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EDITORIAL

Horizonte promissor
e a força do agronegócio
brasileiro
da Redação

Esse ano deixou ainda mais claro a força do agronegócio nacional e a
importância do trabalho cooperativista. Em um período de transição
política, investimentos contidos e incertezas gerais, a alta do dólar
criou condições favoráveis e gerou oportunidades para produtores.
Além disso, há um impacto positivo para o setor com os paradigmas
apresentados na política econômica, causados pela aprovação de
reformas como a Medida Provisória da Liberdade Econômica (MP
881/2019), e mudanças previdenciárias e tributárias, ainda em fase de
discussão.
Historicamente o setor agropecuário traz perspectivas favoráveis e
‘puxa’ o crescimento do PIB nacional. O que não foi diferente em 2019.
O comportamento do setor, apesar de não linear, mostra que há uma
melhora também na produtividade dos negócios.
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realçam que
o crescimento da área no ano ultrapassou os valores projetados
inicialmente. E para 2020 o avanço deve ser ainda maior, entre 3,2% e
3,7%. Todos os percentuais acima do esperado para o conjunto da
economia.
Por isso, nesta última edição da Revista Castrolanda em 2019, nós
trouxemos um panorama de como foi o ano na Cooperativa, tanto com
uma entrevista muito esclarecedora do nosso presidente Sr. Frans
Borg, como também na visão dos gestores das nossas áreas de negócio.
Além disso, destacamos projetos de sustentabilidade, inovação e a
participação sempre efetiva dos nossos Cooperados. Sem esquecer das
confraternizações que marcaram o encerramento de mais um ano na
Castrolanda.
Desejamos a todos uma ótima leitura e um próximo ano repleto de
conquistas e realizações.

leitura abre a mente, impulsiona
‘‘ Asonhos
e alimenta a alma
’’
Érico Teixeira
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O ano de 2019
foi sinônimo
de mudanças
e desaﬁos na
Castrolanda
FRANS BORG
PRESIDENTE
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Em meio a tantas transições que ocorreram em 2019 no país, sejam internas ou
externas, o agronegócio é um dos setores que mais é inﬂuenciado, tanto para o
desenvolvimento, quanto para a desaceleração do crescimento das produções.
O agro tem operado com cautela e perspectivas de médio e longo prazo, mantendo o
contínuo empenho na busca de produtividade e eﬁciência no decorrer das décadas, o
que garantiu um crescimento sustentável. Mas as perspectivas agora são outras, as
demandas maiores e o desenvolvimento ágil. Algumas perguntas surgem em meio a
tantos acontecimentos: como agir no mercado externo? Em que investir para ter o
retorno desejado?
Para tratar destas e outras questões, na perspectiva do ano que vai chegar,
convidamos o Presidente da Castrolanda, Frans Borg, que também é Diretor
Conselheiro do Sistema Ocepar e Diretor Presidente da Cooperativa Coonagro. Frans
falou sobre como foi o ano para as áreas de negócio da Castrolanda, e um pouco
sobre planos para o futuro.

Qual o sentimento do início do ano
para cá? Foi de otimismo com
relação as mudanças no país?
As expectativas eram muito boas e
continuam. Talvez as mudanças não
estejam acontecendo na velocidade
em que gostaríamos, acompanhando
os projetos anunciados pelo novo
governo nos dá uma esperança de
que aconteça. Em relação a isso, o
crescimento do Brasil em 2019 nos
indica o desenvolvimento de alguns
setores mais e outros menos, mas
ainda é um ano de transição.
Com relação ao mercado do
agronegócio, as expectativas eram
maiores do que, de fato, ocorreu.
Acreditamos que seja o caminho de
avanço, uma vez nessa linha,
geramos mais emprego, renda e
demanda. Não temos um prazo ﬁxo,
mas vai acontecer. Sem dúvidas.
Foi um ano muito neutro e parado na
perspectiva do mercado. Exemplo da
produção leiteira em que tivemos as
questões climáticas, que a princípio,
reduziram o volume produzido. Isso
fez com que os preços durante o ano
fossem satisfatórios para esta
cadeia.

Poderia elencar alguns dos pontos
que foram satisfatórios?
O Brasil está chegando em um
equilíbrio de oferta e demanda em
algumas cadeias.
O mercado internacional teve
questões que impactaram
diretamente na exportação de nossos
produtos, como a disputa comercial
dos Estados Unidos e China, e a peste
suína africana, que atingiu grande
parte dos rebanhos chineses.
Nosso setor de carnes foi um grande
beneﬁciado por estes momentos, já
que a produção asiática de carne de
porco caiu pelo menos 30% neste
ano. A redução de oferta traz maior
demanda para o Brasil. O que se
percebe é que haverá uma demanda
forte de carne suína no mercado
internacional, isso nos deixa uma
grande oportunidade.
No mercado interno não tivemos
esses problemas, ou seja, não nos
atinge com muita velocidade.
Acreditamos que na medida em que o
mercado internacional começar a
precisar mais, os preços internos
também reajam. Existem boas
perspectivas nesta área.

‘‘

Talvez as mudanças
não estejam acontecendo
na velocidade em que
gostaríamos, mas
acompanhando os
projetos anunciados
pelo novo governo
nos dá uma esperança
de que aconteça

’’
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últimos dois anos ﬁzemos o necessário,
‘‘ Nos
estamos em um momento de segurar as aplicações,
até porque queremos ver qual a real perspectiva
do mercado

’’

Como tem acontecido com
relação aos investimentos?

proﬁssionalizar as cadeias desde
o produtor rural.

Durante a última década as
Cooperativas investiram de uma
forma bastante intensiva na
verticalização e industrialização
da produção. Nos últimos dois
anos ﬁzemos o necessário,
estamos em um momento de
segurar as aplicações, até porque
queremos ver qual a real
perspectiva do mercado.

Quais os principais pontos desse
ano? O que marcou a Cooperativa
em 2019?

Os investimentos feitos estão
focados em atualizar os processos
já existentes, principalmente em
aumentar a industrialização.
Aplicamos em torno de R$ 120
milhões para produzir leite em
pó, a princípio, em volume de
investimento é o que temos de
mais expressivo. Para os outros
setores, aguardamos 2020 ou
2021 para retomar. Se o Brasil
crescer e o PIB e as demandas
aumentarem, todas as
Cooperativas voltarão a investir
com força.
De maneira geral, qual a
avaliação de 2019?
Diria que foi um ano neutro, onde
a expectativa que tínhamos não
aconteceu. Para nós foi um ano de
pouco crescimento e
investimento.
Como isso tem sido alinhado
com as áreas, gestores e
Cooperados?
Estamos iniciando uma nova fase
no Planejamento Estratégico,
buscando modernização em
todos os níveis, para
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Como Cooperativa estamos nos
reestruturando, tentando buscar
um formato de governança e
estrutura mais proﬁssional, para
nos tornarmos mais competitivos
no mercado. Precisamos nos
atualizar com relação a
operacionalização, criando
inovação e mudanças no
mercado. Temos que ﬁcar
atentos, sabemos que as
mudanças estão cada vez mais
rápidas e nós como Cooperativa
temos que acompanhar para ter
competitividade.
Quais seriam os principais
pontos que gostaria de enfatizar
para 2020, dentro do Plano
Estratégico?
Nós precisamos buscar uma visão
de médio e longo prazo, não
podemos ﬁcar pensando a curto
prazo. O fato de você construir
uma nova fase do Planejamento
Estratégico é justamente para
isso. Onde queremos chegar?
Como fazer para chegar lá? Esse é
o fundamento do Planejamento
Estratégico.
Quais os pontos positivos e
pontos a serem melhorados?
Não existe perfeição, sempre
teremos pontos que podem e
devem ser melhorados, somos
humanos e o que podemos fazer é

o nosso melhor, não tem
descanso para isso. Temos que
trabalhar continuamente,
precisamos dessa visão de futuro.
Na velocidade que as coisas
acontecem, temos que estar
atentos e isso envolve toda a
cadeia. Essa é uma nova fase no
Plano Estratégico de 2019/24,
pensando na competitividade de
nossos produtores e da
Cooperativa.

‘‘
Nós precisamos

buscar uma visão
de médio e longo
prazo, não podemos
ﬁcar pensando a curto
prazo. O fato de você
construir uma nova
fase do Planejamento
Estratégico é
justamente
para isso

’’
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Quais as expectativas para 2020?
O Brasil está numa fase de
adaptação, imaginamos que em
2020 algumas melhorias
construídas pelo governo e
empresas gerem mais
desenvolvimento, demanda de
tecnologia, produtos e mão de
obra. Isso faz com que o país
cresça e é interessante a todos
buscar maior equilíbrio entre o
crescimento e a estrutura.
Mas nos preocupamos também:
será que o Brasil está estruturado
para este novo crescimento? O
governo vai precisar ter esta visão
e condições para estruturalmente
absorver esta nova fase. Várias
coisas já estão acontecendo,
acredito que ainda há muitas
questões a serem resolvidas para
que realmente o país possa
levantar voo.
Apesar disso, para 2020 nossas
esperanças já estão renovadas. Na
produção leiteira, por exemplo, há
chances de o mercado interno
brasileiro ter um equilíbrio entre
demanda e oferta.
Dentro disso, um dos planos
futuros é investir na exportação de
leite, procurando destinar o
excedente da produção ao
mercado externo. E o leite em pó
nos dá essa possibilidade.
Este investimento vai reﬂetir nos
números produzidos. O fato de
investirmos na indústria de leite
em pó é justiﬁcado para
conseguirmos administrar a oferta
no mercado de leite para que
possamos produzir, armazenar e
também entrar na exportação.
Como o senhor vê a questão da
exportação?

construído e conquistado.

Qual a mensagem a
ser deixada para
colaboradores e
Cooperados?
Para nós produtores e para a
Cooperativa, entendemos que
estamos eternamente em
evolução, existem diversas
fases. Alguns momentos mais
complicados e outros mais
interessantes.
O ano de 2019 trouxe um
período de muita
reestruturação, exigiu da
governança um trabalho
bastante expressivo. Isso traz
incertezas, mas também
resultados. Possibilita que as
pessoas saiam da sua zona de
conforto. São evoluções
necessárias para reestruturar e
adaptar o ambiente a um
mercado cada vez mais
dinâmico.
Podemos considerar 2019
como um ano de mudanças,
uma fase de implantação do
Planejamento Estratégico. Um
ano em alguns aspectos
turbulento, no entanto,
enfatizo, são fatores
necessários para a evolução de
uma Cooperativa do nosso
tamanho. Foi um momento de
muito aprendizado que vem
para o bem de toda a família
Castrolanda.

O Brasil é principiante na
exportação de leite, sempre
tivemos uma demanda maior que
a oferta. Será um caminho
totalmente novo que tem que ser
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QUALIDADE DE VIDA | SAÚDE
João Carlos Santos Martins
Médico do Trabalho
da Unidade Industrial de Carnes

Os principais cuidados
que devem ser tomados
durante o verão
O verão é uma estação de muita energia, sol escaldante e nessa época do ano o cuidado com a saúde
deve ser redobrado. Com tanto entretenimento disponível, é preciso ﬁcar atento para que você
desfrute a estação mais quente do ano de maneira saudável.
Conﬁra abaixo algumas dicas para manter à sua saúde nesta estação:

Beba muita água:
consuma pelo menos 2 litros
de água por dia para manter
a hidratação corporal.
Consuma alimentos leves:
escolha os pratos que sejam
de fácil digestão. O organismo
demora mais tempo para fazer
a digestão durante os dias
mais quentes.
Evite comida de rua:
afinal, você não sabe como foi
a conservação do alimento,
condições de higiene em que
foi feito, etc. Opte por alimentos
industrializados (que passaram
por fiscalização) ou prepare
o alimento que for consumir.

Tome bebida alcoólica
com moderação:
antes de tudo, se for dirigir
não beba. Além disso, o álcool
desidrata. Tome água para
fazer o equilibrio enquanto
estiver consumindo.
Cuidado com sua pele:
a exposição ao sol faz bem à saúde:
produz melanina, serotonina e
vitamina D. Mas tenha precaução
na exposição entre às 10 e 16h
e sempre com aplicação de filtro
solar fator acima de 30.
Informe-se sobre doenças
frequentes na temporada:
problemas na pele como fungos
e dermatites são mais frequentes
no calor. Prefira sempre roupas
leves e tecidos não sintéticos.

Além disso, não esqueça da Dengue, Zika e Chikungunya: acabe com a água
parada e use repelente sempre que notar a presença de mosquitos.

No mais, aproveite o verão para iniciar ou intensiﬁcar atividades
físicas e tenha uma ótima temporada!
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RECEITA

Carré de cordeiro ao forno
MODO DE PREPARO
O carré de cordeiro é sempre uma
ótima opção para quando você quer
preparar um prato soﬁsticado para
uma ocasião especial. Trata-se de um
corte do lombinho do cordeiro, uma
carne macia que inclui também o
osso. Conﬁra os ingredientes e o
modo de preparo:

INGREDIENTES
500 gramas de carré de cordeiro
2 ramos de alecrim fresco
1 unidade de cebola
½ taça de vinho tinto de boa qualidade
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1 colher de sopa de vinagre balsâmico
1 colher de sopa de suco de limão
pimenta do reino
sal

É possível cozinhar o carré inteiro ou cortado em pedaços, o que
facilita na hora de marinar.
1 - Misture todos os ingredientes (com exceção do sal) numa
tigela e coloque a carne marinando. Reserve na geladeira, de
preferência, de um dia para o outro ou, no mínimo, durante 2
horas. Dica: Quando mais tempo o carré ﬁcar marinando, mais
sabor terá.
2 - Retire a carne e deixe repousar por uns 30 minutos, para ﬁcar
à temperatura ambiente. Depois unte uma assadeira com azeite,
coloque a carne, tempere com sal e acrescente a marinada. Dica:
Se usar a peça inteira de carré, coloque-a na assadeira com os
ossos entrelaçados.
3 - Leve o carré com alecrim a assar no forno preaquecido a
220ºC por 15-20 minutos. O ponto do carré de cordeiro é quando
está dourado por fora, mas vermelhinho por dentro, porém sem
sangue escorrendo. Nesse momento retire e deixe repousar por
10-15 minutos antes de cortar. Dica: Espete uma faca no carré
para veriﬁcar a consistência no interior.
4 - Sirva o carré de cordeiro com ramos de alecrim e, para uma
apresentação requintada, prepare uma redução de vinagre
balsâmico ou molho gravy.

EXPERIMENTE ESTA RECEITA DE CARRÉ NO NATAL OU ANO NOVO.
14
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Ramon Batista, Monitor de Processos,
um dos vencedores do Concurso de Frases.

Alegra completa
quatro anos de atuação
A Alegra completou o seu quarto ano de
atuação, as comemorações envolveram
Cooperados, colaboradores e comunidade.
Uma das ações em comemoração ao
aniversário foi o concurso cultural, em que
os colaboradores enviaram frases
respondendo “O que é Alegra na sua vida?”.
As frases escolhidas foram premiadas com
Kit’s da marca e brindes.
O Monitor de Processos, Ramon Batista
conta que trabalha na Alegra desde sua
inauguração. “Nestes quatro anos a
empresa signiﬁca muito mais do que um
emprego, é o poder de evoluir todos os dias,
fazendo com que sempre se acredite em
você mesmo, em seu potencial, dia após
dia”, comenta.
A empresa que tem uma estrutura com mais
de 45 mil m², comporta mais 120 mil
toneladas de carne suína processada por

ano. Uma das mais modernas fábricas do
setor, integra um sistema com novo
conceito, totalmente direcionada para
atender demandas pertinentes ao
bem-estar animal, desde a produção do
leitão até o abate.
Atualmente a Alegra conta com cerca de
1500 colaboradores diretos e diversos
postos de trabalhos indiretos, o objetivo de
inovar no agronegócio de forma sólida e ágil
vem sendo conquistado diariamente. Para a
Analista de Controle Qualidade, Gislaine dos
Santos, a empresa representa uma
oportunidade constante de crescimento. “A
Alegra é parte importante dos meus dias, é
daqui que levo o sustento de minha família!
Aqui temos a oportunidade de crescimento
pessoal e proﬁssional a cada desaﬁo,
depende apenas de nós”, destaca Gislaine.

Os vencedores do Concurso de Frases foram premiados com Kit’s Alegra e brindes.
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Gislaine dos Santos, Analista de
Controle de Qualidade, uma das
vencedoras do Concurso de Frases.

NOTÍCIAS

Novo superintendente
da Alegra busca ampliar
resultados para a Unidade

MATTHIAS RAINER TIGGES
SUPERINTENDENTE
DE OPERAÇÕES CARNES
Matthias é graduado em
Engenharia Mecânica pela
Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e Mestre em
Administração de Empresas
pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Tem larga
experiência no mundo
industrial, coordenou
equipes em grandes
multinacionais como
Volkswagen do Brasil e
Schott Flat Glass Brazil.

A Unidade Industrial de Carnes
(UIC) da Castrolanda passou por
reformulações na sua estrutura
gerencial no último trimestre.
Desde então, quem assume a
Superintendência das Operações
Carnes é Matthias Rainer Tigges,
que carrega experiência
industrial aliada as estratégias
de mercado.

que atenderemos e
priorizaremos. Este é apenas o
início do plano”, completa.

As mudanças objetivam trazer
crescimento para a unidade e
colocar a Alegra ainda mais em
destaque no mercado. Matthias
explica que assumir a gestão da
fábrica é um desaﬁo pessoal e
proﬁssional, pois a
Intercooperação entre Frísia,
Castrolanda e Capal é um projeto
visionário no Brasil.

“Concentramos esforços para a
curto prazo já caminhar em
passos mais largos do que hoje.
Temos um baita desaﬁo de
equilíbrio, investimos muito nos
últimos anos, e lançar uma
empresa desse tamanho dá
trabalho. Nosso objetivo é
valorizar pessoas para termos
equipes engajadas e fazendo a
diferença. Desde Cooperados até
colaboradores precisamos estar
juntos”, destaca.

“A questão aqui é colocar a UIC
em aceleração e temos muito
trabalho a fazer. A tarefa é
entender como as coisas vinham
funcionando, trazer novos
resultados, mudar culturas e
rotinas em um ambiente
bastante dinâmico para então
concorrer de frente com
qualquer um”, aﬁrma o
Superintendente.
Inicialmente há um check list de
pontos a serem trabalhados.
Entre eles o quadro de custos,
preços e motivação pessoal de
colaboradores e Cooperados.
Matthias comenta que o foco
para a Alegra é a curto prazo, de
12 a 15 meses.
“O primeiro ponto é olhar para
nossos custos, onde cada
centavo faz diferença. Também
estamos avaliando questões
internas, tanto nos processos
administrativos como nos
industriais. Em seguida nosso
mix de produtos, quais serão os

Para os próximos meses o
Superintendente diz que pode
esperar mudanças nos
indicadores da Unidade, alinhado
ao Planejamento Estratégico da
Castrolanda.

‘‘
A questão aqui é colocar

a UIC em aceleração e
temos muito trabalho
a fazer. A tarefa é entender
como as coisas vinham
funcionando, trazer novos
resultados, mudar culturas
e rotinas em um ambiente
bastante dinâmico

’’
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O Analista Técnico,
Torbim de Geus
recebendo o selo
Clima Paraná.

Alegra Foods conquista Selo
Clima Paraná 2019
Fonte: Paraná Cooperativo / Sistema Ocepar

A 5º edição do Selo Clima Paraná,
iniciativa do Governo do Estado, premiou
36 empresas que realizaram ações com o
objetivo de reduzir as emissões de gases
de efeito estufa, causadores do
aquecimento global e das mudanças
climáticas. Entre elas está a Alegra,
indústria de carne suína que concorreu
pela primeira vez ao prêmio e já
conquistou o selo.
O Analista Técnico, Torbim de Geus,
explica que, para participar, as empresas
precisam compartilhar os dados
ambientais. “A divulgação é voluntária. As
empresas preenchem um inventário com
todas as emissões atmosféricas durante o
ano e enviam para a Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo”, explica. Segundo ele, para que a
empresa conquiste a chancela é preciso
estar em dia com todas as conformidades
ambientais. “Há uma consulta no CNPJ da
empresa e, caso haja alguma pendência,
ela não recebe o selo”, completa o
Analista.
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Para a Alegra, que já conta com o selo de
bem-estar animal, concedido pela NAMI
(North American Meat Institute), o novo
reconhecimento demonstra a preocupação
na marca com questões ambientais. “O
selo demonstra a idoneidade da empresa,
que está seguindo a legislação ambiental,
e apresenta transparência em todo o seu
processo”, celebra Torbim.

‘‘

O selo demonstra idoneidade
da empresa, que está seguindo
a legislação ambiental,
e apresenta transparência
em todo seu processo

Torbim de Geus
Analista Técnico

’’
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Segurança em Campo:
Projeto Fazenda Segura é
implementado na Castrolanda
Em uma sociedade cada vez mais
globalizada, ataques cibernéticos
não são mais novidade para
ninguém. Contudo, em 2018, o
roubo de informações ligadas a
empresas praticamente dobrou se
comparado a anos anteriores. De
acordo com a pesquisa do 4°
Relatório de Segurança Digital no
Brasil, realizada pelo DFNDR Lab,
laboratório especializado em
cibersegurança da PSafe, foram
mais de 120,7 milhões de ataques
somente no primeiro semestre do
ano passado.

total da população brasileira, pelos
dados da Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE),
mostram que há a possibilidade de
um a cada três brasileiros serem
vítimas de cibercriminosos.

Negócio
Lucrativo
Estima-se que a cada ano sejam
extorquidos aproximadamente

das vítimas.
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Um dos métodos mais conhecidos
é através de malwares. O
conhecido ransomware consegue
bloquear o teclado ou o
computador, para impedir que o
usuário acesse seus dados até que
se pague um valor de resgate.
Este método apareceu pela
primeira vez na Rússia e em partes
da Europa Oriental, entre 2005 e
2009. No início, as pessoas eram
instruídas a fazer pagamentos
através de SMS ou cartões
pré-pagos, com a evolução da
internet, o Bitcoin se tornou a

Foto: Terra Verde

Todos os tipos de usuários podem
ser alvos desses crimes, desde
pessoas físicas, empresas, agências
governamentais e até mesmo
instituições acadêmicas. Os ataques
mais comuns são feitos através de
e-mails maliciosos ou websites
comprometidos. As redes
corporativas acabam sendo as mais
atingidas por conter diversas
Ao total, registraram-se
máquinas conectadas entre si. Ou
aproximadamente 4,6 bilhões de
arquivos acessados indevidamente seja, o hacker pode ter facilidade
ou furtados. Os dados são da análise em atingir diversos usuários e
de segurança da Gemalto, empresa consequentemente ter um retorno
ﬁnanceiro maior.
de segurança digital. Estes
resultados quando comparados ao

moeda mais popular entre os
hackers. Este método de transação
é a mais escolhido atualmente,
pelo fato de ser quase impossível
rastrear.
Em 2013, foi criado o
CryptoLocker, que usa chaves
públicas e privadas de criptograﬁa
para bloquear e desbloquear
arquivos. Diferentes versões se
espalharam através de e-mails
com anexos infectados, e em seis
meses, mais de um milhão de
vítimas foram infectadas.
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O objetivo
é a prevenção
Os tipos de malwares que facilitam
o sequestro de dados são vírus
essencialmente silenciosos. O
usuário geralmente não nota que
está infectado e nem que está
agindo na sua máquina. Apenas se
dará conta da ação, quando for
notiﬁcado com um anúncio do
sequestro. “A primeira coisa que
temos que deixar claro é que não
existe uma empresa 100% segura.
Segurança é um tema muito
abrangente, não há 100% de
segurança em nada do que você
faz”, aﬁrma o Coordenador de TI
da Castrolanda, Cleber Vicentini.
No caso de empresas, com o
computador conectado à internet,
multiplicam-se as chances do vírus
se replicar. Desta forma, o hacker
poderá ter acesso a outros
dispositivos da organização. Os
ransomwares podem se aproveitar
de falhas na segurança do sistema
operacional ou utilizar o e-mail de
outro usuário da rede como
disfarce.
Para combater os ataques
cibernéticos, as medidas mais
tomadas pelas empresas são
instaurar novas políticas de
segurança, promover treinamentos

Cléber Vicentini, Coordenador de TI da Castrolanda

e investir em softwares. É o caso
das Cooperativas Castrolanda e
Frísia, que juntas, no início de 2019,
implantaram o projeto ‘Fazenda
Segura’ em diversas propriedades
rurais. “O projeto leva tecnologias
atuais para administração dos
negócios e garante maior
segurança dos dados eletrônicos
que nossos Cooperados geram nas
suas fazendas. Além de reduzir
custos no uso destas técnicas para
ambas as empresas”, descreve o
Especialista em Tecnologia da
Informação, Melkzedek Calabria.
Para Cleber, quando se fala em
segurança e prevenção é necessário
pensar em todo tipo de informação
que se guarda, desde
armazenamento em nuvens, até
pendrives e documentos impressos.
“Depois que o hacker invade um
sistema, aplica-se soluções de
contorno, para a contensão de
danos. Entretanto, o que fazemos é
nos cercar das melhores
tecnologias e ferramentas possíveis
para evitar que o roubo de dados
aconteça”, completa.

A segurança
que inﬂuencia
nos negócios

O ‘Fazenda Segura’ se adapta a
realidade de cada Cooperado e dá
mais comodidade ao dia a dia da
produção. A ideia traz mais
segurança para dados e
equipamentos, desta forma, não
haverá mais a necessidade de fazer
backups, todos os dados gerados
serão armazenados
automaticamente em um data
center com todos os requisitos de
segurança. A partir de agora o
produtor tem o acesso aos dados de
qualquer dispositivo, inclusive pelo
smartphone.

‘‘

O que fazemos é nos
cercar das melhores
tecnologias e ferramentas
possíveis para evitar que
o roubo de dados aconteça

’’

Cleber Vicentini
Coordenador de TI da Castrolanda

Vários países da América do Sul e Europa possuem leis
que regulamentam a proteção de dados. No Brasil, a
legislação para proteger informações dos usuários
surgiu apenas em 2018. A Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) – PLC 53/2018, regulamenta o uso de
dados pessoais no país.
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A nova lei sobre a privacidade entra em vigor
em agosto de 2020 e traz mais transparência
no uso de dados. Permitirá que as pessoas
saibam como empresas públicas e privadas,
cuidam de seus dados, além de prever mais
investimentos para a cibersegurança, para
que se evite ataques, vazamento de dados e
malware. Estas medidas garantem a
privacidade de informações de todos os
envolvidos nas organizações. “Já
trabalhamos com a LGPD, a ideia vem
fortalecer e dar mais embasamento jurídico
para o controle das informações. Na
Castrolanda, estamos em constante
evolução, treinamento da equipe de
segurança, investimento em tecnologia da
informação e o Cooperado pode esperar todo
o suporte que precisa em relação a proteção
de dados”, explicou Cleber.

De acordo com um estudo feito pela Fujitso,
uma das maiores empresa japonesas e
telecomunicações, 82% das organizações
acham que é importante ter controle de seus
dados. Apesar disso, 59% das companhias
ainda estão preocupadas com a legitimidade
das informações. Para o Coordenador de TI
da Castrolanda, Cleber Vicentini, a nova lei
traz uma perspectiva de responsabilidade
social para as empresas, pois além dos dados
corporativos, se trabalha com dados de
Cooperados e colaboradores. “Quando
falamos em preservar os dados devemos nos
perguntar: minha empresa está segura?
Meus dados estão seguros?”. Isso está
diretamente relacionado aos pilares da
segurança da informação que são,
conﬁdencialidade, integridade,
disponibilidade e principalmente no mundo
globalizado em que vivemos, com a
autenticidade. Há uma grande preocupação
com este último, precisamos ter a certeza
que as informações estão seguras e que não
sejam adulteradas”, aﬁrma.
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Eﬁciência e desenvolvimento
no agronegócio
A Helpen foi criada em 2019 a partir de uma série de trabalhos
realizados ao longo dos anos no setor agrícola.
A evolução contínua e a
transformação diária fazem parte dos
processos de desenvolvimento das
diversas áreas da Castrolanda. A
Cooperativa busca agregar
conhecimento e estruturar serviços
para Cooperados e a sociedade de
maneira geral. Assim surgiu a
Helpen, negócio criado para garantir
eﬁciência e dar suporte para os
produtores.
Com informações objetivas e serviço
personalizado, a marca busca
aprimorar ainda mais o portfólio de
atuação. “Procuramos soluções
integradas para produzir mais e
melhor. Dia a dia buscamos estimular
o desenvolvimento e otimizar
recursos”, aﬁrma o Supervisor de
Assistência Técnica, Roberto de Carli.
A Helpen leva ao produtor assistência
técnica qualiﬁcada e integrada para
cada fazenda. “É de grande
relevância para o nosso trabalho
transmitir informações objetivas e
conscientizá-los da importância de
trabalhar práticas agronômicas
atuais e eﬁcientes”, destaca Roberto.
Atualmente a equipe é formada por
23 proﬁssionais e tem sua linha de
atuação dividida em quatro principais
núcleos: consultoria agronômica,
agricultura de precisão, certiﬁcação
de máquinas e boas práticas agrícolas
(BPA).

‘‘

Helpen - palavra holandesa,
que se traduz como ajuda,
assistência, consultoria, suporte.

VOCÊ
SABIA?

CONSULTORIA AGRÍCOLA
- Leva ao produtor as informações claras, objetivas e os
resultados de pesquisas comprovados e atualizados;
- Trabalho totalmente personalizado para as
necessidades de cada fazenda;
- Atendimento customizado em função das
necessidades de cada Cooperado;
- Práticas agronômicas sustentáveis.

AGRICULTURA DE PRECISÃO
- Conjunto de ferramentas e tecnologias que permite ao
produtor conhecer toda a área de cultivo;
- Levantamento e gestão da variabilidade do solo;
- Assistência técnica integrada, além do mais novo
serviço de Consultoria em Agricultura de Precisão;
- Aumento no rendimento da propriedade.

CERTIFICAÇÃO DE MÁQUINAS
- Regulagens, aferições e validações de máquinas;
- Relatórios e indicações de padrões mínimos;
- Busca por máxima eﬁciência técnica;
- Melhor aproveitamento e uso da produção.

Com essas ações conjuntas nós conseguimos
fortalecer o trabalho com o produtor e viabilizar
ações economicamente assertivas
Roberto de Carli
Supervisor de Assistência Técnica

’’
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Castrolanda tornou-se a primeira
Cooperativa comercializadora
de energia do país
Engloba possui atuação voltada a segurança
energética, eﬁciência e competitividade
A energia é um insumo essencial
para o processo produtivo da
Cooperativa. Estudos internos
demonstravam que o consumo
de energia era uma das maiores
despesas por parte da
Castrolanda. Com a
implementação da subsidiária
Engloba e o processo de compra
de energia no mercado livre, a
redução dos custos nos negócios
chegou a 40%, economia na
faixa dos 15 milhões de reais
anuais. “Além de diminuir as
despesas com energia, temos
uma oportunidade de gerar
receita” destaca o Gerente da
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área Vinicius Fritsch.
O Brasil é um dos países com
maior custo energético do
mundo. Dados da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan) apontam que as
companhias brasileiras detêm a
sexta tarifa mais cara, atrás
apenas de países como
Colômbia, Índia, Itália,
República Tcheca e Singapura.
Dessa forma, é preciso buscar
alternativas e direcionar as
operações de acordo com as
demandas.

Com investimentos de
aproximadamente 100 mil reais,
a Engloba tem um olhar
diferenciado e sua estrutura
voltada às dinâmicas do
mercado. “Os cenários mudam
sempre. Requer agilidade de
várias áreas e um trabalho
extremamente apurado” destaca
Vinícius. Atualmente a empresa
atua com frentes divididas entre
Castro/PR e São Paulo/SP.
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Entre as maiores
As perspectivas e projeções são
arrojadas. A Engloba comercializa
atualmente com 30 empresas
diferentes, entre elas, as
Cooperativas Agrária, C.Vale e
Conagro, banco Santander e Copel.
Com boa liquidez de mercado e
resultados expressivos nos primeiros
meses de atuação, a expectativa é de
estar entre as 25 maiores do setor.
“Apesar do trabalho recente, as
nossas metas são ambiciosas. Até o
término de 2020 esperamos gerar
cerca de 500 MW/mês, o que nos
daria um lucro na casa dos 12 milhões
de reais” projeta o Gestor.
Para isso, diversos pontos vêm sendo
estruturados. Além do aumento
considerável de operações e equipe, a
participação em eventos da área faz
parte do processo de divulgação da
marca. Presente como patrocinadora
tanto no Encontro Anual do Mercado
Livre, como no Encontro Nacional
dos Agentes do Setor Elétrico, a
empresa visa colocar o nome entre as
maiores do setor e discutir
amplamente sobre os principais
assuntos e tendências que permeiam
o mercado.

‘‘Além de diminuir

as despesas com energia,
temos uma oportunidade
de gerar receita

’’

Vinícius Fritsch
Gerente de Negócios Energia

Pensando no futuro
Indicações do Ministério de Minas e Energia dão conta que
até 2023 não haverá mais subsídio aos produtores rurais por
parte do Governo Federal, que hoje corresponde a 32%.
Países como Alemanha, Estados Unidos, Holanda e Portugal
ofertam energia livremente. Caso esse cenário se conﬁrme, a
Engloba terá condições de ampliar a atuação e fornecer
também para Cooperados.
“A tendência é essa e estamos totalmente preparados.
Estudos indicam que, em um cenário muito conservador, a
economia será de 20%, ou seja, mais de nove milhões de
reais para os nossos Cooperados”, destaca Vinícius.

Energia sustentável
e um novo jeito de gerar
desenvolvimento
A Castrolanda novamente se coloca como pioneira na
geração de energia sustentável. A Energik, com a ﬁnalização
do projeto da usina de produção de biogás em dezembro,
será a primeira Cooperativa a comercializar gás natural no
país.
Com capacidade inicial de 1,2 MW, o trabalho desenvolvido
pretende se equiparar em termos tecnológicos aos já
realizados em grande escala na Europa - principalmente na
Alemanha e Itália -, reduzir custos e facilitar o acesso aos
Cooperados. “Desde 2016 realizamos viagens para entender
como funciona lá e buscar uma forma de ‘tropicalizar’ o
modelo. Aﬁnal, as condições climáticas e estruturais no
Brasil são completamente diferentes”, esclarece.
A operação tem previsão de pleno funcionamento entre
meados de fevereiro e início de março. Como a energia da
biomassa é obtida por meio dos resíduos da própria
produção, além das garantias ﬁscais e benefícios em termos
legais, a economia anual com a redução do custo de
destinação de resíduos alcançará, aproximadamente, 1,4
milhões ao ano.
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Economia
circular
A economia circular segue uma
utilização racional dos recursos. Com
o uso em cascata dos materiais, eles
permanecem o maior tempo possível
na economia. Após um produto
chegar ao ﬁm de seu ciclo para o
primeiro consumidor, ele pode ser
compartilhado e ter sua utilização
ampliada.
Posteriormente ao esgotamento de
reuso do artefato, ele pode ser
material de upcycling
(reaproveitamento), reformado,
remanufaturado e, como última
etapa, reciclado. As alternativas de
reciclagem atuais operam sobre bens
de consumo que não foram
projetados com este cuidado.
A economia circular parte da
proposta de desconstruir o conceito
de resíduo com a evolução de
projetos e sistemas que privilegiem
materiais naturais que possam ser
totalmente recuperados.
O biodgestor, que está localizado em Castro/PR, ao lado
da Unidade Industrial de Carnes (UIC), teve investimento de
13,8 milhões de reais.

Selo Verde
“Buscamos a excelência e eﬁciência em todas as fases do
processo”, enfatiza o Gerente. Dessa forma, entre os
projetos e objetivos do setor para 2020 estão a implantação
do recolhimento dos animais mortos, produção de
fertilizante orgânico, expansão de até mais dois novos
biodigestores e a conquista do Selo Verde.
A certiﬁcação EPD (do inglês Environmental Product
Declarations) de produtos adequados ao uso que apresentam
menor impacto ao meio ambiente tem projeção para o
segundo semestre de 2020 e incluiria o portfólio da Alegra
Foods e da Usina de Leite, algo semelhante ao que ocorre
com o queijo Grana Padano, reconhecido
internacionalmente.
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Fonte: Ecycle
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Cultura C: um marco
para a Cooperativa
A Cultura C Castrolanda está no dia a dia de todos. Na edição da
revista Castrolanda reunimos as ações realizadas em 2019 e
depoimentos daqueles que fazem parte do projeto.

O que o Comitê ainda tem a aprender?
Nós temos que fazer com que as pessoas
conﬁem no Compliance e estejam certos
de que essa ferramenta existe para o bem
de todos.

O que vocês esperam da
Cultura C Castrolanda?
Que a Cultura C consiga fazer com que os
valores da Castrolanda sejam também os
valores dos Cooperados, colaboradores e
clientes.

Willem Bouwman
Diretor Secretário

Todas as manifestações são
investigadas e apreciadas pelo
Comitê de Conduta de forma
imparcial e objetiva, sempre
avaliando o fato ocorrido. Muitas
ações já foram realizadas a partir
das manifestações recebidas
como melhorias em
procedimentos, treinamentos,
consequências formais, e
valorização das pessoas
elogiadas através da LEC!

O Código de Conduta

O que já construímos até aqui?
Temos uma história de 68 anos de
sucesso de convivência numa sociedade
onde temos um aprendizado muito rico
de valores, e aprendemos que a sociedade
só é sustentável quando a regra do jogo é
clara, e sempre focando em nossos
valores, os quais são os pilares da
sustentabilidade desta sociedade.

O que o Conselho de Administração
espera para a Cultura C Castrolanda?
Frans Borg
Presidente

Que as Regras Azuis do Código de
Conduta sejam realmente os pilares de
sustentabilidade do nosso dia a dia.

Elaborado por colaboradores,
Cooperados e membros da
administração da Castrolanda,
já foram entregues
aproximadamente 4.000
unidades. Aos Cooperados e
parceiros de negócios o Código é
enviado virtualmente ao realizar
o cadastro no site da
Castrolanda. Também é entregue
aos novos Cooperados e
colaboradores durante a
Integração Moinhos de Vento.
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Unidade de Batata Frita e
Cooperativa Escolar trabalham
juntas pela sustentabilidade
De acordo com a Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento no Relatório Nosso
Futuro Comum, desenvolvimento
sustentável é aquele que satisfaz as
necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprir suas
próprias demandas.
Para ser sustentável é preciso
reconhecer que não se está sozinho
no mundo e que outras gerações
dependerão dos mesmos recursos
naturais que nós. Este é o intuito de
um dos projetos da Área de Negócios
Batata, na Castrolanda.
Em parceria com a Cooperativa
Escola Evangélica da Comunidade de
Castrolanda (CoopEECC), criou-se o
programa ‘Embalagem em ação,
reciclar para reduzir’, que produz
ecobags, estojos e pastas a partir de
embalagens e uniformes descartados
na Unidade de Batata Frita (UBF) da
Castrolanda.
Gerente da Área de Batatas, Cassiano
Carrano, conta que a ideia coloca as
crianças da CoopEECC para trabalhar
ativamente a sustentabilidade. “É
uma iniciativa de muito tempo, o
objetivo é trazer uma alternativa para
destinação das embalagens que
perdemos no processo de produção.
Foi um trabalho árduo que depende
de vários elos para se tornar efetivo”.
Para Cassiano, o intuito é
transformar a ideia em um trabalho
constante. “Estamos alinhando com
a Cooperativa Escolar para destinar
todas as embalagens a eles. É um
ciclo sustentável que diminui a
quantidade de resíduos no meio
ambiente”, explica.
Dentro das ações, a CoopEECC
apresentou o programa no TalkShow
do 7º Fórum Estadual das
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Cooperativas Escolares. No evento, os
representantes das Cooperativas
contaram sobre quais as iniciativas
estão promovendo para tornar suas
comunidades ecologicamente mais
corretas, socialmente mais justas e
economicamente mais viáveis.
Camila Fernandes é uma das
professoras responsáveis pelo
projeto. Ela conta que o Fórum foi
uma ótima experiência para os
alunos. “Acompanhamos dois alunos
no evento, de 11 e 13 anos, eles
apresentaram o projeto na frente de
muitas pessoas. O principal
aprendizado, dentro de tudo isso, foi
a troca de experiências com as
demais Cooperativas, assim como, o
trabalho em equipe e o falar em
público”, aﬁrmou Camila.
O professor responsável, Jonathan
dos Santos, conta que o trabalho é
uma forma de incentivar desde cedo
as crianças. “Não visamos ter lucro
com a comercialização das ecobags,
mas sim, aprendizagem, pra reforçar
os benefícios em reutilizar e sobre o
impacto na natureza quando não se
tem a destinação correta dos
resíduos. Nossa ideia se destaca pela
inovação e criatividade”, comenta. Os
alunos visitaram a Unidade de Batata
Frita e conheceram os processos
industriais.
As atividades para a sustentabilidade
não param por aí. Dentro da
indústria, as intervenções passam
pelo Lavador de Batatas, com a
limpeza das lagoas para melhorar a
qualidade da água tratada que é
utilizada no processo e na UBF com
as adequações da estação de
tratamento de água, ﬁnalizada em
outubro.

’’

Estamos alinhando
com a Cooperativa
Escolar para destinar
todas as embalagens
a eles. É um ciclo
sustentável que
diminui a quantidade
de resíduos no meio
ambiente

’’

Cassiano Carrano
Gerente de
Negócios Batatas

Foto: Vinicius Martins e Marcelo Farinha

Camila Fernandes e Jonathan dos Santos
são os professores responsáveis pelo projeto.

O Fórum debateu o tema Cooperativo Consciente.

A CoopEECC
A CoopEECC é fruto do trabalho do Projeto
Crescer e Cooperar, desenvolvido pelas
Mulheres Cooperativistas, com o auxílio dos
professores Jonathan dos Santos, Camila
Fernandes e coordenação da Escola e
Associação Evangélica de Ensino de
Castrolanda.
Os membros da primeira diretoria, conselho
ﬁscal e membros vogais foram eleitos
democraticamente pelos associados, assim
como a escolha e aprovação da logomarca e
estatuto, levando em consideração os
princípios do cooperativismo.

Sobre o Fórum
Cerca de mil jovens de mais de 100
cooperativas escolares do Rio Grande do Sul
e do Paraná se reuniram no município de
Feliz/RS, em outubro. Organizado pela Casa
Cooperativa de Nova Petrópolis em conjunto
com a Central Sicredi Sul e o Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, o Fórum debateu o
tema Cooperativo Consciente, sobre a
responsabilidade ambiental e social nas
cooperativas escolares.

CAPA

Na visão
dos gestores
da Castrolanda
O ano de 2019 pode ser considerado de muitas
mudanças, transição política, econômica e uma
série de acontecimentos dentro da Cooperativa e
seus negócios.
Com objetivo de aproximar o trabalho realizado dos
leitores e Cooperados, a Revista Castrolanda traz
uma série de depoimentos daqueles que atuam
diretamente na liderança, execução e alinhamento
das ações durante o ano.
Os gestores da Castrolanda fazem um balanço de
2019, comentam sobre o andamento do
Planejamento Estratégico (2019-2024) e traçam
perspectivas para 2020. Conﬁra:
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Financeiro
“Como um todo a economia
brasileira ainda se recupera. Não
vimos o crescimento que tanto
esperávamos. E a Cooperativa
também sente o reﬂexo disso.
Nesse ano tínhamos projeção de
escassez de crédito e ocorreu o
contrário. Ainda sem conseguir
capturar a queda da taxa de juros
perante o tomador. Mesmo a Selic
estando nos níveis mais baixos da
história, não se reﬂete na tomada
de recursos quanto ao juro da taxa
efetiva. Talvez esse seja o maior
desaﬁo.
Foi um ano em que o Cooperado
conseguiu custear safra e
investimento. Não teve problema.
Aqueles que não conseguiram a
Cooperativa manteve o apoio e
esteve próximo na questão
ﬁnanceira.

A execução do Planejamento
Estratégico merece ser destacada
como uma das maiores conquistas
da Castrolanda. Construímos um
planejamento de maneira
estruturada e compartilhada com
os Cooperados. Fator inédito e que
trará impactos positivos.
Outra conquista é o projeto Alioth –
novo ERP, que resultará em muito
mais conﬁabilidade, transparência
e segurança nos processos da
Cooperativa.
Temos uma expectativa de go live
para início de março e estamos em
um momento de testes integrados.
A transformação tecnológica nos
dará processos conﬁáveis, com
dados ﬁdedignos, sem interferência
de pessoas durante a
transformação desses números.

Centro de
Serviços
Compartilhados
“A estruturação do Centro de Serviços
Compartilhados nasceu a partir do mapa
estratégico da Cooperativa. Com base
nos pilares da excelência operacional,
gerenciamento de processos e redução
de custos, nós deﬁnimos três anos para
implementação do projeto, estruturação
e atualização do setor.
Nosso objetivo é garantir que as
unidades foquem nos seus projetos.
Atuamos para que a área de CSC funcione
de fato como uma central de serviços,
controle, padronização e resultados.
Com suporte de uma consultoria

Luciane Bastos

Paulo Machinski

Gerente

De maneira geral tivemos
uma boa performance dentro
da Cooperativa. Espera-se que
a atuação seja mais discreta e
que cada negócio atue de
forma mais independente”.

especializada, mapeamos processos e
estabelecemos indicadores. Nesse
período foram criadas algumas áreas que
não existiam na Cooperativa, como
Facilities e Governança.
Felizmente já é possível apresentar
resultados bem relevantes. Entre eles um
saving de 2,8 milhões na área de
compras, economia de 4,5%, em média,
nos projetos conduzidos pela
engenharia, diminuição no tempo de
contratação de 40 para 16 dias úteis,
implementação do sistema Qualitor e
mais de 200 mil chamados encerrados
durante 2019. Números bastante
expressivos.
Para o próximo ano nós priorizaremos a
consolidação dessas ações e a partir de
2021 trabalharemos com a otimização.
Importante destacar que todas as áreas
possuem diretrizes e trabalham com
ferramentas de indicadores de processos
que são analisados mês a mês. São
mudanças positivas e que agregam a
toda Cooperativa”.

Gerente
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Estratégia e Inovação
“Estrutura de suporte para que os
negócios funcionem. Assim
podemos deﬁnir a área de
Estratégia e Inovação da
Castrolanda. Criada na segunda
metade de 2018, em conjunto com a
construção do Planejamento
Estratégico da Cooperativa, o setor
passou por um processo de revisão
profunda e estruturação de todos os
15 negócios da Castrolanda.
A Castrolanda com quase 70 anos,
uma cultura forte e enraizada,
abraçou o projeto e nos colocou
como precursores e exemplos
dentro do ambiente cooperativista
ao criar uma área especíﬁca de
Estratégia e Inovação.
Podemos dividir o ano de 2019 em
duas etapas: primeiro semestre a
deﬁnição de linha de atuação e

Cleudiney
Iank

Gerente Interino

Negócios
Agrícola
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estruturação da equipe. Enquanto
no segundo semestre nós
conseguimos ﬁnalizar a construção
de algumas ações. Entre elas o
programa de Inovação Castrolanda,
batizado de Eureka e realizar a
Semana da Inovação durante o
Agroleite, que superou todas as
expectativas. Atraímos atenção de
Cooperados, empresas, entidades e
instituições de ensino.
Para 2020 nós devemos acelerar na
execução, avançar na estratégia e
processos, avançar em maturidade
das pessoas, negócios e gestores.
Somos uma empresa âncora no
agronegócio e para isso precisamos
tomar iniciativas e participar
ativamente de eventos e debates
que favoreçam a aceleração de um
ambiente de transformação digital.
O nosso propósito é de inspirar e

“Enquanto em 2018 nossas
atividades eram mais voltadas para o
B2C - negócio individual e
Cooperado, com a nova
reestruturação, direcionamos ao B2B
e alavancamos as vendas do setor.
Muito graças as novas estratégias
aplicadas pela Cooperativa.
Mudar nunca é fácil, tínhamos um
mercado consolidado. Então o desaﬁo
foi o de trabalhar esse novo mercado,
adotar estratégias de atuações mais
eﬁcazes e desenvolver uma mudança
cultural. Para isso, ﬁzemos ajustes na
carteira de clientes e aumentamos o
nosso portfólio de produtos.
Ampliamos e segmentamos também
as regiões da equipe comercial. O que
permitiu que atingíssemos mercados
ainda não explorados, como Oeste do
Paraná, por exemplo. Para 2020
pretendemos continuar esse trabalho
e aumentar a nossa equipe comercial.
A expectativa é de atuar em regiões
com Minas Gerais, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

Márcio Copacheski

Gerente

inﬂuenciar pessoas e negócios. Sem
isso o trabalho pode ser
considerado nulo. Para isso, temos
o desaﬁo de que cada Cooperado,
sucessor, cônjuge e colaborador
busquem novas oportunidades de
agregar valor ao negócio com
criatividade e mentalidade
inovadora”.

Outra ação que merece destaque é a
criação do projeto Aliança Agrícola,
que iniciou em abril e buscava
estreitar vínculos entre
colaboradores e Cooperados. Para
isso, realizamos visitas nas
propriedades, conhecemos a história,
entendemos expectativas, para
posteriormente criar soluções que
atendessem às necessidades do
produtor. Tamanha receptividade e
aceitação, pretendemos mantê-lo em
2020.
Em termos técnicos o trabalho é
constante e muito dinâmico.
Pretendemos ampliar ainda mais a
assistência técnica, investir em
consultoria e atuar com assessoria
nas propriedades, com foco na
qualidade de grãos e armazenagens
nas fazendas.
Os próximos anos serão de resultados
muito positivos e melhoria também
em processos e no relacionamento
com o Cooperado”.

CAPA

Negócios
Leite
‘‘Em termos gerais, 2019 foi o ano de
seguir o planejamento, aproximar o
produtor da Cooperativa, aumentar a
captura de ganhos e recursos para
distribuir posteriormente aos nossos
Cooperados.
Avaliações e adequações são feitas
constantemente. Apesar de ter sido
um ano difícil, conseguimos ter um
crescimento de 13% de produção, bem
como, ampliar a participação de novos
produtores. Número signiﬁcativos se
analisarmos a estrutura local e
nacional.
Hoje produzimos cerca de 30 milhões
de litros de leite por mês, com animais
saudáveis, longevos e um preço de
venda acima da média estadual.
Trabalhamos com pesquisas, que são
imprescindíveis para o avanço, além de
montar uma linguagem que aproxima
o produtor da Cooperativa.
Um exemplo de projeto realizado pela
área é o GRAN BEEF, pioneiro no país,
onde realizamos o aproveitamento do
bezerro macho para produção de

carne. Fomentamos a criação destes
animais e facilitamos os elos da cadeia
para nosso Cooperado.
Transformamos em renda algo que
ninguém fazia. Nós auxiliamos nas
orientações para o manejo dos
animais, assistimos na formulação das
dietas para ganho de peso e, no
momento do abate, damos todo
suporte no fechamento das cargas e no
contato com o frigoríﬁco.
Além disso, já estruturamos todo o
projeto da All Lands. Marca lançada no
Agroleite e que tem como slogan ‘a
produtividade é a nossa ferramenta’.
Além de produtos de nutrição,
criaremos uma unidade experimental
voltada ao bem-estar animal. Temos
tudo aprovado, alinhado e para os
próximos anos visamos ter uma
fazenda leiteira, com experimentos
voltados a lucratividade e
rentabilidade ao produtor.
Temos feitos também grupos de
estudos, parcerias com universidades,
palestras e trabalhos com crianças e
jovens. Há uma preocupação quanto ao
engajamento e ações voltadas para
sucessão familiar nas propriedades”.

Negócios Energia

Vinícius
Fritsch
Gerente

“A Área de Negócio Energia completou
um ano em setembro de 2019. Para
atingir nossos objetivos estruturamos
duas novas ﬁliais da Castrolanda: Engloba
e Energik. Ambas possuem programas
pioneiros e inovadores, com projeção de
crescimento e desenvolvimento muito
importantes para Cooperativa e
Cooperados, tanto em termos ﬁnanceiros,
como em aspectos sustentáveis.
Atuamos em um mercado extremamente
dinâmico e novo, que não faz parte do
core business da Cooperativa, o que gera
certo receio e dúvidas. Por isso
trabalhamos para estreitar os laços e
garantir nossos indicadores positivos e
em crescimento.
Podemos destacar como maiores
conquistas para a Engloba a aprovação
como primeira Cooperativa

Eduardo
Marqueze
Ribas

Gerente

comercializadora de energia do Brasil
pela Aneel e CCEE e o rápido crescimento
na comercialização de energia, atingindo
70MWm e um faturamento em torno de
R$ 30 milhões. Para a Energik a
consolidação da uma solução
economicamente, ambientalmente e
socialmente adequada para destinação de
resíduos orgânicos.
Para 2020, vemos projeções de ampliar a
atuação e implantar alguns outros
projetos e trabalhar a expansão da nossa
atuação. Queremos estar presentes entre
os grandes, ampliar a divulgação e
consolidação da marca, iniciar os estudos
para a construção de mais um biodigestor
e a validação do projeto para a produção
de fertilizantes orgânicos.
Além da autorização para comercialização
de gás, visamos obter autorização para
ser a primeira Cooperativa
Comercializadora Varejista de Energia e,
com a abertura total do mercado livre no
Brasil, vender energia para todos os
Cooperados e colaboradores”.
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“Atualmente não há sobrevivência sem
alinhamento prévio, identiﬁcação de
indicadores e plano de ação. 2019 foi
um ano de rever algumas metodologias
e adequar os procedimentos as
análises, para posteriormente realizar
um acompanhamento assertivo e
eﬁciente dentro de cada setor. Essa foi
a forma como trabalhamos durante o
ano.

Mauro Faria

Gerente

Negócios
Carnes

Nossa área já estava muito alinhada
com a estrutura dos negócios voltados
ao B2B e ao Planejamento Estratégico
da Cooperativa como um todo. Mas o
trabalho e o aperfeiçoamento não
param. Buscamos sempre ampliar
parcerias, atividades e maximizar os
ganhos por parte dos nossos
Cooperados e parceiros.
O grande desaﬁo foi a implantação e
alojamento de um grande investimento
em Piraí do Sul, na Unidade de
Produção de Leitões (UPL).
Conseguimos ﬁnalizar o projeto de
quase dois anos em setembro, dentro
dos prazos e limites pré-estabelecidos.
Foram mais de 50 milhões em

“Nesse ano realizamos ações que terão
um impacto muito grande para
Cooperativa e Cooperados.
Implantamos indicadores de qualidade
na área de produção e armazenagem de
batatas sementes. Realizamos
treinamento de pessoal e melhorias na
produção. Tudo isso pensando no
futuro e para garantir condições ainda
melhores de resultado e participação
efetiva. Com isso, um dos objetivos é
ter uma unidade certiﬁcada, ao menos,
no ISO 9001.

Cassiano Carrano

Gerente

Negócios
Batatas
34
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Foram muitos trabalhos que ﬁzemos
voltados a área ambiental e de
sustentabilidade.
Além do projeto das ecobags,
realizamos a limpeza das lagoas para
melhorar o processo e qualidade na
água tratada e adequações da nossa
estação de tratamento.
Seguindo o Planejamento Estratégico,
hoje a Unidade de Batata Frita (UBF)
tem sua produção 99% voltada ao B2B.
Em dezembro teremos o primeiro

investimento, 40 colaboradores diretos
serão contratados e a expectativa é de
que a produção dos animais esteja em
pleno funcionamento já no início de
2020.
Outro ponto muito importante e que
vale destaque é a produção de sêmens,
principalmente para manter as nossas
coirmãs (Capal e Frísia) juntas. Em
relação as rações nós temos o objetivo
de ampliar o portfólio de atendimento,
que já é bem vasto, e consolidar o
negócio como um tudo.
A ovinocultura passa por um processo
de revitalização e retomada comercial.
Pretendemos ampliar a produção e
aumentar ainda mais a produtividade.
Tudo isso com atividades de assistência
técnica e um acompanhamento muito
próximo
Para 2020 nós buscamos consolidar
investimentos. Claro, sempre
priorizando a eﬁciência e rentabilidade
de toda a cadeia. Não tenho dúvidas que
será um ano de muita produção e
resultados”.

plantio de batatas no sistema de
estufas em aeroponia e para 2020 toda
a colheita será no novo sistema, que
apresenta maior capacidade de
multiplicação e eﬁciência. Outro
projeto que merece destaque e terá
início em janeiro do próximo ano é o
laboratório para produção de mudas de
batata in vitro.
Também ﬁzemos alguns projetos de
aperfeiçoamento. Entre eles a viagem
para Holanda, em novembro, com um
grupo de produtores para analisar
novas técnicas e implementar avanços
em nossa realidade.
Esse ano foi muito difícil para o
produtor em campo, por mais que os
negócios estejam indo relativamente
bem, as condições climáticas
diﬁcultaram bastante o dia a dia.
Atuamos em uma gestão muito mais
participativa e arrojada. Tudo muito
bem alinhado com os produtores”.

De maneira geral tivemos uma
boa performance dentro da
Cooperativa. Espera-se que a
atuação seja mais discreta e que
cada negócio atue de forma
mais independente
Paulo Machinski
Financeiro

Nosso objetivo é
garantir que as
unidades foquem nos
seus projetos. Atuamos
para que a área de CSC
funcione de fato como uma
central de serviços, controle,
padronização e resultados
Luciane Bastos
CSC

Para 2020 nós devemos
acelerar na execução,
avançar na estratégia
e processos, avançar
em maturidade
das pessoas, negócios
e gestores

Avaliações e adequações são feitas
constantemente. Apesar de ter sido
um ano difícil, conseguimos ter um
crescimento de 13% de produção,
bem como, ampliar a participação
de novos produtores
Eduardo Ribas
Leite

O trabalho e o
aperfeiçoamento não
param. Buscamos sempre
ampliar parcerias,
atividades e maximizar os
ganhos por parte dos nossos
Cooperados e parceiros
Mauro Farias
Carnes

Atuamos em uma gestão
muito mais participativa e
arrojada. Tudo muito
bem alinhado com os
produtores
Cassiano Carrano
Batatas

Márcio Copacheski
Estratégia e Inovação

Queremos estar presentes entre os
grandes, ampliar a divulgação e
consolidação da marca

Os próximos anos serão de
resultados muito positivos e
melhoria também em processos e no
relacionamento com o Cooperado
Cleudiney Iank
Agrícola

Vinícius Fritsch
Energia
Castrolanda Revista
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Sinterklaas
dá início as
comemorações
de ﬁm de ano
Fotos: Arquivo do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná

Tem barbas brancas,
veste vermelho e distribui
presentes, mas não é o Papai Noel.
Durante a comemoração das
festividades o São Nicolau
chega mais cedo e chama-se
Sinterklaas.
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A busca por manter as tradições e o forte
apelo da comunidade na preservação da
cultura são aspectos muito marcantes dentro
da Colônia Castrolanda. E nas comemorações
de ﬁm de ano não poderia ser diferente.
A festividade ocorre anualmente e tem
adesão massiva por parte da comunidade.
Inclusive, existe uma comissão especial
formada por seis pessoas para designar as
atividades e os eventos realizados. Em 2019
as comemorações foram realizadas no dia
07/12.

Tradição e cultura que
se perpetua na Castrolanda
Já na Escola Holandesa Prins Willem
Alexander há um trabalho para fortalecer
esse vínculo e manter viva a cultura também
entre os menores. São realizadas atividades
especíﬁcas com cantos, brincadeiras e
entrega de presentes para as crianças.
“Sinterklaas é uma celebração. Utilizamos o
momento para reforçar atividades que visam
à preservação das tradições holandesas”,
comenta a professora, Anja Bouwman.

Um pouco
sobre a história
Sinterklaas é uma ﬁgura tradicional na
Holanda e demais países baixos. Inspirado
por São Nicolau, bispo que viveu na cidade de
Myra (atual Turquia) durante o século IV e
ganhou fama pela solidariedade ao próximo e
generosidade com os mais pobres.
A lenda conta que Sinterklaas vive na
Espanha e anualmente pega seu barco a
vapor, acompanhado de seu assistente
Zwarte Piet e do cavalo branco Amerigo, para
distribuir presentes aos meninos e meninas
bem-comportadas.
A noite de Sinterklaas é festejada sempre em
família com muita festa, música e diversão.
Chamada de Paskjesavond, que pode ser
traduzido como ‘Noite dos Presentes’, ocorre
sempre no dia 05 de dezembro.
Importante destacar que o Sinterklaas não
substitui o Natal. Ambos coexistem, mas em
datas diferentes.

Comidas típicas
As comemorações de Sinterklaas trazem delícias que atendem
aos desejos dos mais exigentes. Doces como banketstaaf,
kruidnoten, pepernoten ou chocoladeletters são algumas das
comidas típicas dessa época do ano.
E a família de Caroline Morsink tem papel fundamental. Seu pai
Jan Hendrik Morsink e seu avô Gerrit Hendrik Morsink eram os
padeiros da Castrolanda e sempre produziram para
comunidade. Dessa forma, Caroline tenta manter a tradição e
perpetuar a história da família. Há 10 anos ela revende os doces
típicos, feitos artesanalmente e seguindo a receita original.
“Faço isso com muita alegria e o coração aberto. Tento manter a
tradição e quero que todos conheçam e disseminem a nossa
história” relata Morsink, que em 2019, fez encomendas para
cerca de 45 famílias da Castrolanda.

A Cooperativa, sempre preocupada em preservar a
cultura e prestigiar Cooperados e colaboradores,
mantém a tradição e prioriza os valores
institucionais. Entre as ações realizadas estão as
comemorações de ﬁm de ano, momento de interação
e alegria entre todos. Esse ano o tema escolhido para
a confraternização foi ‘Cultive a União. Conﬁra:
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Cooperados
Homenageados

Cooperados com 30 anos.

Cooperados com 40 anos.

Roelof Petter 45 anos de cooperativismo.

Cooperados com 50 anos.

Cooperados com 55 anos.
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Colabadores
Homenageados
Colaboradores com 10 anos
de Cooperativa foram homenageados

Colaboradores com 15 anos
de Cooperativa foram homenageados
Colaboradores com 30 anos
de Cooperativa foram homenageados

Colaboradores com 20 anos
de Cooperativa foram homenageados

Cleudiney Iank foi homenageado
pelos 35 anos de dedicação a Cooperativa

Colaboradores com 25 anos
de Cooperativa foram homenageados
Castrolanda Revista
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Confraternização
das Indústrias

Superintendente de Operações Carnes,
Matthias Tigges enalteceu os colaboradores.

O pavilhão do Agroleite ﬁcou completamente
lotado durante os dois dias de evento.

Gerente de Produção da UBL,
Laercio Follmer.

Durante o dia 06/12 foram homenageados
colaboradores com 10 e 15 anos de Castrolanda.

O Pastor da Igreja Evangélica,
Flávio Dantas de Carvalho proferiu
palavras de fé.

Vice-Presidente
Richard Borg discursa
na abertura do evento
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Equipe organizadora do evento.

Mensagem do Presidente, Frans Borg.
Adrielle Oliveira e Gustavo Vigano foram os responsáveis
pela apresentação das confraternizações.

A dupla Laini e Rodolfo.

Colaboradores do Time SAP Alioth.

Quizz com perguntas sobre valores da Cooperativa
premiou as mesas acertadoras.

Colaboradores auxiliaram na organização do evento.
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Confraternização
Itapetininga

Gerente da Unidade, Douglas Coleraus.
Colaboradores e lideranças
participaram das confraternizações.

As comemorações foram divididas
em dois turnos.

Festa das
Crianças ocorreu
no dia 15/12.

Diversas apresentações artísticas
animaram os presentes.

As crianças receberam presentes
e se encantaram com os espetáculos.
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Quem
esteve na
Castrolanda
Alunos de Geograﬁa UEPG
O grupo de alunos do curso de Geograﬁa da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
visitou a Castrolanda. Eles conheceram o processo e
pouco da rotina de produção.

Produtores da
Cooxupé
Grupo da Cooperativa Regional de Cafeicultores em
Guaxupé (COOXUPÉ) esteve na Cooperativa. Eles
puderam conhecer um pouco mais sobre
Cooperativismo, Programas desenvolvidos para o
quadro social e a Uniﬁca - Universidade Corporativa
Castrolanda.

Jovens da Cooperativa
Veiling Holambra
A Castrolanda recebeu a visita de jovens
da Cooperativa Veiling Holambra. O
grupo conheceu algumas propriedades,
um pouco da história da nossa
Cooperativa, e como o cooperativismo é
um modelo que dá certo. O Diretor
Presidente, Frans Borg, compartilhou
experiências, além de conversarem e
tirarem dúvidas com nosso grupo de
Jovens Cooperativistas.
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Sicredi Rio Paraná e Sicredi Pato Branco-PR
A Castrolanda recebeu a visita dos Coordenadores do Sicredi das unidades de Pato Branco e Rio
Paraná-PR, em outubro. Eles participaram de um bate papo sobre a Intercooperação e sobre o
setor de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado.

Empresárias do Paraná
O Grupo de Empresárias do Paraná realizou uma visita à
Castrolanda. Elas assistiram a apresentação
institucional realizada pelo Diretor Secretário, Willem
Bouwman. Conheceram o Grupo Mulheres
Cooperativistas, apresentado pela Coordenadora Elsa
Kugler e pela Cooperada e membro do grupo Débora
Noordegraaf, na sequência visitaram a Unidade de
Beneﬁciamento de Leite (UBL).

Grupo Agroreis
O grupo Agroreis, formado por
produtores rurais holandeses,
aproveitou o feriado do último dia 15 de
novembro para visitar a Castrolanda. O
encontro foi acompanhado pelo Diretor
Willem Bouwman e o Cooperado
Johannes Strijker, que conduziram o
grupo e contaram sobre as quase sete
décadas de história e desenvolvimento
da Cooperativa. A visita também passou
por algumas propriedades, focando na
parte técnica dos processos.
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ACONTECE

Mulheres
Cooperativistas
visitam Fábrica
da New Holland
em Curitiba
Cooperadas, esposas e ﬁlhas de
Cooperados(as) participaram da imersão à
Fábrica da New Holland, na Cidade Industrial
de Curitiba. A Unidade é a maior e mais
complexa no mundo com 112 mil m², e
capacidade de produção de 200 tratores e 20
colheitadeiras ao dia.
A visita foi uma das ações do mês de outubro,
dentro da campanha de combate ao câncer de
mama. O objetivo principal era agregar
conhecimento sobre os processos de produção
das colheitadeiras e tratores da marca, além
da conscientização a respeito de um dos tipos
de câncer que mais atinge mulheres todos os
anos.

Mulheres Cooperativistas em visita a Fábrica da New Holland.

Para a Analista de Cooperativismo, Nicole
Costa, a visita agrega ao trabalho das
participantes. “Foi muito interessante a
participação nesta visita, todas pudemos
entender o quão importante é a tecnologia
dentro do agronegócio, e que automatizar
alguns processos faz com que o produtor
cresça e traga maior rentabilidade para seu
negócio”, aﬁrma.
A Cooperada, Maria Benke, participou da
visita e comenta que foi uma experiência
única de conhecimento. “Foi muito bom ver
como é fabricado um trator, e o capricho na
montadora. Cada funcionário é treinado para
ser o responsável pela fabricação, pela
higiene, e todos prezam pela eﬁciência do
processo”, comenta.
Maria completa que um dos pontos positivos
foi interação entre o grupo. “Tínhamos
sempre alguém para tirar todas as dúvidas e
explicar sobre a empresa, com falas de alguns
colaboradores”, explica. Ao ﬁm da visita, as
participantes participaram de um almoço
especial de confraternização.
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Conselho Fiscal acompanha alguns
processos de produção.
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VARIEDADES

Bem-Vindos,
Novos Cooperados
2484 - Edemilson Sutil de Oliveira
Agricultura
2485 - RR58 Agropecuária Ltda
Suíno e Agricultura
2486 - Ivone Johanna van Arragon
Agricultura
2487 - Helio Antônio Joris
Pecuária Leiteira
2488 - Reinaldo Augusto Rodrigues Senges
Pecuária Leiteira
2489 - Luiz Geraldo Nusda
Agricultura e Pecuária Leiteira
2490 - Camila Kugler
Agricultura e Pecuária Leiteira
2491 - Andrea van Arragon Borg
Pecuária Leiteira
2492 - MR2 Agropecuária
Pecuária Leiteira
2493 - Renan Toshiyuki Tsuruda
Pecuária Leiteira
2394 - Andrea Rabbers Smilewski
Pecuária Leiteira
2395 - Alessandro Gomes Basso
Agricultura

Cooperado(a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.

Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo seu anúncio.
Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.
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COMUNIDADE | FÉ
Por Pastor Roberto Verburg

O ponto cego
julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus.
‘‘ Não
Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os
outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir
os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão
e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como
é que você pode dizer ao seu irmão: “Me deixe tirar esse cisco do seu olho”,
quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita!
Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem
para tirar o cisco que está no olho do seu irmão...
Mateus 7.1-5

Há uma pequena área no fundo do nosso
olho que não vê absolutamente nada. Não se
assustem, mas há uma parte do olho
humano que não enxerga! Ela se chama
ponto cego. Você não percebe isso no seu dia
a dia, pois tem dois olhos, e um compensa o
que o outro não vê. Quando tampamos um
olho, contudo, o cérebro tenta compensar o
“ponto cego” preenchendo a imagem com
os elementos que estão ao seu redor. Na
internet tem vários testes que demonstram
isso, se alguém quiser ver, é só procurar.
Dentro da área da psicologia o termo “ponto
cego” é usado para expressar a incapacidade
de conseguir ver os fenômenos que ocorrem
debaixo do nosso próprio nariz. São, por
assim dizer, todas as nossas atitudes e
pensamentos que passam despercebidos.
Todos nós temos um ou mais “pontos
cegos”. Pensamos que estamos enxergando
claramente as coisas, quando na verdade
apenas compensamos os pontos cegos.
Agora é fácil reconhecer o “ponto cego” nos
outros, o difícil é reconhecê-lo e lidar com
os seus próprios “pontos cegos”. Ou, nas
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’’

palavras de Jesus, nós reparamos
facilmente o cisco no olho dos outros, mas
da tábua que está nos nossos próprios olhos
não damos conta. Estamos sempre prontos
para criticar o governo, os líderes, a igreja, a
escola, os amigos, o cônjuge, os ﬁlhos, o
irmão ou a irmã e assim por diante. Mas
esquecemos, por vezes, de avaliar a nossa
própria conduta.
A Palavra de Deus nos convida descobrir
primeiramente os nossos próprios “pontos
cegos”. Ver as nossas falhas, as nossas
deﬁciências e até mesmo a nossa falta de fé.
Para depois ajudar as pessoas ao nosso
redor, a nossa cidade e o nosso país. Ver a
tábua que está nos nossos olhos, contudo,
só é possível quando olhamos no espelho da
Palavra de Deus. Esta nos diz que o nosso
coração é enganoso (Jeremias 17.9) e que
somos todos pecadores e carentes da graça
da Deus (Romanos 3.23-24). Somente
quando tivermos uma visão correta a nosso
respeito é que veremos o próximo com
clareza e, ao invés de julgá-lo
(condenando-o), poderemos ajudá-lo nas
suas fraquezas e com os seus ciscos.

Foto Igreja

COMUNIDADE | CULTURA
Por Centro Cultural
Castrolanda

Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda.

Grupos Culturais mantém
Holanda viva em Castrolanda
Conjunto das tradições culturais,
conhecimentos, crenças, costumes, danças,
canções e lendas dos indivíduos de
determinada nação ou localidade. Esse é o
signiﬁcado de folclore. Com o objetivo de
promover o folclore e a cultura holandesa
vivos dentro da Colônia Castrolanda, o Centro
Cultural Castrolanda (CCC) mantém o Grupo
Folclórico Holandês de Castrolanda Adulto
(GFHC) e o Boerenkoor, e também há o Grupo
Folclórico Infantil organizado pela Escola
Evangélica da Comunidade de Castrolanda.
Além de manter as raízes da Holanda, país de
origem dos imigrantes que formaram a
Colônia Castrolanda, os grupos levam um
pouco da cultura holandesa para diversos
locais onde se apresentam. Em 2019, eles já se
apresentaram na Oranjefeest, na 4ª Festa da
Imigração, em Arapoti, no Festival Folclórico
e de Etnias do Paraná, em Curitiba, no
Festival Multicultural de Castro e no
Agroleite.

O GFHC foi fundado em 1953 e inicialmente
era chamado de “Grupo Holandês em
Tamancos”. A sua história acaba
confundindo-se com a da Colônia
Castrolanda, pois ele foi formado logo após a
chegada das primeiras famílias no Município
de Castro. Na época, alguns jovens liderados
pela professora de Educação Física Sra. Thilly
Kleinsmidt deram início ao grupo.
Seis anos depois, aconteceu a primeira
apresentação no 1º Festival Folclórico e de
Etnias do Paraná, idealizado pela consulesa
Helena van de Berg, uma das maiores
incentivadoras do grupo. Desde então, até os
dias atuais, a Castrolanda e a cultura
holandesa são representadas no evento, não
tendo participado apenas de uma edição. Em
1981, houve a mudança de nome, passando a
ser chamado de Grupo Folclórico Holandês de
Castrolanda.

Apoio Cultural:

Apoio
Institucional:

Realização:

CULTURA | COMUNIDADE

“O objetivo inicial do grupo visava a
manutenção das práticas de danças
folclóricas da cultura holandesa, uma
forma de manter as raízes do país de
origem, bem como estimular a união e a
cooperação dos integrantes para manter a
memória e a identidade dos moradores de
Castrolanda”, explica Margje Rabbers,
uma das coordenadoras do GFHC.
Atualmente, ele é composto por 36
integrantes e cinco coordenadores (Margje
Rabbers, Andrea van Gastel, Jaap Spaa e
Guilherme Sleutjes), e coreografados pela
Miriam Wanderbist.
Em 2006, surgiu o Grupo Folclórico
Infantil como uma oﬁcina da disciplina de
Folclore da Escola Evangélica da
Comunidade de Castrolanda. "A ideia de
formar o grupo veio da necessidade de
termos um grupo em dias e horários
variados para atender a demanda de
apresentações, além de manter viva a
cultura holandesa", conta a professora
Leila Mileski. Segundo ela, este ano, 16
alunos estão participando do grupo.
“Os alunos gostam muito de fazer parte do
Grupo Folclórico, pois envolve a dança, as
músicas são alegres e acompanham a
beleza das roupas e tamancos. Também
tem o fato deles se apresentam para
diversos públicos que sempre aplaudem,
conversam e interagem. Outro grande
incentivo para a participação é a
apresentação no Festival Folclórico e de
Etnias do Paraná”, explica.
Outro grupo cultural é o Boerenkoor, o
coral de fazendeiros. Fundado em 2009,
ele é formado por senhores da Colônia, o
coral canta canções em holandês e que
contam sobre as diﬁculdades da vida e o
trabalho árduo no campo, além de outras
músicas típicas e tradicionais holandesas.

Boerenkoor, o coral de fazendeiros.

manutenção do folclore dentro da Colônia
Castrolanda, além de divulgar o trabalho que é
realizado dentro do Centro Cultural
Castrolanda na preservação da cultura e da
memória holandesa. “Nós nos orgulhamos da
cultura do nosso país de origem, por isso
buscamos preservá-la. Além disso, é
importante pois conta um pouco da história
de vida dos nossos pais e avós que formaram a
Colônia Castrolanda”, explica Rafael Rabbers,
gerente do CCC.

‘‘

Nós nos orgulhamos da
cultura do nosso país de
origem, por isso buscamos
preservá-la

’’

Rafael Rabbers
Gerente do Centro Cultural Castrolanda

Utilizando trajes típicos holandeses, os
grupos culturais são fundamentais para a

Apoio Cultural:

Apoio
Institucional:

Realização:

COOPERJOVEM

Apresentação do Grupo Sou Arte.
Mark Allen Harvey, Diretor Vogal da Castrolanda.

Projeto desenvolve o cooperativismo nas
escolas municipais de Castro e Piraí do Sul

’’

O cooperativismo
nos ensina que
trabalhando
juntos, fazemos as
tarefas de maneira
mais fácil e
quando todos
exercem seus
papéis o trabalho
cresce mais
rápido

’’

Mark Allen Harvey
Diretor Vogal
da Castrolanda

Ensinar as noções de cooperação desde
cedo é uma tarefa de todos, e é este o
objetivo do Cooperjovem, programa
criado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop). A ideia é levar para escolas de
todo o país didáticas e projetos que
valorizem os princípios do
cooperativismo e transformem a
comunidade.
Um dos objetivos do projeto é mostrar
que o cooperativismo está no dia a dia.
Para esta tarefa, os professores têm
papel fundamental. O primeiro contato
acontece dentro da sala de aula, de
modo lúdico, através de materiais
didáticos. Na segunda fase, as turmas
passam a viver na prática as ações,
como um modelo de trabalho
empreendedor coletivo. Os temas
trabalhados perpassam desde
sustentabilidade até ﬁnanças.
Todas as escolas de ensino fundamental
podem implementar o Cooperjovem,
que envolve educadores, crianças, pais,
comunidade e Cooperativas, que são a
parceria de suporte na instituição de
ensino em suas atividades e agregam
benefícios para todos os envolvidos.
A Analista de Cooperativismo, Nicole
Costa, explica que a Castrolanda tem o
objetivo de disseminar o
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cooperativismo na região. “Com este
apoio as escolas é possível desenvolver
projetos que ajudam a cooperar com a
educação, relacionamento entre
professores e alunos, além de envolver
a comunidade em geral” destaca.
Em 2019, o encerramento do projeto
ocorreu em Piraí do Sul com escolas
municipais da cidade e Castro. Ao todo
foram mais de 1000 alunos entre cinco e
12 anos. O evento foi comandado pelo
Grupo Sou Arte, de Campo Mourão, que
trouxe apresentações multiculturais de
teatro, dança e acrobacias.
O Diretor Vogal da Castrolanda, Mark
Allen Harvey, falou sobre as
responsabilidades do cooperativismo
com as crianças. “O cooperativismo nos
ensina que trabalhando juntos, fazemos
as tarefas de maneiras mais fácil e
quando todos exercem seus papéis o
trabalho cresce mais rápido”.
“O Cooperjovem é um importante meio
de trabalhar com as crianças e a
comunidade, para ensinar de maneira
lúdica que quando trabalhamos com
outras pessoas conseguimos adquirir e
repassar conhecimento. É proporcionar
parcerias e fortalecer laços”, enfatiza
Nicole.

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Mesquita

MULHER COOPERATIVISTA

As Jovens Cooperativistas, Gabriela Barkema
e Camila Kugler durante entrevista com o Professor
José Luiz Tejon na Rádio Jovem Pan.

A Cooperada Elizete Petter foi uma das
convidadas especiais do congresso.

Grupo da Castrolanda representa a
Cooperativa no Congresso Mulheres do Agro
A Castrolanda foi bem representada no 4º
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio
(CNMA). Além da equipe de Desenvolvimento
Humano e Relacionamento com o Cooperado
(DHRC), Cooperadas e membros do grupo de
Jovens Cooperativistas também marcaram
presença no evento, que é um dos maiores do
setor voltado a presença feminina.
Durante dois dias, quase duas mil mulheres
lotaram o Transamerica Expo Center, em São
Paulo. As participantes acompanharam uma série
de ações que destacaram a contribuição das
mulheres como aceleradoras das inovações que
conduzem o agronegócio no Brasil e no mundo.
Foram cinco painéis, oito Arenas de
Conhecimento, Rodadas de Negócio Nacional e
Internacional, lançamento do Livro Mulheres do
Agronegócio, 1ª edição do #MinhaVozNoAgro, 2º
lançamento do Livro Mulheres do Agronegócio,
dentre outras atividades.
A Cooperada, Elizete Petter, foi uma das
convidadas especiais do congresso e apresentou o
Case ‘A Lição de uma Cooperativa de Sucesso:
Castrolanda’, que contou um pouco da
Cooperativa e dos benefícios do cooperativismo
para os Cooperados.

Youth Agribusiness Movement International,
evento direcionado a nova geração do
agronegócio, para jovens de 18 a 30 anos,
aproximadamente.
Para representar o grupo de Jovens
Cooperativistas estiveram presentes Gabriela
Barkema e Camila Kugler. As jovens foram
entrevistadas na Rádio Jovem Pan, em São Paulo,
pelo Professor José Luiz Tejon e conversaram um
pouco sobre o trabalho de sucessão desenvolvido
na Cooperativa, além de divulgar o programa para
todo o Brasil.
Camila Kugler comentou que eventos como este
são uma ferramenta para aproximar e fortalecer o
jovem dentro do agronegócio. “É uma experiência
incrível estar com outras Cooperativas e entender
estas relações entre mercado, consumidores e
comunidade. É também uma oportunidade de
mostrar como a Castrolanda envolve mulheres,
jovens, Cooperativa Escolar, além de projetos
sociais, tudo para desenvolver nossa região”,
aﬁrma.
A 5ª edição do Congresso Nacional do
Agronegócio (CNMA) já está conﬁrmada. O evento
será realizado nos dias 27 e 28 de outubro de 2020.

Neste ano, o Congresso contou com uma
novidade: a realização simultânea do YAMI –
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Fabrício Gomes Matos
Engenheiro Agrônomo

Diversidade de microrganismos
no solo em função da rotação de culturas
Recentemente na agricultura
moderna, sob o sistema de
plantio direto na palha,
diversos problemas nas
culturas de valor econômico
estão sendo observados em
função da falta de rotação e
muito pouco se tem
conseguido fazer. Dentre
esses problemas decorrentes
dos monocultivos
destacam-se,
principalmente,
sensibilidade a estresse
hídrico, perda de material
orgânico, diminuição da
fertilidade do solo, impacto
na diversidade da
comunidade microbiana do
solo, erosão, efeito físico
como o conteúdo de água do
solo, temperatura e aeração.
Busca-se dessa forma uma
melhoria no sistema plantio
direto através da
diversiﬁcação dos cultivos,
visando uma reestruturação e
reciclagem em algumas
características naturais do
solo, que em alguns casos
foram perdidas pelo simples
fato de fazer somente uma
sucessão e não uma rotação
de culturas. Inúmeras
técnicas têm se buscado pela
pesquisa e pela equipe
técnica de campo para
reduzir os efeitos negativos
sobre a cultura estabelecida.
Diversos trabalhos relatam
que as técnicas de manejo
agrícola podem ter impacto
na quantidade e diversidade
microbiana do solo e podem
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reﬂetir diretamente na
sustentabilidade e
produtividade das plantas,
isso positivamente ou
negativamente.
A rotação de culturas,
fazendo parte do sistema de
semeadura direta, promove
mudanças na qualidade e
quantidade de resíduos
comparada aos
monocultivos, alterando a
biomassa e a dinâmica da
comunidade microbiana.
Quando a cultura do milho,
por exemplo, está incluída na
rotação, pode haver a
diminuição signiﬁcativa dos
ﬁtopatógenos causadores,
como a podridão radicular de
ﬁtóftora, mofo branco e
antracnose na cultura da
soja, pelo fato de quebrar o
ciclo da doença ou até mesmo
por ter microrganismos
competidores que não
deixam a doença se
estabelecer na cultura da
soja. Para alguns produtores
que não conseguem
acrescentar o milho na
rotação, uma das alternativas
é usar sistemas de mix de
plantas no inverno, onde
possui várias plantas com
sistemas radiculares e parte
aérea diferentes,
proporcionando uma
diversidade de compostos
que agem a favor de
microrganismos benéﬁcos
para o solo, e maléﬁcos para
a doença, atuando
positivamente para a cultura
da soja.

LADO ESQUERDO: SISTEMA
RADICULAR DE PLANTAS EM
SISTEMA DE MIX DE PLANTAS.
LADO DIREITO: SISTEMA
RADICULAR DE AVEIA PRETA.

BIOTA DO SOLO ATIVA, EM
SISTEMA DE DIVERSIFICAÇÃO
DE PLANTAS DE COBERTURAS.

ARTIGO

A inﬂuência dos microrganismos
Os microrganismos estão
diretamente envolvidos nos ciclos
dos nutrientes no solo, sendo sua
quantiﬁcação importante, pois dá a
indicação de como estes processos
estão ocorrendo.
A diversidade de espécies de uma
comunidade microbiana também
ocasiona diversidade funcional, ou
seja, a mesma função é executada
por diferentes espécies, o que é
denominado redundância
funcional. Além disso, uma mesma
espécie pode ter várias funções
(cada espécie participa de
diferentes processos). A
redundância contribui para a
estabilidade dos ecossistemas do
solo. Assim, solos com comunidade
diversa de organismos são mais
resilientes, ou seja, recuperam-se
melhor dos estresses, porque,
quando condições ambientais
tornarem adversas para uma ou
mais populações com a mesma
função outras populações
adaptadas àquela nova condição
ambiental poderão substituí-las na
realização do mesmo processo, que
assim terá continuidade.
A camada superﬁcial do solo é
considerada o principal
reservatório de microrganismos e
qualquer fator que exerça impacto
sobre esta, poderá exercer
inﬂuência signiﬁcativa na ecologia
e nas funções dos microrganismos,
esse é um grande motivo que
devemos exercer manejos
sustentáveis que interﬁram de
forma positiva nessa camada,
mantendo-a sempre viva e ativa.
A comunidade microbiana do solo
está diretamente relacionada aos
teores de matéria orgânica do solo
e à fertilidade, e por isso, responde
rapidamente às práticas que levam
ao decréscimo ou acréscimo da

matéria orgânica. No sistema de
plantio direto, por exemplo, a
biomassa microbiana é favorecida
pelo aumento do teor de matéria
orgânica, em função da ausência de
revolvimento do solo, pela rotação
de culturas e a implantação de
vegetação de cobertura de solo com
diferentes plantas com variado
sistema radicular e aéreo, em
períodos em que o solo não é
utilizado para culturas comerciais.
Para qualquer subárea da Ciência
do Solo, é interessante determinar
as quantidades de Carbono que
compõem a biomassa microbiana,
uma vez que este parâmetro é
considerado um indicador da
qualidade do solo facilmente
determinado.
Embora o número de bactérias
presente no solo seja normalmente
superior ao de fungos, estes, pelo
maior tamanho de estrutura,
respondem por cerca de 60 a 80 %
da biomassa microbiana. A
biomassa microbiana é essencial
nos processos de decomposição de
resíduos, atua na estabilização de
agregados do solo e na formação da
matéria orgânica humiﬁcada, além
de representar fonte de nutrientes
lábeis, ou seja, na forma disponível
às culturas.
A imagem a seguir mostra um solo
que contém a mesma rocha de
origem, então eles possuem a
mesma “genética”, só que um foi
retirado toda a matéria orgânica
através de anos de uso do solo sem
sistemas conservacionistas e o
outro possui uma exploração que
contribui para que mantenha toda
a vida no solo, é notável que o solo
que possui menos matéria orgânica
tem uma interferência maior
negativamente na planta.

MANEJO
PLANTIO
CONVENCIONAL
DIRETO
Soja (inoculada com Bradyrhizobium japonicum)
35 dias de cultivo
Figura 6.3 - Comparação do desenvolvimento de
plantas de soja, sendo que a da esquerda foi
semeada em vaso contendo solo de uma
plantação de soja em sistema convencional e a
da direita mostra uma planta proveniente de
semeadura em solo de plantação de soja
manejada em sistema de plantio direto.
(CARDOSO, E.J.B.N.; ANDREOTE, F.D., 2016)

Castrolanda Revista

57

ARTIGO
Fabrício Gomes Matos
Engenheiro Agrônomo

Dessa forma, entende-se que quanto menos
interferência na estrutura do solo, mais positivo
será. É necessário manejar o solo como uma
reserva esgotável, sempre pensando em devolver
tudo que é extraído, e isso não vale somente para
questão química do solo, que facilmente é
corrigido através dos fertilizantes, o solo precisa
manter o equilíbrio e a biodiversidade de todos
seus microrganismos, que dessa forma
contribuem positivamente as culturas.
Quando se aumenta a comunidade de
microrganismos do solo, tem como consequência
o aumento de produtividade, pois é aumentada a
disponibilidade de nutrientes de fontes orgânicas
e não orgânicas antes indisponíveis, então a
diversidade de plantas tem papel decisivo no
aumento da diversidade microbiana, devido os

SISTEMA RADICULAR
DE NABO PIVOTANTE
A QUASE 1 METRO
DE PROFUNDIDADE,
RECICLAGEM DE
NUTRIENTES.
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restos culturais da parte aérea ou a zona de
inﬂuência da raiz.
Logo, ﬁcou comprovado que solos em equilíbrio
dos microrganismos, a presença de
ﬁtopatógenos como fusarium, antracnose,
mofo-branco, não se torna relevante, pois são
eliminados através de metabólitos antifúngicos
produzidos por microrganismos que sobrevivem
no solo, principalmente fungos e bactérias e
assim proporcionam condições para que os
cultivos se desenvolvam de forma natural e sem
apresentar sintomas na cultura pelo simples fato
de possuir outros microrganismos que travam o
desenvolvimento da doença e ela não se
estabeleça na planta da cultura desejada. Ou seja,
esse solo está em equilíbrio na camada que a
maior parte das raízes estão presentes.

SISTEMAS RADICULAR
DIVERSIFICADO GERANDO
AGREGAÇÃO DE SOLO.

SISTEMA RADICULAR
PROFUNDO, RECICLADOR
DE NUTRIENTES.

