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entro do Planejamento Estratégico definimos que a Dsustentabilidade da Castrolanda está focada em três 
pilares: econômico, social e ambiental. Nós cada vez mais 
devemos buscar um equilíbrio nestas três frentes, não 
podemos somente focar em crescer economicamente 
sem pensar no social e também no ambiental, ou vice-
versa para ser sustentável.

Todos os setores dentro da nossa cooperativa devem ter 
esta responsabilidade diariamente, pois somos responsá-
veis pela imagem da Castrolanda no mercado lá fora, e há 
de se considerar de que para construir uma imagem se 
leva muitos anos, mas para destruí-la, basta um momento 
de irresponsabilidade.

Com esta visão se busca a certificação de qualidade de 
produtos e satisfação dos clientes através da ISO 9001, 
cujas áreas certificadas como Fábrica de Rações, Unidade 
de Beneficiamento de Sementes e Unidade de Desenvol-
vimento Genético, entre outras a certificar. Também 
podemos participar de eventos ou premiações onde 
somos comparados com congêneres para uma auto avali-
ação, em que nível estamos e onde podemos melhorar o 
que traz um aprendizado constante. 

Portanto, parabenizamos o setor de Fertilizantes e Insu-
mos Agrícolas, que mais uma vez teve a iniciativa de parti-
cipar do Prêmio Mundo de Respeito ERA 2017, onde saí-
mos vencedores a nível da América Latina em Wilmington 
nos Estados Unidos. Isto demonstra que estamos no cami-
nho certo e com certeza são processos onde podemos 
aprender e muito.

EM NOME 

DE TODA A FAMÍLIA 

CASTROLANDA, 

AGRADECEMOS A 

EQUIPE DA UNIDADE 

DE NEGÓCIOS AGRÍCOLA 

PELO RECONHECIMENTO 

QUE CONQUISTAMOS.

Vencedora do Prêmio
Excelência em Gestão

OURO  
castrolanda.
coop.br

Atendimento 
ao Cooperado
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JOSMAR CESAR CARNEIRO

URIEL VINICIUS COTARELLI DE ANDRADE 
COCAMAR COOP. AGROINDUSTRIAL 

PECUÁRIA LEITEIRA

PECUÁRIA LEITEIRA
AGRICULTURA 

MATR. NOME DO COOPERADO ATIVIDADE PRINCIPAL   
PIRAÍ DO SUL-PR

CASTRO-PR
MARINGÁ-PR

CIDADE

novos cooperados

colaboradores 

917 2.044
Julho 2017

TOTAL 
EFETIVO

2.961

expediente
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 Executivo
Popke Ferdinand Van Der Vinne

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

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

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

UBF
Eltje Jan H E Groenwold
Jean Leonard Bouwman
Albert Strijker Rabbers

Comitê de Feijão
Alexander A. Mittelstedt
João Galvão Prestes
Albert Reinder Barkema
Eltje Jan H E Groenwold
Guilherme Kugler Filho

Adilson Roberto Fuga

Comitê Unidade Industrial 
de Carnes - UIC
Richard Hendrik Borg

Paulo Marchezini
Johannes va der Meer

Popke Ferdinand v. d. Vinne
Marco Antonio Prado

Erik Bosch

Ivonei Durigon

Comitê Unidade Lácteas UBL/Frísia
Frans Borg
Teunis Jan Groenwold 
Emerson Moura 
Jan Van der Vinne
Jan Noordegraaf Filho

Popke Ferdinand van der Vinne
Edmilton A. Lemos

Comitê Pool de Leite
Hendrikus Salomons
Ronald Rabbers
Maurício Greidanus
Janus Katsman
Jan Gerrit Berendsen
Richard Verburg

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

Eduardo Gomes – Comercial UIC

Enio Borges Andrade – Suprimentos 
UBL SP
Douglas Coleraus – Industrial UBL SP

Everton Ricardo Tomazetti Segatto - 
Industrial UIC 

Camilo Alexssandro Hartmann Alves - 
Técnico UBL 

Fabrício Penaforte Borges - Técnico UIC 

ULB
Bernard David Van de Riet
Richard Hendrik Borg
Sergio Manoel de Medeiros Gomes

Claudio Henrique Kugler

Adilson Roberto Fuga

Gerentes de Unidades Industriais

Superintendente de Operações Lácteas
Edmilton Aguiar Lemos

Superintendente UIC
Ivonei Durigon

SUSTENTABILIDADE 

FRANS BORG
PRESIDENTE DA CASTROLANDA





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

Rua Juliana, 94 | Colônia Castrolanda | Castro | PR
Fone: 42 3234 1282  | melklab@hotmail.com

O Melk Lab, laboratório veterinário, 

abriu suas portas para atender produtores 

e médicos veterinários de Castro e Região.

Venha nos conhecer, estamos te esperando.

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

ClassificadosEnquete

4 corporativo

Caso o Presidente 
Michel Temer seja 
afastado do cargo, 
como você acredita 
que deve ser a escolha 
do novo chefe do 
Poder Executivo 
do país?

Veja a opinião dos visitantes do site: 
www.castrolanda.coop.br

Eleições diretas quando Temer deixar 
o cargo e também em 2018

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
 Poeta, contista e cronista brasileiro

O cofre do banco contém apenas 
dinheiro. Frustar-se-á quem pensar que 

nele encontrará riqueza.     

Cooperado (a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.
Anuncie aqui a sua empresa. Não paga nada pelo seu anúncio.
Faça contato com a área de Comunicação da sua Cooperativa.

VENDE-SE  

Tanque resfriador de Leite - 2 ordenhas 800 
litros, 220 volts, ano 2011, marca Reafrio. 

Valor R$ 6.000,00 à vista. Tratar (42) 9993-0127

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.

VENDE-SE  

Plantadeira Stara Sfil - 11 linhas, ano 2005. 

Tratar (42)9921-0558 ou 9976-5958

VENDE-SE 

5 carneiros e 1 reprodutor. 
Tratar (42) 98815-2566

VENDE-SE 

Chevrolet D70. Suporte para guincho.
Tratar (42) 9994-3388

VENDE-SE 

Terreno 18 Alqueires. Próprio para quem queira 
fazer reserva água, sertão de cima.

Tratar (42) 9994-3388

VENDE-SE 

Vende-se 4 novilhas mestiças prenhas com 
previsão de parto para junho de 2017. Duas 
inseminadas com semên sexado.

Tratar (42) 98854-110 Valor R$ 3.500,00

VENDE-SE 

silagem de milho 32 ha. na Santa Rita em Castro 
Paraná. Tratar (42) 8402-6308

VENDE-SE  

Ford Fiesta, 1.6, cor preto, ano 2014, em ótimo 
estado. Tratar (42) 9990-0066

VENDE-SE  

 Chácara 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 roça de milho próximo ao Abapan

Tratar (42) 9840-2630

COMPRO

Compro forrageira Casale usada.  João Attilio.

Tratar (18) 3788-1235  (18) 99751-1433.

Eleições indiretas quando Temer deixar 
o cargo e diretas em 2018
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+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br

Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br

INGREDIENTES
1 kg de Costelinha de Porco Alegra
2 colheres de sopa de Mel
600 ml de Cerveja Bier Hoff Premium
2 ramos de Tomilho
2 folhas de Louro
2 cebolas brancas
1 pimentão vermelho
2 dentes de Alho
Sal a gosto, Pimenta do reino a gosto
2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo vegetal

MODO DE PREPARO
Coloque a cebola branca e o pimentão vermelho cortados em pedaços, 
os dentes de alho, a pimenta do reino e a cerveja numa tigela. Bata os 
ingredientes. Adicione a carne, o mel, o louro e o tomilho e envolva tudo 
muito bem. Reserve na geladeira por, 2 horas. Quanto mais tempo a carne 
ficar repousando na geladeira, mais saborosa se tornará. Depois, leve uma 
frigideira ao fogo médio, o azeite e sele a carne temperada com sal e 
pimenta. Para acompanhar, prepare o molho de cerveja e mel: coe o líquido 
da marinada e leve ao fogo médio durante 10 minutos. Coloque as costelinhas 
em um refratário untado, acrescente com o molho de cerveja e, se quiser,
adicione também as folhas de louro e o tomilho. Leve a assar no forno a 
200ºC e asse por 15-20 minutos. Sirva a costelinha com cerveja bem quente, 
idealmente com um pouco do molho. 

Fonte: www.tudoreceitas.com

INGREDIENTES
2 caixas de Creme de Leite Castrolanda
1 lata de milho verde
1 copo de requeijão cremoso
100g de azeitona sem caroço
2 peitos de frango desfiado
200 g de muçarela fatiada
100g de Batata Palha Smaaks Castrolanda
1 xícara de água
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de leite 
e a água. Refogue o creme do liquidificador com o frango desfiado, 
as azeitonas e o sal até ficar com uma textura espessa. Coloque o 
refogado em uma assadeira, cubra com muçarela e espalhe a batata 
palha por cima. Leve ao forno até borbulhar. Sirva com arroz branco. 

Fonte: www.gshow.globo.com/receitas

COSTELINHA DE 
PORCO COM CERVEJA

FRICASSÉ DE 
FRANGO CREMOSO
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    elo segundo ano consecutivo a Cooperativa Castrolanda 
está entre as vencedoras do Prêmio Global Dupont Respeito ao 
Meio Ambiente na América Latina. A honraria é entregue a 
empresas que apresentam projetos voltados à armazenagem 
segura de defensivos agrícolas, gestão ambiental e incentivo a 
boas práticas no manejo desses produtos. A cerimônia de 
premiação aconteceu na quinta-feira, dia 20, na cidade de 
Wilmington, Estado de Delaware, nos Estados Unidos da 
América.

A Coordenadora Comercial do Departamento de Fornecimento 
de Defensivos e representante da cooperativa no evento, 
Ândrea Toniolo Kubaski, relata que este é o oitavo ano que a 
cooperativa participa da iniciativa da Dupont, e a quarta vez 
que conquista o prêmio, os anteriores nos anos de 2011, 2014 
e 2016. Nesse ano a cooperativa concorreu com a inscrição do 
projeto de reforma da unidade de armazenagem de defensivos 
da matriz localizada em Castro-PR. 

O Gerente de Negócios Agrícola, Márcio Copacheski, explica 
que a adequação das unidades da matriz e entrepostos visam 
atender padrões à nível mundial de segurança, manuseio e 
armazenagem seguros que possibilitem o total controle, 
rastreabilidade e exatidão dos inventários em agroquímicos. 
“Trata-se de um alinhamento dentro do Planejamento 
Estratégico do setor e da Castrolanda, que além de atender as 
diferentes normativas legais, busca a excelência no negócio e 
o uso de práticas setoriais de excelência mundial”, enfatiza o 
gerente.

Segundo Ândrea, a reforma trouxe resultados quantitativos e 
qualitativos. “Os resultados quantitativos são menores perdas 
com avarias ou vencimento de produtos devido o descontrole 
de estoque. Os qualitativos são melhores condições de 
trabalho a todos os colaboradores envolvidos, bem como 
melhores condições de atendimento a nossos cooperados que 
são nossos clientes”, cita. A coordenadora acredita que esforços 
como esse da Dupont são importantes e positivos para 
demonstrar que a agricultura não é uma atividade que polui e 
destrói, e sim uma atividade sustentável cujo uso correto de 
defensivos traz benefícios para a produtividade agrícola e gera 
riquezas para os países.

Para o gerente do setor agrícola, o reconhecimento através 
desse prêmio mundial demonstra o empenho da Castrolanda 
na busca pelas melhores práticas e processos no que diz 
respeito a defensivos agrícolas. Copacheski destaca que o 
segmento de agroquímicos representa um conjunto importan-
te de ferramentas e tecnologias para o sucesso da agricultura 
moderna. “Ser uma referência mundial proporciona ao nosso 
associado a tranquilidade de que todos os produtos necessári-
os para alcançar as máximas produtividades passam por 
processos de controle e rastreabilidade dentro da cooperativa, 
resultando em segurança e sustentabilidade na cadeia 
produtiva”, completa.

Além da Castrolanda, outras duas empresas brasileiras 
conquistaram o prêmio na América Latina: a Agro Amazônia e a 
Qualicitrus. Sediadas no Mato Grosso e em São Paulo, as 
empresas também concorreram com projetos que contem-
plam a armazenagem de agroquímicos. Ao todo, mais de 200 
empresas de 24 países preencheram a inscrição nesse ano.

7capa

riado há 27 anos, o Programa DuPont Respeito ao Meio CAmbiente tornou-se um dos principais prêmios conferidos no 
mundo a empresas distribuidoras de defensivos agrícolas. 
Implantado inicialmente no eixo EUA-Canadá, foi estendido nos 
últimos 12 anos a outras regiões do globo, totalizando quatro: 
América do Norte, América Latina, Ásia / Pacífico e Europa, Médio 
Oriente e África (EMEA). Desde então, mais de 500 empresas de 33 
países participaram da iniciativa. Patrocinado pela DuPont, o 
Programa Respeito ao Meio Ambiente é gerenciado pelas revistas 
CropLife® e Agribusiness Global™, nas publicações Meister Media 
Worldwide. A escolha das empresas vencedoras envolve juízes 
especialistas do agronegócio atuantes em diversos países e 
entidades da indústria de agroquímicos. Eles reuniram-se entre os 
dias 11 e 13 de abril para a seleção dos vencedores. 

SOBRE O PRÊMIO DUPONT RESPEITO 

AO MEIO AMBIENTE: 

  Ser uma referência 
mundial proporciona ao 
nosso associado a tranquilidade 
de que todos os produtos 
necessários para alcançar as 
máximas produtividades passam 
por processos de controle e 
rastreabilidade dentro da 
cooperativa, resultando em 
segurança e sustentabilidade 
na cadeia produtiva.”

P

“

Com assessoria 

Gerente de Negócios Agrícola 
MÁRCIO COPACHESKI
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Atitudes 
simples 
movem o 
mundo
Cooperativas 
promovem campanha 
de arrecadação de 
alimentos para o Dia C

DIA C
O Dia de Cooperar é uma iniciativa das 
cooperativas brasileiras que consiste na 
promoção e estímulo a realização de ações 
voluntárias diversificadas e simultâneas nos 
estados em que a campanha ocorre. O intuito é 
colocar o potencial cooperativista e a 
responsabilidade social a serviço do próximo. 
Desde 2016, as ações desse dia são voltadas 
para colaborar com a nova agenda da ONU por 
um mundo melhor: os objetivos de desenvol-
vimento sustentável. A Castrolanda participa 
do Dia C desde o ano de 2014 e envolve todas 
as suas unidades nas campanhas.a receita 

é cooperar

omo mover o mundo? Que tal adotar atitudes Csimples? Essa é a reflexão que o Dia do 
Cooperativismo, celebrado em 1º de julho, nos 
propõe a analisar em 2017. Neste ano, a Cooperativa 
Castrolanda uniu forças com as Cooperativas Cresol, 
Eletrorural, Sicredi e Fundação ABC, e juntas 
promoveram campanha de arrecadação de 
alimentos.

Os 3.550 kilos arrecadados foram entregues no 
sábado, 1° de julho, a entidades de Castro, na 
quarta-feira, dia 05, em Piraí do Sul, e no sábado 08 
de julho, em Itapetininga e Itaberá. As contempla-
das foram: Casa da Criança e Adolescente Padre 
Marcelo Quillici, Centro de Atendimento a Criança e 
ao Jovem Jardim Colonial, Centro de Integração ao 
Menor, Chácara Vale da Esperança, Grupo de Mãos 
Dadas- Pastoral Familiar, Lar São Vicente de Paulo, 
Pastoral da Criança e Rede Feminina de Combate ao 
Câncer. 

Para o Diretor Presidente da Castrolanda, Frans 
Borg, é de suma importância que as cooperativas 
organizem-se em um conjunto de esforços e 
exerçam os princípios do cooperativismo no Dia C. 
“Em conjunto somos mais eficientes do que cada um 
sozinho. Se podemos somar os interesses porque 
não dividi-los?”, salienta. O presidente relata que as 
expectativas da campanha foram superadas e 
somente quem participou da entrega pode avaliar e 
perceber a grande satisfação dos que receberam a 
doação, pois a quantidade arrecadada foi muito 
expressiva. 

Gianna Biassio, Coordenadora do Centro de 
Atendimento a Criança e ao Jovem Jardim Colonial 
em Castro, conta que mesmo durante as férias 
escolares as crianças continuam com as atividades 
no centro. “Foi maravilhoso receber os alimentos, 
agradecemos de coração. Não estava no nosso 
protocolo, e com essa doação podemos preparar 
coisas diferentes do que estamos habituados no 
dia-a-dia”, relata a coordenadora.

A Assessora de Cooperativismo, Rosélia Gomes da 
Silva, e a Assistente Social, Camila Rodrigues Rocha, 
responsáveis pelo dia C na cooperativa, explicam 
que optaram pela entrega nas entidades devido 
seus trabalhos já serem reconhecidos nas comuni-

dades em que atuam e por serem idôneas. Camila 
ressalta que a distribuição dos alimentos foi 
baseada em planilha de consumo mensal enviada 
pelas instituições e, diante disso, foi calculado 
percentual que considerou o número de pessoas 
atendidas em cada uma. 

“Dependendo do produto a quantia doada irá suprir 
a demanda das entidades durante um período de 
até seis meses, o que nos deixa muito satisfeitos 
com o resultado da campanha”, afirma a Assistente 
Social. Rosélia e Camila destacam a intensa 
participação dos voluntários do Projeto Abraçar, da 
Associação de Funcionários da Cooperativa 
Castrolanda, na arrecadação dos alimentos.

Além receber os produtos, as entidades tiveram a 
oportunidade de participar de cursos do projeto 
Cozinha Brasil, que integra o Programa SESI 
Alimentação Saudável. Uma unidade móvel do 
projeto esteve em Castro, na sede da Casa da 
Criança e do Adolescente, nos dias 19 e 20, e os 
participantes aprenderam sobre o preparo de 
alimentos saborosos e nutritivos a baixo custo e 
sobre aproveitamento integral dos alimentos. Ao 
final do curso foi realizada degustação dos 
alimentos preparados. 
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Conhecendo a vaca

As crianças ficaram sabendo em relação à criação 

de animais, que o mais importante é o nascimento, 

as primeiras 6 horas de vida da bezerra, que vai 

definir muita coisa no futuro dessa jovem fêmea. A 

bezerra que é bem colostrada, que tem uma boa 

cura de umbigo inicial, que recebe 10% do seu 

peso vivo em colostro nas primeiras 6 horas, tende 

a absorver  imunidade maior e um desenvolvi-

mento muito melhor.

Em relação à nutrição e alimentação os técnicos 

comentaram sobre a parte anatômica do aparelho 

digestivo do ruminante, sobre a  simbiose entre as 

bactérias e as vacas –o que faz com que elas 

consigam digerir fibras e gerar leite, ao contrário 

de outras espécies. Duas vacas com fístulas 

serviram para mostrar como o alimento se 

comporta dentro da vaca e foi dada oportunidade 

das crianças manipularem esse alimento dentro 

do rúmen, inclusive observando o comportamento 

das bactérias e protozoários no microscópio.

O dia de aprendizado da 2ª Colônia de 

Férias do Clube da Bezerra também 

ensinou que:

Ÿ Toda vaca rumina para digerir as fibras e 

produzir leite;

Ÿ Que as vacas ruminam entre 8 a 12 

horas por dia;

Ÿ Que a garupa da vaca precisa ser larga 

para ela ter facilidade no parto; 

Ÿ Quando a garupa é alta/invertida, os 

liquidos retornam para dentro do útero 

causando um doença chamada 

Endometrite, que atrapalha a 

reprodução; 

Ÿ Souberam que a visão posterior das 

pernas, deve mostrar um animal com as 

pernas bem paralelas, e o ângulo de 

casco tem de ser alto;

Ÿ Souberam da importância do ligamento 

central para sustentar o úbere do 

animal;

Ÿ Souberam que a vaca precisa ser 

profunda para ter espaço para respirar e 

para o rúmen encher para produzir leite;

Ÿ Que a estatura ideal da vaca de leite fica 

entre 1,45 e 1,50 metros, assim 

consegue se acomodar bem no free stall, 

pesando cerca de 650 quilos.

rianças de 9 a 14 anos de Arapoti, Carambeí e CCastrolanda, participantes do Clube da 

Bezerra 2017 viveram um sábado intenso no 

último dia 8 de julho. A data marcou a realização 

da 2ª Colônia de Férias do Clube da Bezerra, com 

um dia inteiro de muitas atividades, realizado pela 

primeira vez através da intercooperação, reunindo 

as cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal. 

Tudo começou muito cedo. Já às 8 horas da manhã 

45 crianças foram recebidas no auditório do 

Instituto Cristão, pela equipe técnica do Clube de 

Bezerras com um café da manhã, e não pararam 

mais, até final da tarde. Por conta de uma 

programação envolvente, o tempo inteiro elas 

participaram de aulas teóricas e práticas, de 'tour' 

pela fazenda leiteira do Instituto Cristão, 

dinâmicas de entretenimento e gincanas. 

“A principal mensagem transmitida nesse dia”, 

disse a veterinária Valquíria Martins Carvalho, da 

equipe organizadora, “foi o cooperar, buscando 

desenvolver a capacidade das crianças trabalha-

rem em equipe, tornando-se líderes para o futuro: 

ou futuros produtores, futuros profissionais de 

fazenda, veterinários, agrônomos, zootecnistas. Se 

procurou que eles aprendessem de forma lúdica, 

brincando, absorver conteúdos técnicos, cuidados, 

respeito com os animais. As crianças tiveram 

oportunidade de rodar toda propriedade 

conhecendo suas rotinas, como a ordenha, 

cuidados com as bezerras, maternidade, parte 

alimentar e nutricional, através de 4 estações 

montadas”.

CLUBE DE BEZERRAS 2017
Colônia de Férias ensina e diverte

Texto:

Foto:
Edison Lemos

Edison Lemos

Para estimular a filosofia da cooperação o 

educador Erlei Antonio Vieira, que trabalha na 

formação de professores dentro do programa 

Cooperjovem, realizou dinâmicas, brincadeiras, e 

desenvolveu alguns jogos que ajudam a entender 

o cooperativismo. “Na cooperação”, ensinou ele 

“todos fazem parte, e todos ganham. Mas para isso 

é preciso estar junto com o outro, é preciso 

cooperar, e daí nasce o cooperativismo”.
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Émile Durkheim
Sociólogo, antropólogo, cientista político, 

psicólogo social e filósofo francês

Democracia é 
oportunizar a todos o 

mesmo ponto de 
partida. Quanto ao 
ponto de chegada, 

depende de cada um.

Gianna Biassio
Coordenadora do CACJ Jardim Colonial

entre
aspas

“A minha expectativa é que tenhamos 
os 60 inscritos no Hackathon Agroleite 

e que sejam gerados projetos e 
negócios que atendam as necessidades 
da Cooperativa Castrolanda e ajudem a 
cadeia leiteira, não só da região, mas de 

todo o Brasil”

Fernando Sabino
Escritor e jornalista brasileiro

Todos os setores dentro da 
nossa cooperativa devem 
ter esta responsabilidade 
diariamente, pois somos 

responsáveis pela imagem 
da Castrolanda no 
mercado lá fora.

Foi maravilhoso 
receber os alimentos, 

agradecemos de coração. 
Não estava no nosso 

protocolo, e com essa 
doação podemos preparar 
coisas diferentes do que 
estamos habituados no 

dia-a-dia.”

  Quando os costumes 
são suficientes, as leis são 
desnecessárias. Quando 

os costumes são 
insuficientes, é impossível 

fazer respeitar as leis. 

Os qualitativos são 
melhores condições de 

trabalho a todos os 
colaboradores envolvidos, 

bem como melhores 
condições de atendimento a 
nossos cooperados que são 

nossos clientes. 
Ândrea Toniolo Kubaski

Coordenadora Comercial do Departamento 
de Fornecimento de Defensivos

Frans Borg
Diretor Presidente da Castrolanda

Thaíse Amaral Orita 
Consultora do Sebrae

Dia C

Hackathon Agroleite

Prêmio Mundo de Respeito

Sustentabilidade





Centro Cultural elabora 
Plano Museológico

Viagem pela 
Holanda com o 
Grupo Folclórico

Por Nicolaas Nienhuys

 plano museológico foi instituído pela OLei Federal 11.904/2009, constituindo-
se como uma exigência do IBRAM (Instituto 
Brasileiro de Museus) para que as instituições 
de caráter museológico possam estruturar 
seu planejamento. É um documento de 
gestão que prevê a estruturação administra-
tiva e técnica das instituições de memória. O 
Centro Cultural Castrolanda ciente do 
atendimento a legislação e da necessidade 
de possuir um planejamento de longo prazo 
começou a elaborar seu plano museológico 
nesse ano.

O documento vem para organizar o trabalho 
interno, oferecer clareza das necessidades e 
definir as prioridades para a realização de 
projetos no Centro Cultural Castrolanda. A 
elaboração do plano museológico acontece 
em três fases: definição operacional e missão, 
programas e projetos. A primeira fase foi 
concluída após uma série de reuniões entre a 
equipe do Centro Cultural Castrolanda sob 
orientação dos profissionais da Viés Cultural 
– Museologia e Patrimônio. A missão e a visão 
do Centro Cultural já foram definidas e estão 
sendo internalizadas pela equipe, para que as 
atividades sejam direcionadas para alcançar 
os objetivos e as metas que estão sendo 
traçadas no plano museológico do Centro 
Cultural Castrolanda.

Os profissionais da Viés, João Paulo Corrêa e 
Mauricio Selau levaram cerca de 3 meses 
(entre entrevistas, observação técnica e 
compilação de dados) para realizar o 
diagnóstico do Centro Cultural Castrolanda, 

ou seja, neste período eles constataram a 
situação atual do centro. A segunda fase de 
elaboração do plano foi concluída no dia 12 
de julho. Nesta fase, João Paulo e Mauricio 
apresentaram o diagnóstico para a equipe, 
a t r avés  da  mat r i z  F .O.F .A ( Fo r ças , 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), 
promovendo uma reflexão sobre as ações a 
serem tomadas para minimizar fraquezas e 
ameaças, otimizar as forças e aproveitar 
melhor as oportunidades. A análise promovi-
da durante a segunda fase da elaboração do 
Plano Museológico contribuiu para a tomada 
de consciência sobre os processos técnicos e 
administrativos que devem ser organizados 
pelo Centro Cultural.

A terceira fase é a elaboração dos programas. 
Serão definidas diretrizes para a construção 
de projetos a serem aplicados para cada um 
dos 11 programas que devem ser levados em 
consideração pela instituição: institucional; 
gestão de pessoas; acervos – aquisições, 
documentação, conservação e restauração; 
exposições; educativo e cultural; pesquisa; 
arquitetônico e urbanístico; segurança; 
financiamento e fomento; comunicação e 
socioambiental. O Plano Museológico não 
pode ser um documento estático, por esta 
razão está sendo construído de forma 
participativa. É um plano estratégico para a 
gestão que busca dinamizar as ações da 
instituição promovendo maior interação com 
seu público e principalmente a qualificação 
constante dos serviços do Centro Cultural 
Castrolanda. 

Na quinta-feira, dia 13 de julho, o Grupo Folclórico 

Holandês de Castrolanda se apresentou no 

encerramento do 56º Festival Folclórico e de 

Etnias, compartilhando a noite com o Grupo 

Italiano de Campo Largo Píccola Itália, no teatro 

Guaíra em Curitiba. O festival originou-se de uma 

iniciativa da consulesa holandesa Helena van de 

Berg e a Castrolanda se fez presente desde a 

primeira edição.  

Com mais de 80 pessoas envolvidas entre 

integrantes e coordenação, o Grupo Folclórico que 

conta com a participação dos alunos da escola 

Evangélica da Comunidade de Castrolanda e 

Boerenkoor, contou a história da “Johanna”, jovem 

nascida no Brasil, na colônia Castrolanda, que 

conhecia a Holanda através das histórias dos avós 

e do Museu Histórico. 

Durante a apresentação, a jovem retrata sua 

viagem até o país dos seus antepassados e a 

grande variedade de paisagens que lá conheceu. 

Cidade de Amsterdã com seus canais, campos 

floridos de tulipas e as antigas cidades do interior 

com seus trajes típicos. Em cada lugar havia gente 

dançando. 

Num determinado momento ela encontra um 

grupo de homens num animado bar no cais da 

cidade portuária de pescadores, Volendam, 

tomando cerveja BIERHOFF e cantando em alta 

voz ao som do accordeon. No final, Johanna fica 

feliz por conhecer suas origens, porém, também 

feliz em voltar para o Brasil, sua terra natal.

O público se encantou com as danças, histórias e 

com as imagens da Holanda reproduzidas no 

fundo do palco. Essa maneira inovadora de 

apresentar as danças foi iniciado ano passado e 

aperfeiçoado nesse ano. O grupo relata que foi 

gratificante dançar para uma plateia lotada e um 

público maravilhoso, e agradece a todos os 

patrocinadores que contribuíram e apoiaram o 

GFHC, e os jovens e professores que ensaiaram 

exaustivamente para a realização e sucesso da 

apresentação.

RealizaçãoApoio Institucional

Apoio Cultural
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você
sabia?

Recadastramento Biométrico

Que até o dia 24 de novembro o Fórum Eleitoral do Município está 
fazendo o recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores 
de Castro e Carambeí. O atendimento está sendo feito de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 18 horas. O eleitor pode agendar seu 
atendimento no site do TRE- PR ou dirigir-se diretamente ao 
fórum. A diferença é que o eleitor que agendar previamente não 
precisará aguardar na fila. Para a realização do recadastramento é 
necessário portar um documento oficial com foto e comprovante 
de residência. 

C Eonselho stratégico

O Conselho Estratégico da Cooperativa reuniu-se no Memorial da Imigração Holandesa 
durante toda a manhã da quarta-feira, 12 de julho, para debater sobre as ações estratégi-
cas adotadas pelas áreas de negócios e outros assuntos relevantes à Cooperativa. 

quem esteve
na Castrolanda

Associação Paulista de Criadores de Suínos
Na quinta-feira, 06 de julho, a Diretoria da Associação Paulista de Criadores de Suínos 
esteve na Castrolanda e foi recebida pelo Diretor Presidente, Frans Borg.

foto em
destaque

O coordenador de produção da Fábrica de Rações de Piraí, Volnei 
Luis Pereira, os coordenadores de administração e controles da 
Área de Negócios Carnes, Milton Gabriel, e de produção, Tasso 
Roquete, e o coordenador de suprimentos da UIC, Clodoaldo 
Valenga, estiveram em Campinas na sede da Cargill/Nutron em 16 
de junho. O objetivo da visita era conhecer o processo de relacio-
namento da empresa com os seus clientes. “A visita foi excelente, 
eles têm um programa espetacular de alinhamento interno sobre 
como os colaboradores devem tratar os clientes. Nossa ideia é 
utilizar o aprendizado adquirido e montar um manual de relacio-
namento para cooperados e clientes da marca Rações Castrolan-
da”,relata Volnei Pereira. 

Relacionamento com clientes

Ação nos bairros

A Cooperativa Castrolanda, o Exército Brasileiro e a Inova Ambiental, são parceiros da 
Prefeitura Municipal de Castro no projeto “Natureza Feliz- Povo Feliz”, ação de limpeza 
e embelezamento dos bairros. A Vila Rosário foi o primeiro bairro contemplado com a 
ação que resultou na retirada de 2,5 toneladas de lixo de terreno localizado na Rua 
Heráclio Mendes de Carvalho.

Circular por e-mail
Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via 
email no mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre 
seu e-mail no site www.castrolanda .coop.br/newsletter. Informe 
o nome e o seu e-mail.

CIRCULAR
INFORMATIVO SEMANAL

Controle sanitário e gestão

Atenção Cooperado(a), o Setor de Controle Sanitário e Gestão informa que voltou a atender no

antigo prédio do Pool Leite, estrada sentido Capão Alto e também até que os ramais internos 

estejam regularizados, o contato poderá ser efetuado pelo telefone (42) 9156-8470.

agrícola

Inauguração Unidade Itaberá II

A Diretoria da Castrolanda convida os cooperados(as) a participar da solenidade de inaugura-

ção da Unidade de Beneficiamento de Sementes em Itaberá, que será realizada no dia 28 de 

janeiro (quinta-feira) às 16 horas na Rodovia SP 249 – Km 108 Bairro Aquinos em Itaberá

(SP). É imprescindível a confirmação de presença até o dia 20 de janeiro (quarta-feira) pelo 

telefone (42) 3234-8003 ou pelo e-mail anajulia@castrolanda.coop.br. 
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Vencedora do Prêmio

Excelência em Gestão
OURO  

Controle sanitário e gestão

Atenção Cooperado(a), o
 Setor de Controle Sanitário e Gestão informa que voltou a atender no

antigo prédio do Pool Leite, estrada sentid
o Capão Alto e também até que os ramais internos 

estejam regularizados, o contato poderá ser efetuado pelo telefone (4
2) 9

156-8470.
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Inauguração Unidade Itaberá II

A Diretoria da Castrolanda convida os cooperados(as) a participar da solenidade de inaugura-

ção da Unidade de Beneficiamento de Sementes em Ita
berá, que será realizada no dia 28 de 

janeiro (q
uinta-fe

ira) às 16 horas na Rodovia SP 249 – Km 108 Bairro Aquinos em Ita
berá

(SP). É
 im

prescindível a confirmação de presença até o dia 20 de janeiro (q
uarta-fe

ira) p
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telefone (4
2) 3234-8003 ou pelo e-m
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najulia@castrolanda.coop.br. 
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Vencedora do Prêmio

Excelência em Gestão
OURO  

Controle sanitário e gestão

Atenção Cooperado(a), o Setor de Controle Sanitário e Gestão informa que voltou a atender no

antigo prédio do Pool Leite, estrada sentido Capão Alto e também até que os ramais internos 

estejam regularizados, o contato poderá ser efetuado pelo telefone (42) 9156-8470.

www.castrolanda.coop.br/circularCIRCULAR
INFORMATIVO SEMANAL

Vencedora do PrêmioExcelência em Gestão

OURO  

Controle sanitário e gestão
Atenção Cooperado(a), o Setor de Controle Sanitário e Gestão informa que voltou a atender no

antigo prédio do Pool Leite, estrada sentido Capão Alto e também até que os ramais internos 

estejam regularizados, o contato poderá ser efetuado pelo telefone (42) 9156-8470.

na estrada
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m fim de semana dedicado à busca de Usoluções inovadoras para a cadeia do leite. 
Essa é a proposta do Hackathon Agroleite, que 
acontece nos dias 4,5 e 6 de agosto, na sede do 
Senai Ponta Grossa. A maratona de programação, 
realizada pela Cooperativa Castrolanda e pelo 
Sebrae, reúne pessoas das áreas de tecnologia da 
informação, designers e profissionais da cadeia 
do leite, para que produzam soluções inovadoras 
para o setor leiteiro. 

O Coordenador de TI da Castrolanda, Luiz 
Fernando de Sousa Frederico, explica que 
durante uma jornada de 40 horas ininterruptas, 
equipes formadas por no máximo cinco profissio-
nais, desenvolvem projetos que apliquem a 
tecnologia na resolução de problemas cotidianos 
da cadeia leiteira. Frederico relata que o projeto 
final das equipes deve estar pronto até às 12 
horas do domingo e, no período da tarde, cada 
grupo tem 5 minutos para apresentá-lo e 
defendê-lo a uma banca avaliadora. “O intuito é 
que ao final da jornada as equipes entreguem o 
protótipo de uma possível empresa para abrir na 
segunda, viável e que tenha aplicabilidade no 
mercado”, ressalta o coordenador, que torce para 
que os projetos recebam a atenção de investido-
res. 

O Hackathon Agroleite é  a quarta maratona de 
inovação promovida pelo Sebrae. A consultora do 
Sebrae- PR e gestora de projetos de startups em 
Ponta Grossa e região, Thaíse Amaral Orita, conta 
que os três realizados anteriormente, todos em 
2016, tiveram como tema a mobilidade urbana, a 
acessibilidade e o  varejo. Thaíse revela que os 
três eventos envolveram 175 participantes, e 
geraram 35 projetos no total, sendo que alguns 
estão sendo desenvolvidos e em fase de 
negociação com empresas. 

A gestora acredita que o saldo é positivo, pois 
além de adquirir experiência, está sendo possível 
movimentar a região para que as grandes 
empresas percebam que bons projetos podem 
sair desses três dias de maratona. “A minha 
expectativa é que tenhamos os 60 inscritos no 
Hackathon Agroleite e que sejam gerados 

projetos e negócios que atendam as necessida-
des da Cooperativa Castrolanda e ajudem a 
cadeia leiteira, não só da região, mas de todo o 
Brasil”, completa Thaíse.

Para o desenvolvimento dos projetos, a IBM 
disponibiliza aos profissionais de tecnologia sua 
plataforma em nuvem. Baseada em código 
aberto, a plataforma permite que os desenvolve-
dores criem, implementem e gerenciem 
aplicativos na nuvem de maneira fácil e rápida. 
Os participantes da área tiveram a oportunidade 
de realizar um treinamento online para conhecer 
melhor a plataforma antes do evento e os 
serviços de inteligência artificial.

Além disso, técnicos da IBM atuam como 
mentores técnicos do evento junto a profissionais 
das outras áreas envolvidas na maratona e 
orientam as equipes durante a construção de 
seus protótipos afim de que sejam de fato 
inovadores e atendam aos requisitos estabeleci-
dos em regulamento. No caso dos desenvolvedo-
res, Ezequiel Alves Kwasnicki, Client Technical 
Advisor da IBM Brasil,  menciona que os 
mentores técnicos servem como suporte aos 
desenvolvedores para ajudá-los na escolha e uso 
das tecnologias mais apropriadas a solução que 
eles pretendem desenvolver. 

As inscrições foram feitas pelo site www.agrolei-
tecastrolanda.com.br/hackathon, e as vagas 
foram limitadas a 60 participantes, sendo 36 para 
desenvolvedores, 12 para designers e 12 para os 
profissionais ligados ao leite. Após avaliação, os 
três primeiros colocados recebem premiação em 
dinheiro, nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 
mil respectivamente, além de consultoria 
especializada do Sebrae. 

Soluções para 
a cadeia do leite 
em 40 horas
Maratona de inovação 
será realizada em Ponta Grossa

“O intuito é que ao final 
da jornada as equipes 
entreguem o protótipo de 
uma possível empresa 
para abrir na segunda, 
viável e que tenha 
aplicabilidade no 
mercado”

LUIZ FERNANDO DE S. FREDERICO

COORDENADOR DE TI  

Hackathon promovido pelo SEBRAE em 2016.

AGROLEITE

O Agroleite é um evento técnico voltado a todas as 
fases da cadeia do leite. Ele acontece todos os 
anos no mês de agosto na cidade de Castro (PR), 
capital nacional do leite, e busca através de sua 
programação apresentar o potencial de produção 
de leite da região nos aspectos qualitativo e 
quantitativo.



Feijoada 
com imprensa
Feijão Tropeiro Seleção foi 
ingrediente principal 

 Feijão Tropeiro Seleção foi o ingrediente principal da Ofeijoada servida recentemente a formadores de 
opinião em Curitiba.   O evento aconteceu em 24 de junho 
no Madero Prime Steak House e reuniu cerca de 40 
pessoas entre jornalistas, colunistas, publicitários, chefs 
de cozinha e diretores da Cooperativa Castrolanda. 

Os jornalistas e colunistas, maioria no evento, trabalham 
em veículos de comunicação de Curitiba dos meios 
impresso, TV e online, e escrevem para as editorias de 
gastronomia, colunismo social, negócios e economia. Para 
a Agência Turbo, que idealizou o evento junto a 
cooperativa, o encontro atingiu seu objetivo e gerou 
repercussão positiva por trazer, pela primeira vez, o feijão 
como item principal, um alimento tão comum na mesa dos 
brasileiros.  

O diretor secretário da cooperativa, Willem Berend 
Bouwman, estava presente na feijoada e relata que foi 
muito interessante reunir-se com esse grupo. O diretor 
conta que os convidados deram especial atenção a 
informações de operações cotidianas da cultura do feijão 
como qualidade do plantio e da colheita, controle de erva 
daninha e doenças, e também sobre a rastreabilidade, 
qualidade e controle da cadeia. “A diferença deste público 
ao que normalmente temos contato é que tivemos que 
explicar com mais clareza esses pontos e o que isso 
influencia na cultura do produto”, expõe.

Bouwman cita a crescente preocupação do consumidor 
em geral com o meio ambiente e a qualidade do alimento 
que consome, receio perceptível com força e ênfase entre 
os convidados da feijoada.  O representante da 
cooperativa considera que isso é bom para o Feijão 
Tropeiro Seleção, visto que as embalagens trazem várias 
informações sobre o processo de produção do feijão, 
estratégia para valorizar, agregar valor ao produto e atingir 
o nicho de mercado.  

A expectativa, segundo Bouwman, é que os especialistas 
disseminem e divulguem o produto em seus blogs ou 
outros meios de divulgação, e o utilizem como matéria 
prima no caso dos chefs. “Tendo a chancela de 
especialistas de cozinha, a dona de casa aceita isso com 
muito mais facilidade”, avalia.

vitrine
Castrolanda
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Tropeiro Seleção

Linha premium do feijão Castrolanda. Passa 
por rigoroso processo de seleção, e possui 
selo de qualidade da Fundação ABC. O pro-
duto passa por acompanhamento semanal 
do plantio até a colheita e é submetido a um 
processo de 12 etapas de limpeza. 



A Castrolanda anunciou na terça-feira (04/07) mudanças no seu 
quadro de Gestão. Marco Antonio Prado, Diretor de Operações, 
deixa a Castrolanda após 24 anos de trabalho na Cooperativa. 

Popke Ferdinand van der Vinne ocupa hoje a Diretoria Industrial 
e a partir desta data assumiu interinamente ambas as Diretorias 
da Castrolanda.

Prado participou ativamente do crescimento da Castrolanda e 
deixa um grande legado. Foi responsável pela reorganização na 
estrutura da Cooperativa em suas divisões de negócios, bem 
como da implantação do planejamento estratégico, dos 

programas de gestão e qualidade, os quais ampliaram a 
visibilidade e competitividade da Castrolanda. Prado também 
investiu junto da Diretoria na atualização da marca corporativa e 
na extensão do portfólio de produtos e marcas da Castrolanda. 

Com essa nota a Diretoria da Castrolanda ressalta os 24 anos de 
colaboração, dedicação e empenho de Marco Antonio Prado para 
a Cooperativa no qual exerceu funções de Auditor, Gerente 
Corporativo e Diretor de Operações legado que beneficia não 
somente cooperados e colaboradores como também clientes, 
fornecedores e a comunidade.  
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Castrolanda anuncia mudanças
no quadro de Gestão



cooperativismo
Workshop sobre governança

Membros dos Conselhos Fiscal, Administrativo, Agrícola, de Bataticultores e da 
Unidade de Feijão, participaram na tarde da quarta-feira, 12 de julho, de Workshop 
sobre governança corporativa. A atividade foi promovida pela Assessoria de 
Cooperativismo em continuidade às atividades de profissionalização de dirigentes. 
Este foi o segundo, de três encontros a serem promovidos.  Em cada encontro 
participam os conselhos de administração e fiscal com comitês setoriais. A partir 
dessas reuniões será elaborado um plano de trabalho. 

Cooperjovem em piraí do sul
A Assessoria de Cooperativismo esteve no entreposto de Piraí do Sul, na quinta-feira, 06 de julho, 
para a realização da segunda etapa de formação básica dos professores da rede pública munici-
pal sobre o Programa Cooperjovem. A segunda etapa traz informações referentes a elaboração 
do Projeto Educacional Cooperativo (PEC) no que tange a importância da cooperação na comuni-
dade escolar para que o projeto alcance o objetivo esperado.  A formação básica é composta por 
cinco encontros sobre a estruturação do PEC, um encontro para orientação e revisão dos projetos 
elaborados pelos professores e 8 horas de jogos cooperativos.

Formação continuada PEC em Castro 
 Professores da rede pública municipal de Castro também se reuniram em ação da Assessoria de 
Cooperativismo, na sexta-feira, 07 de julho, na sede da Secretaria Municipal de Educação. O 
encontro foi para os professores castrenses que já realizaram a formação básica e agora partici-
pam da formação continuada, a qual tem por objetivo fortalecer o espírito de cooperação na 
comunidade escolar através da efetividade do Projeto Educacional Cooperativo (PEC). Trata-se 
de um projeto estruturado com pesquisa, tabulação de dados, definição da situação problema e 
plano de ação. 
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Castrolanda Cooperativa Agroindustrial
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
CEP 84.165-970 - Colônia Castrolanda
Castro - Paraná

Mulheres em ação
O Programa Mulheres em Ação recebeu 14 
mulheres, entre cooperadas de Piraí do Sul, 
esposas de cooperados piraienses, e filhas 
maiores de 18 anos, no entreposto da cidade 
em 19 de julho para um bate papo. Nesse 
encontro elas avaliaram seus anseios, 
expectativas e definiram as próximas ações a 
serem executadas junto com a Castrolanda. As 
mulheres já participaram de cursos sobre 
gestão na propriedade e Mulher Atual.






