal passa por mudanças ﬁsiológicas que
exigem uma alta demanda energética e proteica logo
após o parto, baixo Consumo de Matéria Seca (CMS),
imunossupressão e modiﬁcações hormonais. Portanto
é um período extremamente também pela socialização, mudança de dieta e de ambiente. Por isso deve ser
dada uma atenção maior focada na saúde, produção e
rentabilidade da vaca leiteira. Nessa fase, o principal
desaﬁo está em garantir boas práticas de alimentação
e um bom desempenho no manejo para evitar e diminuir a incidência de doenças no início do período de
lactação.
Texto:
Mariana Okita
Fotos:
Mariana Okita

De Setembro de 2015 a Outubro de 2016, a da Assistência Técnica da Unidade de Negócios Leite avaliou
2065 vacas de 12 rebanhos dos cooperados da Castrolanda através de visitas semanais com uma avaliação
do pré e pós-parto e um monitoramento do desempenho desses animais. A pesquisa mostrou principalmente a grande porcentagem (%) de vacas que apresentaram ao menos 1 caso de doença até os primeiros 30
dias pós-parto. Os dados levantados resultaram que
40,3% dos animais analisados já tiveram doenças
como Cetose (clínica+subclínica), Hipocalcemia (clínica), Retenção de Placenta, Metrite e/ou Deslocamento
de Abomaso.
De acordo com o Analista Técnico, Jorge Henrique Carneiro, esses resultados mostraram que é preciso mudar
a forma de manejo. “Vimos com esse resultado que
temos muito o que melhorar. Precisamos que esses
funcionários sejam capacitados e o monitoramento
seja padronizado para entender o que monitorar, quando, como e porque”, aﬁrmou.
Pensando nisso a equipe lançou um novo treinamento
inédito pelo programa “Transição Saudável”. Com o
apoio das empresas Kemin e MSD ﬁnanciando parte do
projeto, cerca de 25 funcionários de 20 propriedades
dos cooperados Castrolanda foram treinados no dia 28
de abril no período da manhã. “São propriedades de
diferentes tamanhos com diferentes raças e que possuam pessoas chaves que estão lidando direto com essa
atividade de gerenciamento das vacas”, aﬁrmou o
analista. O intuito desse treinamento foi aplicar atividades teóricas e práticas voltadas aos cuidados necessários para um período de transição de qualidade.
Depois de um mês de treinamento, no dia 1 de junho, a
equipe reencontrará novamente os funcionários e
farão um novo levantamento para ver como andam as
aplicações do aprendizado do curso nas atividades
diárias. E após um ano serão reunidos todos os participantes para fazerem um Benchmarking, ou seja, uma
equipe examinará como a outra está realizando as
funções do manejo no período de transição. Funcionando como uma troca de ideias e experiências.
A ideia é que o programa seja contínuo e funcione
como um modelo inﬂuenciador para outras empresas e
cooperativas. Os treinamentos devem retomar anualmente com outros.

Precisamos que esses
funcionários sejam capacitados
e o monitoramento seja
padronizado para entender
o que monitorar, quando,
como e porque”
JORGE HENRIQUE CARNEIRO
Analista Técnico da Castrolanda

geral 11

Uso de tecnologias facilitam o monitoramento
e produção no agronegócio
As tecnologias já ocupam tarefas do cotidiano e no campo são exemplos de boas práticas
de vários setores.

O uso de tecnologias no gerenciamento de propriedades tem se
destacado entre os produtores. Esse melhoramento e investimento nas mais diversas tecnologias, abre oportunidades para
que os cooperados, por exemplo, consigam com mais facilidade
monitorar a produção e a gestão da propriedade de forma prática e direta. No setor de leite, a ordenha robotizada de Armando
Rabbers já é conhecida por todos. Foram meses de estudos,
visitas à fazendas na Europa e deﬁnições de layout, construção e
orçamento, para que ﬁnalmente em outubro de 2012, o novo
sistema entrasse em operação, o que tornou a Arm Genética a
primeira propriedade leiteira a utilizar um sistema de ordenha
robotizado na América Latina.

Texto:
Mariana Okita

O sistema ao mesmo tempo que é complexo, faz uma operação
simples e completa do início ao ﬁm. Através do braço robótico do
equipamento, cada teto é individualmente limpo com água e ar,
em seguida, estimulado, pré-ordenhado e seco antes da ordenha. Devido ao jogo de câmeras ópticas associadas a um laser
duplo há grande eﬁciência na visualização, garantindo a localização rápida e precisa dos tetos para a colocação das teteiras e
efetivação da ordenha. Também foi desenvolvido um medidor
de leite independente para cada mama, ou seja, registra separadamente o tempo, o rendimento, o ﬂuxo, a condutividade e a
presença de sangue no leite e, em casos de anormalidades, há
um desvio automático da máquina. A higiene também faz parte
do mecanismo e, para que a ordenha seja realizada em condições higiênicas, o sistema também possui desde um coletor de
esterco integrado até o sistema de limpeza do piso, que permite
que as vacas permaneçam em uma superfície limpa em todos os
momentos da ordenha.
Atualmente, depois de quase 5 anos de implantação, a ordenha
robotizada de Rabbers coleta cerca de 4.800 litros do total de
340 ordenhadas por dia e 135 novilhas em operação. Segundo
ele, foi um investimento alto, mas que terá um retorno ﬁnanceiro
positivo daqui uns 8 a 10 anos. Para o produtor, são três principais pontos positivos que o a robotização trouxe: primeiro é garantir o bem estar do animal, segundo é que o sistema traz uma
gama de informações especíﬁcas que podem ser acessadas em
qualquer lugar que o proprietário estiver com internet e terceiro
pela facilidade de mão de obra.
A principal diferença notada por Rabbers, após a implantação do
sistema é que antes os animais eram ordenhados três vezes ao
dia seguindo uma rotina ﬁxa de trabalho. Já no sistema robótico,
os animais são livres para escolherem ser ordenhados duas ou
mais de três vezes, por exemplo. O foco do produtor é sempre
crescer mais.

Suinocultura
O Brasil é um dos grandes produtores e exportadores de carne
suína do mundo. Diferentes fatores tais como produção de grãos,
áreas disponíveis, produção competitiva, entre outras deverão
manter o Brasil entre os grandes exportadores de carne suína.
De acordo com o coordenador de produção de suínos da Castrolanda, Danilo Leal Rocha, a produção de suínos no Brasil pode
ser considerada de alta produtividade e competitiva. A busca por

novas tecnologias para manter e/ou melhorar esse cenário
poderá diferenciar as empresas que melhor identiﬁcar essas
oportunidades. Segundo ele, é importante destacar que o bom
resultado da produção de suínos é resultado, entre outros, do
empenho e dedicação da equipe. “Entretanto, a tendência é de
diﬁculdade para manter proﬁssionais qualiﬁcados e motivados
na produção animal. Desta forma, a tecnologia aliada é fundamental”, aﬁrmou.
Na Castrolanda, a equipe de proﬁssionais envolvidos na produção de suínos tem buscado novas tecnologias por meio de participação em feiras nacionais e internacionais, congressos, visitas
de benchmark, relação com o mercado, entre outras. Um dos
exemplos dado por Leal são tecnologias em fase de análise,
sejam elas de sistemas de produção de matrizes gestantes em
grupos de acordo com as normas de Bem Estar Animal, software
que fornece o peso dos suínos na fase ﬁnal de terminação por
imagem foi lançado por grupo alemão e deve estar disponível
no mercado nacional no ﬁnal de 2017. Ou ainda um sistema
automatizado de fornecimento de lácteos para leitões lactentes,
de forma que pode-se manter 15 leitões em cada matriz durante
toda a lactação.

Agricultura
Abordar sobre inovação no setor de agricultura é muito abrangente. A tecnologia tomou conta de diversas ações de plantio e
colheita nas últimas décadas, mas a ferramenta de destaque
atualmente é o drone. Utilizado durante todo o período de safra,
o drone é “o olho do agricultor em cima da lavoura”. Basicamente
funciona como um sistema de monitoramento e análise. O Engenherio Agrônomo, Maurício Zanon, utiliza o equipamento e
aborda quatro principais utilidades. A primeira é que o drone
auxilia nas tomadas de decisões, seja para planejamento, ter
uma visão periférica do campo ou até mesmo deﬁnir a implantação dos cultivares. Em um segundo momento, o drone é usado
para monitorar a plantação, observando falhas de plantio, distribuição e/ou pulverização, focos de plantas daninhas, entre
outros dados. Essa ferramenta também serve, ainda de acordo
com Zanon para acompanhar visualmente a produtividade para
que, no ﬁm, seja feito um comparativo, mapas de colheita e
georreferenciamento. É possível, inclusive, instalar softwares
para processamentos de medição e outras análises.
Um dos diferenciais apontado pelo agrônomo são as imagens de
alta precisão, cobrindo centenas de hectares em um único voo
com uma resolução de imagem melhor do que as fornecidas por
satélites.

O drone é “o olho do
agricultor em cima
da lavoura”.
MAURÍCIO ZANON
Engenheiro Agrônomo
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MERCOSUPER: Intercooperação
apresenta lançamentos na feira
supermercadista
O evento tem como foco mostrar tudo o que há de novo para os
supermercadistas e varejistas do setor alimentício.

A

intercooperação Frísia, Castrolanda e Capal
estavam presentes na 36ª Feira e Convenção
Paranaense de Supermercados, a Mercosuper.
Voltado para o lançamento de produtos e inovação
nas mais diversas linhas de varejos, o evento tem
como foco mostrar tudo o que há de novo para os
supermercadistas e varejistas do setor alimentício.

Texto:
Mariana Okita
Fotos:
Mariana Okita

Este ano, as cooperativas trouxeram a inovação de
um estande de dois andares localizado no centro do
evento. A ideia foi garantir quatro salas para
reuniões nos andares de cima para atender com
exclusividade cada cliente, visitantes e parceiros. Em
exposição, foram no total oito marcas prontas para
expandir o mercado, serem reconhecidas e fechar
novos negócios: as linhas de carne suína Alegra,
lacticínios Colônia Holandesa, Leite Naturalle,
cervejas Bier Hoff, salgadinhos Smaak , farinha de
trigo Herança Holandesa, feijões Caldo Gostoso e
Tropeiro. De acordo com uma das organizadoras do
evento e Analista de Marketing da Castrolanda, Laís
Nomura, o objetivo é abordar diferentes consumidores e expandir os negócios das três cooperativas.
A feira iniciou no dia 18 de abril e seguiu até quintafeira dia 20, no Expotrade Convention Center, em
Pinhais. A expectativa dos organizadores foi atingir
um crescimento de 35% no tamanho e na quantidade de visitantes em relação à edição de 2016. Ainda
de acordo com a organização, o ﬂuxo de visitas nos
três dias de evento deve chegar a aproximadamente
45 mil e reuniu cerca de 200 expositores, entre
fornecedores de diversos estados e empresas do
Mercosul, que devem realizar R$ 520 milhões em
negócios.
Na abertura da feira o Presidente da Apras, Pedro
Joanir Zonta, destacou que o principal objetivo este
ano foi superar a Mercosuper da edição anterior. Em
fala deu as boas-vindas aos convidados e frisou a
palavra “otimismo” em momentos de crise no Brasil.
Segundo ele o momento é de crescer junto com o
país. “É um momento promissor para se preparar e
efetuar novos investimentos, renovando as novas
formas e modernizar as atuais”. Para Zonta, a
Mercosuper tem o papel de estreitar os relacionamentos. “Aproximando e melhorando os relacionamentos com os consumidores, pois é através dos
nossos produtos que alavancamos nossos objetivos
e empresas”, aﬁrmou.

A intercooperação
No primeiro dia de evento, o estande da intercooperação recebeu aproximadamente 100 pessoas que
circularam, degustaram presunto, salame e linguiça
Alegra. Para o Gerente Comercial, Eduardo Gomes,
especiﬁcamente para a Alegra a feira é uma grande

oportunidade de proporcionar esse momento de
degustação para diferentes clientes. O importante,
segundo Gomes é que as cooperativas puderam
estar presentes na Mercosuper como uma oportunidade dos clientes que não são habitualmente
visitados por vendedores e representantes
comerciais a terem acesso a marca, produtos e
conhecerem um pouco da cultura da intercooperação. Gomes destaca ainda que a feira hoje não é mais
focada principalmente para fechar negócios e sim
para estreitar relacionamentos. Segundo ele, há
situações de trocas de contato para depois da feira
marcarem uma visita para o cliente e aí então
mostrar todo o portfólio da marca. “Na feira
informamos as características dos produtos, os
benefícios, o quanto o cliente pode ganhar tendo
esse produto e claro, se há interesse em fechar
negócio, melhor ainda”.
Além de experimentarem a carne suína, os visitantes
degustaram o chopp e linhas especiais da Bier Hoff.
Para o mestre cervejeiro, Jacir Cavalheiro, a
cervejaria é uma novidade este ano. Pela primeira
vez participando com a Castrolanda e trazendo mais
quatro rótulos para o varejo, a intenção foi ampliar o
mercado. Já no primeiro dia de visitação, recebeu
representantes de supermercados de grande porte
como o Angeloni e Condor, e segundo dia visitas do
Muffato e outros mercados de renome marcaram
novos investimentos e parcerias. Um dos principais
objetivos, segundo Cavalheiro, foi renovar expandir
o mercado com essas parcerias essenciais para Bier
Hoff mostrar as cervejas mais especiais para que
elas estejam nas prateleiras dos supermercados.
Já o Supervisor Comercial, Luis Alves, relata que a
marca Herança Holandesa, a qual representa uma
linha de farinhas que atende indústrias de massas,
paniﬁcação e biscoitos, possui outro foco. Para ele,
por atenderem fábricas e paniﬁcadoras, estar na
Mercosuper é uma porta de entrada para buscar
futuramente novos negócios para entrar nos
supermercados.
E na linha de lacticínios, leite Naturalle e Colônia
Holandesa, o foco também foi estreitar relacionamentos. De acordo com o Coordenador de
Comercialização, Rogério Wolf, a área de negócios
leite produz hoje 95% do leite que vai para prestação de serviços e 5% para as marcas próprias. Ou
seja, estar na feira é com o objetivo de posicionar
bem a marca. O Gerente de Industria, Egídio Mafei,
aponta alguns principais diferenciais da Mercosuper.
“Primeiro para fazer esse contato com o cliente no
nosso ambiente e não no dele. Segundo, por manter
um contato, agradecer a atenção, fazer uma troca de
conhecimentos, tirar dúvidas e se dentro dessa
conversa conseguirmos encaixar um negócio, é
sempre bem-vindo”, ﬁnalizou.
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Artigo Período de Transição Leite Integral
JORGE HENRIQUE CARNEIRO
Analista Técnico da Castrolanda

N

os últimos 15 anos, um grande esforço
de pesquisadores do mundo inteiro tem
sido feito para compreender melhor o
que ocorre com uma vaca leiteira durante o
período que antecede e procede ao parto. O que
foi mostrado durante este tempo é que este
período compreende nada mais nada menos
que os dias mais importantes da vida produtiva
de uma vaca leiteira, sendo ele responsável por
boa parte de todo o bom ou mau desempenho
produtivo e reprodutivo destes animais durante
a lactação. Porém muitas vezes o lote pré-parto,
e até mesmo o pós-parto, são tidos como lotes
“esquecidos” dentro da fazenda, pois estes
animais não estão produzindo leite (como é o
caso de animais antes do parto), ou ainda estão
produzindo pouco, e algumas vezes aguardando a “liberação” deste leite para o tanque, tendo
seu manejo de alimentação, conforto e
sanitário negligenciados pela equipe da
fazenda.
Pesquisas conduzidas nos EUA com um grande
volume de vacas e de fazendas evidenciam o
quanto este período é crucial na atividade
leiteira, mostrando basicamente que de todas
as vacas que parem na fazenda, cerca de 40 a
45% destas sofrem de algum tipo de doença
nos primeiros 60 dias após o parto (Cetose,
febre de leite, retenção de placenta, metrite,
mastite, deslocamento de abomaso entre
outros). Além disso, de todos os animais que
morrem ou são descartados durante a lactação,
25% destes ocorrem também nos primeiros 60
dias. Não longe da nossa realidade, informações
preliminares levantadas em 12 grandes
fazendas do estado do Paraná com um universo
de 518 vacas paridas nos mostram que esta
mesma situação está sim presente em nossas
fazendas!
Nosso objetivo com este manual que será
construído em quatro etapas é demonstrar todo
o impacto deste curto período denominado
período de transição ao longo da vida de nossas
vacas leiteiras, quais os principais problemas
encontrados neste período e, obviamente quais
são as práticas mais atuais que podemos
utilizar para prevenir e reduzir as perdas
produtivas, reprodutivas e principalmente
econômicas causadas pelo “esquecimento”
destes grupos tão especiais.

Conceitos
A deﬁnição clássica do período de transição é
entendida como o intervalo entre os 21dias
antes do parto e os 21 dias após o parto. Este
período é caracterizado por inúmeras mudanças hormonais nas vacas leiteiras devido à
proximidade do parto; a grande demanda de
nutrientes para a produção do colostro e leite,
bem como o crescimento fetal que está
ocorrendo de modo exponencial neste período;

crescimento e desenvolvimento rápido da
glândula mamária; reorganização social destes
animais dentro dos lotes em que serão
alojados; e principalmente uma redução
expressiva no consumo de matéria seca (CMS)
ao redor de 30% nas últimas três semanas que
antecedem o parto.
Este último evento, a redução do CMS, é um dos
pontos chaves durante o período de transição.
Naturalmente o CMS é reduzido nas três
ultimas semanas antes do parto, uma vez que o
grande crescimento do bezerro nesta faze
acaba reduzindo o espaço disponível para o
rumem, além do próprio estado hormonal do
animal que predispõe a esta situação. A
academia nos indica que este é o fator
predisponente para os principais problemas
após o parto, sendo que o baixo CMS no
periparto tente a se repetir no pós-parto.
O que agrava este problema é a grande
demanda de energia e proteína logo após o
parto para a produção de leite, que se encontra
crescente. Exempliﬁcando, uma vaca leiteira
adulta pesando 725 kg dois dias antes do parto
possui uma necessidade de energia diária de
14,5 Mcal de Energia Líquida de lactação
(ELlact). Apenas dois dias após o parto este
mesmo animal já produzindo 25 kg de leite/dia,
situação extremamente comum em fazendas
leiteiras especializadas, passa a ter uma
necessidade de 28,8 Mcal de ELlact, quase duas
vezes sua demanda de 4 dias atrás. Em
compensação, o CMS não aumenta na mesma
proporção que esta demanda de energia, e
assim o animal passa a desprender de suas
reservas corporais (gordura e proteína) para
suprir este déﬁcit de nutrientes, principalmente
energia. Este quadro metabólico que ocorre em
toda vaca leiteira é chamado de Balanço
Energético Negativo (BEN), e será tratado mais
profundamente em uma próxima publicação.
Não apenas o metabolismo de energia é
comprometido neste período, mas também de
proteína e principalmente minerais, dentre eles
o cálcio, fósforo e magnésio.
Nosso principal objetivo neste período é
implantar práticas de manejo, nutricionais,
conforto e sanitárias que maximizem para
reduzir a ocorrência das principais doenças do
período de transição, que por sinal são causam
grandes perdas produtivas, reprodutivas e
obviamente econômicas em uma fazenda
leiteira, e principalmente maximizar o CMS. Há
muito tempo as pesquisas mostram que existe
uma grande relação entre todos os distúrbios
pós-parto. Incrivelmente hoje sabemos que, por
exemplo, uma vaca com cetose subclínica tem
4-8 vezes mais chance de ter deslocamento de
abomaso (DA), 3 vezes mais risco de desenvolver metrite, e 1,8 vezes mais chances de ser
descartada nos primeiros 60 dias de lactação.
Porém antes de qualquer esforço para imple-

mentar alguma mudança ou investimento na
fazenda, precisamos conhecer nossos índices
zootécnicos relacionados ao período de
transição, do contrário estamos trabalhando
nas escuras, bem como não teremos parâmetros para saber se nossas atitudes foram
positivas ou negativas para este grupo
extremamente delicado. Mas aﬁnal, o que são
índices zootécnicos? Para que servem?
Os índices zootécnicos são valores gerados a
partir de informações coletadas dos animais ou
do sistema produtivo. Servem para auxiliar a
gestão de resultados, dizendo se a resposta dos
animais está sendo positiva ou negativa
perante o manejo que está sendo aplicado. Os
índices zootécnicos mostram como está
funcionando o processo produtivo, sendo
fundamental a avaliação corriqueira, para que
as falhas sejam diagnosticadas precocemente e
corrigidas antes de gerar prejuízos.
Discutiremos alguns valores ideais de índices
zootécnicos a serem atingidos em propriedades
leiteiras durante o período de transição. Nem
sempre é fácil chegar ao ponto ótimo, mas é
importante ter o valor ideal em mente para que
haja busca constante pelo aprimoramento da
atividade.

Número de vacas doentes e
descartadas nos primeiros 60 dias
pós-parto
Os primeiros 30 dias após o parto concentram
aproximadamente 75% dos casos de doenças e
distúrbios metabólicos que acometem
rebanhos leiteiros, sendo que de todos os
animais que parem no rebanho, em média 4050% destes serão acometidos por alguma
enfermidade deste período. Quando o manejo
no período de transição é inadequado e
proporciona o aumento da ocorrência de
problemas, mais vacas são descartadas
involuntariamente. Durante esses primeiros 60
dias pós-parto, a principal causa de descarte é
justamente em função destas doenças que
surgiram e não tiveram solução. Isso ocasiona
aumento de custo de produção, seja pelos
custos com tratamento como pela queda de
produção, e ainda pela perda precoce de
animais de alto valor, fato indesejável no ponto
de vista produtivo e ﬁnanceiro.
Assim, é dever do produtor se atentar a
quantidade de animais que sofreram ao menos
de um distúrbio ou foram descartados durante
os primeiros 60 dias após o parto. O valor ideal é
que menos de 8% de todos os animais descartados seja durante esse período, e quanto menos
animais adoecerem melhor.
Leia esse artigo na íntegra
www.castrolanda.coop.br
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Energias renováveis e o meio ambiente
Se o Brasil voltar a crescer, e trabalhamos para isso,
teremos oferta de energia suﬁciente para atender a demanda?

E

nergia é um tema importante a ser
abordado, pois trata de um insumo
indispensável para o desenvolvimento
nacional. Para que possamos manter (sustentar)
uma taxa de crescimento de uma região, se faz
necessário ter energia disponível. Fazendo um
overview deste cenário, em 2015 enfrentamos
um série crise na oferta de energia, agravada por
fatores meteorológicos, com o baixo nível de
chuvas, obrigando o país a depender de usinas
termelétricas, cujo modelo tem um alto custo de
produção de energia adicionado ao alto potencial poluidor. Resultado, tarifas mais caras e
risco de racionamento. Infelizmente, a recessão
econômica traz certo alívio graças a queda de
consumo, porém mesmo assim, especialistas
estimam que durante 2015 houve um rombo no
setor energético que passou de R$ 70 bilhões.
É necessário termos uma visão de futuro, nos
questionando: como será a oferta de energia? As
propostas são de impacto ambiental reduzido?
São de fontes inesgotáveis ou temporárias?
Segundo os especialistas, não há projeção de
futuro energético, sem se considerar fontes
como as do vento, da luz e do calor solar, da
biomassa e até dos movimentos das marés.
Estas são as fontes inesgotáveis ou renováveis,
que garantam a preservação ambiental, em
contraponto com a atual prioridade dada aos
combustíveis fósseis e a formação de grandes
espelhos d´agua (hidrelétricas).
As diﬁculdades esbarram na viabilidade econômica. Porém, os avanços da tecnologia revelam
que este caminho é irreversível, embora não
esteja sendo trilhado com a velocidade que
desejam os ambientalistas preocupados com a
taxa de aquecimento global e seus prováveis
impactos.
Segundo o Instituto de Aplicação de Sistemas e
Análises de Luxemburgo, Áustria, a energia solar
deverá ser a maior fonte, tendendo a um crescimento gradativo, forçando a redução do custo
de produção com a escala.
A área ambiental da Castrolanda, entende que
precisamos otimizar nossos recursos no presente, gerando desenvolvimento e atendendo as
necessidades das gerações presentes, sem
comprometer as oportunidades das gerações
futuras.
Precisamos ter visão de futuro.

"A área ambiental
da Castrolanda,
entende que
precisamos
otimizar nossos
recursos no
presente, gerando
desenvolvimento e
atendendo as
necessidades das
gerações
presentes, sem
comprometer as
oportunidades das
gerações futuras."
FRANCIS GRIGOLO
Engenheiro Ambiental, Coordenador de Segurança, Saúde e Meio Ambiente
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entre
aspas
Tornou-se chocantemente óbvio
que a nossa tecnologia excedeu a
nossa humanidade.
Albert Einstein
Cientista

A ciência de hoje é a
tecnologia de amanhã.
Edward Teller
Físico

“Com o prêmio,
conseguimos incentivar e
continuar o trabalho.
Nosso sonho é ampliar o
projeto e conseguir
transformar e envolver
toda escola. A redação deu
um bom início, para
sermos uma escola
cooperativista”
Noeli Iank
Diretora da Escola Municipal da Vila do Rosário

“A Castrolanda fez e faz
parte da minha vida”
Juliano Schulz Valenga
Engenheiro Agrônomo e ﬁlho de cooperado

Não importa o objetivo
que você tenha, você
poderá chegar lá se estiver
disposta a trabalhar."
Oprah Winfrey
Apresentadora

Se o Brasil voltar a crescer, e
trabalhamos para isso, teremos
oferta de energia suficiente
para atender a demanda?
Francis Eduardo Grilo
Supervisor de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

“Aproximando e melhorando
os relacionamentos com os
consumidores, pois é através
dos nossos produtos que
alavancamos nossos objetivos
e empresas”
Pedro Joanir Zonta
Presidente da Apras

Só teremos certeza que temos o
problema, qual sua causa e
magnitude se monitorarmos.
Jorge Henrique Carneiro
Analista Técnico da Castrolanda

"Se eu tivesse cumprido
todas as regras, eu nunca
teria chegado em
nenhum lugar."
Marilyn Monroe
Artista

A história é escrita
pelos vencedores.
George Orwell
Escritor
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Tetra Pak apoia Centro
Cultural
Presidente da Tetra Pak visita o Museu
Histórico de Castrolanda

N

o mês de abril, recebemos a visita do ilustre presidente da
Tetra Pak, a maior incentivadora do Centro Cultural
Castrolanda. Acompanhado de sua equipe, o senhor Marcelo
Queiroz, visitou o Museu Histórico em uma tarde bastante chuvosa. O
investimento da Tetra Pak no Centro Cultural Castrolanda demonstra
a preocupação da empresa com o desenvolvimento e a manutenção
da cultura. Seu slogan “Protege o que é bom” vem de encontro com as
diretrizes que norteiam as funções dos museus, sendo elas: preservar,
pesquisar, dialogar e propagar a memória (comunicar).
Assim como um museu tem a função de preservar a história e a
cultural de um povo, guardando e protegendo acervos relacionados a
estes personagens, a Tetra Pak, através das suas embalagens, guarda e
protege alimentos para que cheguem em segurança ao consumidor
ﬁnal. A visita reforçou a parceria da empresa com o centro cultural,
sendo destacada a importância do Centro Cultural Castrolanda como
espaço da valorização e preservação da cultura e história dos
imigrantes holandeses que vieram a Castro.

Viés Cultural fala com a comunidade

15ªsemana

DE

USEUS

Museus e
história
controversas
dizer o
indizível
em museus

15 A 21

MAIO 2017

Moradores de Castrolanda conversam com consultores sobre museus
Ainda em abril, os consultores da empresa Viés Cultural – Museologia
e Patrimônio, ﬁzeram uma apresentação para a comunidade de
Castrolanda, sobre o que são museus, o que é Plano Museológico e
políticas de acervo. Após a explanação do historiador Mauricio Selau
e do museólogo João Paulo Corrêa, os presentes conversaram sobre o
Museu Histórico de Castrolanda e puderam compreender um pouco
sobre as características do Centro Cultural Castrolanda. Os presentes
foram conscientizados sobre a importância dos processos de
higienização e conservação de acervo, para que o registro da história
da colônia seja mantido por mais tempo e com melhor qualidade.
Também foram esclarecidos os papéis do Centro Cultural enquanto
instituição de guarda de memória, uma vez que o Centro Cultural
Castrolanda passa a responder juridicamente pela guarda do acervo, o
mesmo pertence ao centro cultural, não mais à família doadora.
Foram levantadas questões como a presença de documentos
importantes para a história da comunidade de Castrolanda em outros
espaços (lar dos idosos, igreja, cooperativa...), e sobre a necessidade
de higienização e conservação deste material, procedimentos que
devem ser tomados, de quem seria a responsabilidade pelo material e
qual o local mais adequado para a sua guarda.

Apoio Cultural

Apoio Institucional

Realização
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você
sabia?

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

Transição Saudável
Programa “Transição Saudável”
capacitará funcionários de
cooperados para melhorarem o
manejo das vacas nas propriedades.
#notíciascastrolanda
#transiçãosaudável.

Agroleite
Que maio é o último mês para fazer as indicações para a edição
2017 do Troféu Agroleite. As votações podem ser feitas através da
internet no site oﬁcial do evento www.trofeuagroleite.com.br . A
votação é aberta para todas as pessoas físicas com o uso do CPF
(Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento, validados na
Receita Federal. Para garantir a segurança será registrado apenas
um (1) voto por pessoa. O período das votações acontece até o dia
31 de maio de 2017.

Concurso de Fotograﬁa

Nova série de vídeos
Está no ar o primeiro vídeo de uma série
promovida pelo Setor de Comercizalização
Agropecuária. #TVcastrolanda #castrovet.

4.324 visualizações

Que a Castrolanda abre a partir de maio o 7º Concurso Anual de
Fotograﬁa. Serão escolhidas três fotos vencedoras que melhor se
ajustarem aos critérios do concurso, levando em consideração a
qualidade técnica e artística.

#30milcurtidas

Plantão telefônico
Que a Fábrica de Rações disponibiliza aos cooperados(as) o telefone de plantão (42) 3234–8023, após o horário comercial para o
serviço de gravação de pedidos utilizando o recurso de secretária
eletrônica. Após o horário comercial (das 16h às 22h), também
dispõe de atendimento pelo telefone (42) 3234-8103. Este atendente irá fornecer informações do andamento das entregas e
também poderá receber e anotar pedidos de entregas, porém as
datas de entregas serão validadas pelo setor de programação e
logística das entregas respeitando as normas vigentes de programação e rotas.

18.401 visualizações

Encontro no Equador

3.067 visualizações

Diretamente do Equador! O Engenheiro
Agrônomo, Juliano Schulz Valenga, pousou no país
para representar a Castrolanda no 3º Encontro
Pan-Americano de Jovens Produtores de Leite.
Promovido pela Federação Leiteira PanAmericana (FEPALE), o encontro acontece na
cidade de Yachay e traz a participação de jovens de
vários países das Américas.
#naestrada #equador #encontrodejovens.

PLANTÃO
TELEFÔNICO
Coleta de resíduos veterinários
Que Loja Agropecuária realizará a coleta de resíduos veterinários a
partir do dia 15 de maio (segunda-feira) em diferentes locais e
datas. O cooperado(a) deve conferir nas últimas circulares de abril
para ver o calendário.

Leilão da UPN
Que a Unidade de Produção de Novilhas realizará o Leilão de
Liquidação Total no dia 20 de maio (sábado). Trata-se de uma
ótima oportunidade para os(as) cooperados(as) que queiram
adquirir gado jovem de fácil adaptação, de boa genética e bons
preços, pois não haverá defesa, os animais serão apregoados a
partir de um preço mínimo. Estarão a venda novilhas prenhas,
inseminadas e no ponto de enxerto, das raças Holandesa, Jersey e
mestiças leiteiras(Jersolando). Aproveitem a oportunidade! Mais
informações com Dirceu Rodrigues pelo telefone (42) 3234-8047
ou e-mail dirceu@castrolanda.coop.br.

11.487 visualizações

.com/castrolanda
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Jovem Cooperativista visita Equador
Filho de cooperado representa Castrolanda no maior encontro de
jovens produtores de leite

D

Texto:
Mariana Okita

iretamente do Equador! O Engenheiro
Agrônomo e ﬁlho de cooperado, Juliano
Schulz Valenga, pousou hoje no país para representar a Castrolanda no 3º Encontro PanAmericano de Jovens Produtores de Leite. Promovido pela Federação Leiteira Pan-Americana
(FEPALE), o encontro acontece na cidade de Yachay
e traz a participação de jovens de vários países das
Américas. No total são 20 pessoas do Brasil e
apenas ele e mais um membro do Paraná.
Valenga participa pela segunda vez do evento e
conta que a expectativa é grande.“Acho que vai ser
um momento muito bom para integração, troca de
conhecimentos e crescimento proﬁssional”,
aﬁrmou. O engenheiro faz parte da coordenação
do grupo de jovens ﬁlhos de cooperados do
programa Jovens em Ação. Segundo Valenga,
participar ativamente na Castrolanda é um diferencial que fez e faz parte da vida dele.

e o evento

Sobre o evento
A FEPALE deﬁniu em 2013 como uma de suas
atuações estratégicas o trabalho com os Jovens
Produtores de Leite. Desta forma, a cada dois
anos convoca os encontros, trabalhando temas
como o papel dos jovens produtores, a substituição e integração de gerações na produção leiteira, a sucessão nas propriedades, a migração
para áreas urbanas e a participação dos jovens
nas organizações e entidades do setor, dentre
outros temas relacionados.
Neste momento, a FEPALE, junto com suas associadas no Brasil, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), EMBRAPA Gado de Leite e
o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), estiveram no Equador
com jovens entre 18 e 30 anos do setor lácteo
das Américas. Durante os 3 dias de evento aconteceram palestras e oﬁcinas, atividades recreativas e de integração, além de visitas técnicas.
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na estrada
Cooperado e U.P.L Castrolanda são
premiados em Santa Catarina
Dia de reconhecimento! Nada melhor do que fechar o mês de abril com
chave de ouro! No dia 27 de abril, em Florianópolis/SC, foram
anunciados os suinocultores que ﬁcaram no topo do ranking de
excelência em produtividade na 9ª edição do Melhores da Suinocultura
Agriness. O evento teve a participação de mais de 1300 produtores do
Brasil e Argentina, somando mais de 1 milhão de matrizes. Na cerimônia
de apresentação e premiação dos ganhadores o cooperado, Reinder
Barkema, foi nomeado como vencedor da categoria "Produtor evolução"
com o prêmio Leitão de Ouro pela Granja Barkema Capão Alto e a U.P.L.
Castrolanda ganhou o prêmio Leitão de Bronze na categoria acima de
3.000 matrizes! Isso sim é resultado.

quem esteve
na Castrolanda
Cescage
No dia 28 de março a Fábrica de Rações de Pirai do Sul recebeu a visita
dos alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Cescage.

Equipes da Castrolanda e Cargill
visitam os Estados Unidos
Membros da Castrolanda e da Cargill visitaram os Estados Unidos no
começo de abril. A equipe foi formada pelo integrante do Comitê de
Bovinocultura, Lucas Rabbers, o Gerente da Área de Negócios Leite,
Henrique C. Junqueira, o Coordenador Técnico de Assistência Técnica.
Junio Fabiano dos Santos, o Analista Técnico, Huibert Pieter Janssen, o
Coordenador Técnico Comercial da Cargill Animal Nutrition, Eduardo
Marqueze Ribas e o Dairy Technology Manager da LATAM, Davi B. Araujo.
No país americano puderam visitar Chicago, Fairfax, Milwaukee, Minneapolis, Madison e Fort Atkinson. O roteiro foi elaborado conjuntamente a
equipe na Cargill Animal Nutrition, com foco estratégico, técnico e de
novos negócios. De acordo com Junqueira, o foco principal foi conhecer a
unidade de pesquisa da Cargill em Minneapolis, bem como o seu head
ofﬁce da área de nutrição animal. Essa visita foi no intuito de entender as
competências que a Cargill Animal Nutrition tem e que dão condições
para um robusto trabalho de análise de ingredientes, ter seu próprio
programa de formulação de dietas e para apoio aos seus parceiros estratégicos, como a Castrolanda.

Estudantes Alemães
Visitas na Castrolanda diretamente da Alemanha? Isso mesmo! No dia
30 de março a cooperativa recebeu 25 estudantes de agronomia da
universidade Landwirtschaftsschule Töging, da região da Bavaria. A
programação contou com visita a Fazenda Santa Cruz e apresentação
institucional pela Assessoria de Cooperativismo no Espaço
Corporativo.

O grupo também conheceu a Fair Oaks Farms, que tem um primoroso
trabalho focado na valorização da pecuária e agricultura e do trabalho
do produtor rural. “Na Fair Oaks Farms pudemos observar a capacidade
de organização da cadeia produtiva americana e como os conceitos de
marketing podem ser aplicados em favor do produtor rural”, contou ele.
Já na University of Wisconsin em Madison foram recebidos pelo Professor Milo Wiltbank do Department of Dairy Science. Tivemos apresentações de estudantes brasileiros que estão conduzindo e participando em
experimentos na University of Wisconsin. Nessa universidade pudemos
visitar as suas duas unidades experimentais onde conduzem pesquisas
com animais leiteiros. Pudemos também visitar as instalações da Nasco,
uma empresa líder na venda de utensílios para produtores rurais via
catálogo e e-commerce ”, concluiu o Gerente da Área de Negócios Leite
da Castrolanda.

Três Capões
No dia 31 de março o departamento comercial e de produção da
Sementes Castrolanda, em parceria com a Deragro, receberam a visita
do Gerente Agrícola da Três Capões de Guarapuava/PR, Cristian Sekula.
O foco foi a demonstração da alta qualidade dos processos de produção de sementes.
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vitrine
Castrolanda

Bier Hoff inova portfólio de cervejas e
traz mais quatro rótulos para o mercado

Carne suína Alegra
Você sabia que a carne suína é a principal fonte animal de Tiamina
(vitamina B1)? Quando comparada à carne bovina e de aves, a suína
pode conter até 10 vezes a quantidade desse micronutriente. Mais do
que isso, é possível que um indivíduo adulto que consuma 100g de
carne suína alcance quase 20% da recomendação de outras vitaminas
do complexo B. Uma pequena fatia Alegra pode te ajudar a se manter
saudável!

LancamentoS

O mercado de cerveja artesanal cresce no Brasil de forma exponencial
e os apreciadores deste tipo de produto vivem constantemente em
busca de novidades cada vez mais surpreendentes. É por isso que a
Bier Hoff apostou em quatro novos rótulos no Festival Brasileiro da
Cerveja em março desse ano. Segundo o Mestre Cervejeiro, Jacir
Cavalheiro, o lançamento foi inevitável. “Todo ano tem que levar
novidade para o Festival. Essa é a “regra” exigida pelos consumidores”,
comentou.
As novas cervejas trazem distintos sabores e personalidades. Agrada
desde os consumidores mais conservadores e tradicionais com a
Helles 65 até os mais revolucionários com a Juicy IPA. De acordo com
Cavalheiro, essa aposta é ousada. “Eu comparo o mundo das cervejas
artesanais como se fosse religiões que vão desde os mais radicais aos
mais comportados”, defendeu. Nesse lançamento a marca se deparou
com vários desaﬁos, além de buscar diferentes públicos, tentou
representar diferentes tradições.

Saiba mais sobre cada rótulo:

Creme de Leite
O Creme de Leite Castrolanda,
produzido na Usina de Beneﬁciamento de Leite (UBL) de Castro,
com matéria-prima - leite in natura
- originada da maior e melhor
bacia leiteira do Brasil (Campos
Gerais/PR), destaca-se pela sua
cremosidade, consistência e características de cor e sabor inigualáveis. Pode ser consumido puro (em
pães, bolos e frutas), além de dar
aquele toque especial a receitas
doces ou salgadas.

Smaaks Cebola na Brasa

BH PALE LAGER
A Bier Hoff Pale Lager é uma cerveja híbrida inspirada nos estilos
Pilsner e American Pale Ale. Uma generosa dose de lúpulos
americanos, alemães e australianos adicionados tardiamente e no
processo de dry hopping conferem a cerveja aromas cítricos, com
notas de maracujá, mamão e melão. O amargor é suave, porém
pronunciado. É uma cerveja refrescante e com agradável drinkability.
BH HELLES 65
O estilo Munich Helles foi criado em 1894 na cidade de Munique, na
Alemanha, para competir com a cerveja Pilsen e desde então é a
cerveja oﬁcial de um dos maiores eventos cervejeiros do mundo, a
Oktoberfest de Munique. A Bier Hoff Helles é uma cerveja de baixa
fermentação, porém diferente dos estilos Pilsen. Cor dourada
cristalina, aroma equilibrado entre os maltes e os lúpulos nobres de
origem germânica, refrescante e muito fácil de beber. É uma cerveja
de Festa para Festa!
BH JERIMOON IPA
A Jerimoon Pumpkin IPA é mais uma obra de arte criada pelos magos e
senhores das abóboras da Bier Hoff. Produzida a partir de uma perfeita
combinação de cinco variedades de maltes de cevada, malte de trigo,
centeio caramelizado, uma abundante quantidade de lúpulos
adicionados em várias etapas do processo de fabricação, a Jerimoon
Pumpkin IPA é uma cerveja com aromas e sabores complexos e
intrigantes.
BH JUICY IPA
BIER HOFF JUICY IPA é um novo sub-estilo de cerveja IPA, também
chamada New England ou Vermont IPA. Este estilo tem como
características a turbidez por não ser ﬁltrada, cremosidade, amargor
macio e principalmente o intenso aroma e sabores frutados e cítricos
advindos da grande quantidade de lúpulos adicionados no ﬁnal da
fervura e no processo de dry hopping.

22 leite

CLUBE DE BEZERRAS:
incentivo e comprometimento
Quando o assunto é o cuidado de bezerras, não importa se é criança. O foco é realizar
práticas de manejo eﬁcientes com muito cuidado e dedicação.

C

om mais de 30 anos de existência, o
“clubinho”, como é carinhosamente
chamado é uma tradição da Castrolanda. O
programa tem o perﬁl de treinamento que
busca fazer com que as crianças tomem gosto
pela atividade leiteira. O coordenador do Clube
de Bezerras, Junio Fabiano dos Santos, defende
que o objetivo dessa iniciativa é preparar os
futuros produtores de leite e colaboradores das
propriedades. “É um processo que auxilia a
criança a se envolverem mais com as atividades
da fazenda, principalmente no cuidado das
bezerras, na parte administrativa de controle
como o ganho de peso, medicações e questões
sanitárias”, exempliﬁcou ele. O papel dos pais
também foi ressaltado pelo coordenador como
sendo extremamente importante. Uma vez que
alguns deles também já ﬁzeram parte do
clubinho.
Para participar a bezerra deve nascer entre 1 de
março a 30 de abril de 2017 e a criança deve ser
a responsável pelo bezerro desde o nascimento,

participando de todos os cuidados. Outro
critério é que o participante precisa ter a idade
de 9 a 14 anos, seja ele ﬁlho de cooperados, de
funcionários e até mesmo quem não tenha
gado. Nesse caso basta ter o apoio de um
criador que disponibilize o animal.
Para o processo de avaliação do Clube de
Bezerras a equipe avaliadora leva primeiramente em consideração a presença das crianças
nas aulas que são realizadas três vezes durante
o período de maio a agosto, mês em que ﬁnaliza
o clube na Agroleite. Além disso algumas
tarefas são dadas para serem feitas em casa,
como a de levantar todos os controles que
servem como o diário de vida da bezerra. Essa
parte também é avaliada com análises do
ganho de peso e qualidade das informações. Em
relação a essa tarefa a criança consegue fazer
até 120 pontos. Os outros 60 pontos são
contados na apresentação dos animais durante
a feira. O coordenador ressalta que nesse
momento, aquela criança das categorias novato

ou veteranos, que tiver mais habilidade em
conduzir o animal e que tenha maior interação
com ele, consegue uma pontuação maior.
A novidade este ano é que todas as crianças do
Clube poderão par ticipar da Copa dos
Apresentadores, com crianças das colônias
Castrolanda, Carambeí e Arapoti. Participarão
também das principais exposições: ExpoFrísia,
Expoleite e Agroleite. A copa será um circuito na
qual a criança apresentará uma bezerra com
idade de 1º de dezembro de 2016 a 30 de abril
de 2017. O que valerá é a nota de apresentação,
julgado pelo juiz de cada exposição.
Para se inscrever, o responsável pela criança
deve entrar em contato com o Setor de Controle
Sanitário e Gestão, falar com Adrielle ou
Aldoilson pelo telefones (42) 3234-8121/32348326 até o dia 10 de abril (segunda-feira).
Veja mais fotos da edição do ano passado
www.agroleitecastrolanda.com.br
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cooperativismo
Programa de Formação de Conselheiros Cooperativos
Quase chegando ao ﬁm, o Programa de Formação de Conselheiros Cooperativos teve
mais dois encontros nos dias 28 e 29 de abril. Com o intuito de abordar a temática sobre
Inteligência Estratégica, as aulas foram ministradas pelo professor Tagli Malmann no
Memorial de Imigração Holandesa. O objetivo do programa, que segue até junho, é
aprimorar e desenvolver competências dos Membros de Conselhos da intercooperação
para proporcionar uma visão estratégica que auxilie na construção dos novos cenários
cooperativos, assim como, fortalecer conhecimentos sobre as atribuições e
responsabilidades do Conselho e seus membros.

Encontro da Liderança Cooperativista (Elicoop)
Um encontro com mobilização e aprendizados para transformação e inovação! Foi assim que
nos dias 19 e 20 aconteceu mais uma edição do Encontro da Liderança Cooperativista (Elicoop)
na cidade de Prudentópolis. O evento promoveu oﬁcina de criatividade para a juventude, além de
ensinar mais sobre esse movimento cooperativo e discutir planejamentos para o próximo
JovemCoop que acontecerá em Cafelândia-PR.
O Jornal Castrolanda Notícias
é uma publicação mensal da
Cooperativa Castrolanda.
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Imersão ao cooperativismo
No dia 24 de abril, os jovens do Grupo Folclórico Holandês participaram da Imersão em Cooperativismo com a coordenação de Jentje Petter!

Impressão:
Gráﬁca Midiograf
Tiragem:
1000 exemplares
Periodicidade:
Mensal
Contato Comercial:
Agromídia (11) 5092.3305
Guerreiro Agromarketing (44) 3026.4457
*É permitida a reprodução desde que
citada a fonte.

Escreva para a Redação
Envie seus comentários e opiniões sobre
as reportagens publicadas para
comunicacao@castrolanda.coop.br
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
CEP 84.165-970 - Colônia Castrolanda
Castro - Paraná

