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2 editorial

s inovações tecnológicas para o campo. Caminho Airreversível. Tudo ao nosso redor está em constante 
evolução. Cotidianamente acompanhamos transfor-

mações nas máquinas, indústrias, embalagens, aplicativos, 
gestões, sementes. 

Sementes lançadas a cada amanhecer, analisadas e estuda-
das criteriosamente por pesquisadores para que sejam 
conhecidas de forma precisa. Para que os cooperados confi-
ram os resultados das pesquisas de perto a Fundação ABC 
realiza os shows tecnológicos. Esse ano além da edição de 
verão, realizada tradicionalmente há 20 anos, a fundação 
uniu-se às Sementes Castrolanda e Batavo e promoveu o 
primeiro evento de inverno. O foco do show foi a demonstra-
ção dos resultados de trabalhos desenvolvidos na cultura do 
trigo.

A expansão no mercado motiva a busca por novidades na 
indústria. A Alegra lançou recentemente linha de produtos 
com cortes diferenciados para que o público vislumbre 
outras formas de consumir carne suína. A embalagem inova-
dora, chamada de Skin Pack, apresenta os cortes de forma 
mais harmoniosa e convidativa.

Na página dedicada ao cooperativismo percebemos que os 
jovens movimentam-se atrás de conhecimento. Em setem-
bro eles se deslocaram a São Paulo e a Goiás. Em São Paulo 
participaram da Agro Tech Conference e observaram a rápida 
fase de desenvolvimento que o agronegócio vive. Já em 
Goiás, conheceram a COMIGO, seu complexo industrial e 
propriedades da região.

Essa edição do Castrolanda Notícias também traz conteúdo 
sobre reuniões realizadas pela Área de Negócios Leite. Os 
encontros promoveram reflexões em conjunto sobre bruce-
lose, tuberculose e raiva, doenças que acometem humanos e 
animais, e a conjuntura atual do mercado de leite. 

O melhor caminho para acompanhar as mudanças é o conhe-
cimento e assim devemos seguir!

TUDO AO 
NOSSO REDOR 
ESTÁ EM 
CONSTANTE 
EVOLUÇÃO. 
COTIDIANAMENTE 
ACOMPANHAMOS 
TRANSFORMAÇÕES 
NAS MÁQUINAS, 
INDÚSTRIAS, 
EMBALAGENS, 
APLICATIVOS, 
GESTÕES, 
SEMENTES. 

2181 JOÃO VITOR DE JAGER PECUÁRIA LEITEIRA

2182  COOPERANTE  AGRICULTURA

2183

2184

2185

JOÃO LUIZ NUNES ALVES 

IVO ATHANAGILDO DE ALMEIDA ROSAS 

CARLOS ALBERTO VIEIRA SOUZA 

PECUÁRIA LEITEIRA

PECUÁRIA LEITEIRA

AGRÍCOLA

MATR. NOME DO COOPERADO ATIVIDADE PRINCIPAL   

CASTRO-PR

CAMPO DO TENENTE-PR

CASTRO-PR

TIBAGI-PR

VENTANIA-PR

CIDADE

novos cooperados

colaboradores 

966 2.122
Outubro 2017

TOTAL 
EFETIVO

3.088

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
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Osmar Tadashi Okubo
Bernard David Van de Riet
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Eduardo Marqueze Ribas - Leite
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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

Enquete

4 corporativo

O Outubro Rosa é celebrado 

mundialmente com o objetivo 

de conscientizar e alertar as 

mulheres sobre a importância 

da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de mama.   

Você considera essa 

campanha importante?

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

SIM NÃO

Classificados
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  

500 fardos grandes de feno de aveia. 

Tratar (43) 9 9979-0515

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

FABRICA-SE
Máquina para socar silagem, chamada Socasilo 
AJPF 3008, peso de 3000kg, sistema hidráulico. 
Tratar (42) 9 9938-4656

COMPRO

Compro forrageira Casale usada.  João Attilio.

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

GEORGE BERNARD SHAW 
Dramaturgo, Romancista, Contista, Ensaísta e Jornalista Irlandês.

O progresso é impossível sem mudança 
e aqueles que não conseguem mudar as suas 

mentes não conseguem mudar nada."

92.9% 7.1%
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+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br

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

INGREDIENTES 
3 kgs de Pernil de Cordeiro Castrolanda
5 dentes de alho 
1 colher (sopa) de sal 
1 1/2 polpa de maracujá sem sementes 
1 litro de caldo de carne (2 cubos de caldo dissolvidos) 
1/3 xícara (chá) de farinha de trigo 
1/2 xícara (chá) de manteiga 
2 xícaras (chá) de ameixa sem caroço

Amasse o alho, junte o sal e tempere a carne. Reserve. Bata o maracujá 
com um pouco do caldo de carne no liquidificador. Passe pela peneira e 
acrescente o caldo de carne restante. Regue a carne e leve para assar em 
forno médio (170 ºC a 190 ºC), preaquecido, por 1 hora. Vire a carne e asse 
por mais 1 hora, aproximadamente. Durante todo o tempo do cozimento, 
regue a carne com o caldo do fundo da assadeira. Retire do forno. Reserve o 
pernil aquecido e coe o caldo que ficou na assadeira. Dissolva a farinha de 
trigo no caldo coado e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar.
Retire do fogo, junte a manteiga e bata bem. Junte as ameixas e sirva com 
as fatias de carne.

Fonte: www.mdemulher.abril.com.br

MODO DE PREPARO 

CORDEIRO COM
MARACUJÁ

INGREDIENTES 
1 pacote de massa para lasanha
500 g de queijo mussarela
500 g de Presunto Cozido Alegra
1 l de Leite Naturalle
1 caixa de Creme de Leite Castrolanda
2 colheres de sopa de maizena
1 caldo de frango
1 colher de sopa de extrato de tomate
Sal a gosto
1 pacote de queijo ralado
Margarina para untar a forma

Cozinha a massa como instrução do pacote e reserve. Para o molho 
coloque em uma panela o leite, a maizena, o caldo de frango, o extrato 
e o sal. Faz o mingau e quando estiver quase fervendo coloca o creme de 
leite e deixe acabar de cozinhar. Depois é só montar a lasanha colocar a 
massa, molho, presunto, mais molho, massa, molho, mussarela, molho e assim 
diante até o fim. Por último, coloque a camada de molho e de queijo ralado. 
Levar ao forno até o queijo derreter e ficar levemente dourado por cima. 

Fonte: www.portaltudoaqui.com.br

LASANHA DE 
PRESUNTO E QUEIJO 

MODO DE PREPARO 



MÁRCIO COPACHESKI
GERENTE DE NEGÓCIOS AGRÍCOLA DA CASTROLANDA 

6 capa

FUNDAÇÃO ABC PROMOVE

   Show 
Tecnológico 
de Inverno

   1  º

O intuito do show 
tecnológico é demonstrar 
ao cooperado os 
principais assuntos de 
interesse relacionados às 
culturas de inverno

“
“
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 Campo Demonstrativo e Experi-mental de 

OPonta Grossa foi palco do 1º Show 
Tecnológico de Inverno, um dia para 

compartilhar informações sobre as novidades do 
campo. O evento, realizado na quinta-feira, 05 de 
outubro, pelas cooperativas Castrolanda, Frísia e 
Capal, em conjunto com a Fundação ABC e patrocínio 
das Sementes Batavo e Castrolanda, permitiu aos 
cooperados conhecer resultados de trabalhos com 
foco nas culturas de trigo.

Sílvio Bonawitz, Assessor de Imprensa da Fundação 
ABC, conta que em anos anteriores as duas marcas de 
sementes patrocinadoras realizavam dias de campo 
de inverno, assim como a Fundação ABC, e a união de 
todas em um evento só visa um público maior. 
Diferente do já tradicional Show Tecnológico de 
Verão, que é aberto ao público, o show de inverno foi 
exclusivo para associados das cooperativas do Grupo 
ABC.  Bonawitz sinaliza a possibilidade de abrir o 
evento ao público no ano que vem. “São poucos os 
eventos de inverno no Brasil, pode ser uma grande 
oportunidade para o grupo”, cita.

O Gerente de Negócios Agrícola da Castrolanda, 
Márcio Copacheski, relata que houve um grande 
esforço para unir os interesses e realizar um único 
evento. “Apesar de estarmos no mesmo mercado, nós 
podemos ter sinergia nas nossas atividades”, 
comenta.  Copacheski expõe que o intuito do show 
tecnológico é demonstrar ao cooperado os principais 
assuntos de interesse relacionados às culturas de 
inverno, como a parte industrial do trigo, tendo em 
vista que a intercooperação tem um moinho, e a 
cultura da cevada, fomentada em parceria com a 
Cooperativa Agrária.

O tempo colaborou e as atividades estenderam-se 
durante todo o dia. No período da manhã os visitan-
tes assistiram palestra do Engenheiro Agrônomo e 
consultor, Dr. Dirceu Gassen, sobre “A lógica da planta 
e as estratégias de manejo para maior produtividade”. 
À tarde o Pesquisador da FAPA/Agrária, Noemir 
Antoniazzi, e o Diretor Técnico da Associação 
Brasileira das Indústrias de Trigo(Abitrigo), Luiz 
Carlos Caetano, falaram respectivamente sobre a 
“Qualidade de cevada para produção de malte e 
cerveja” e a “Qualidade Industrial do Trigo”.

Nos dois períodos foram realizados os giros de 
campo por seis estações.  Na Estação 1 os pesquisa-
dores da Fundação ABC, Rudimar Molin e Maryon 
Carbonare, abordaram sobre genótipos de trigo e 
cultivares de trigo forrageiros. Molin explica que os 
29 genótipos já foram avaliados até a safra passada e 
agora foram apresentados com classi-ficação em 
relação ao número de queda, item importante para o 
produtor na tomada de decisão, qualidade industrial 
e potencial produtivo. Quanto aos cultivares de trigo 
forrageiros, Maryon esclarece que a estação 
contemplou cinco cultivares, sendo três indicados 
para pastejo, mais focados na parte de proteína, e 
dois para silagem de planta inteira, com foco na parte 
energética. “Na estação explicamos quais categorias 
de animais podem utilizar esses materiais, sua 
produção, qualidade, época de plantio e manejo 
geral”, conclui.

Já na Estação 6, pesquisadores da Fundação Agrária 
de Pesquisa Agropecuária falaram sobre quatro 
cultivares de cevada que estão sendo comparadas a 
BRS Brou, referência na região.  Marcos Novatzki 
conta que as novas cultivares (Ana1, Ana2, Danielle, e 
WKS Irina) permanecerão em fase de teste por mais 
dois anos para que possam ser divulgados dados 

coesos aos produtores em termos defensivos e de 
produtividade . O pesquisador expõe que as novas 
cultivares já estão sendo comercializadas na região 
centro–sul do Paraná e em breve devem estar nas 
propriedades da região dos Campos Gerais.  Nas 
demais bases foram apresentados temas relativos ao 
Tratamento Industrial de Sementes, Qualidade 
Fisiológica de Sementes, Manejo de população de 
plantas e racionalização da adubação nitrogenada 
na cultura de trigo, Grupo de Cultivares e diferentes 
manejos de doenças em Trigo. 

O cooperado Reinder Mattheus Barkema menciona 
que foi até o evento em busca das novidades do setor. 
Barkema produz trigo, principalmente da variedade 
Supera, e no show tecnológico buscou conhecer 
novas variedades com a mesma qualidade de farinha, 
branqueadora. “Busco novidades de tipos de 
produtos, tipos de variedades, variedade em manejo, 
na verdade tudo o que é novo”, declara.

O nome do evento de inverno aproveita o sucesso do Show Tecnológico de Verão 
realizado pela Fundação ABC há 20 anos. Em 2018, a 21ª edição acontecerá nos dias 21 e 
22 de fevereiro de 2018, no Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa, a 
partir das 8 horas, com entrada gratuita. 

O evento tecnológico, se firma pela difusão das tecnologias agropecuárias disponíveis e 
em desenvolvimento, por um dos principais institutos de pesquisa agropecuária do país e 
demais empresas atuantes no Brasil e no mundo, em torno da produção de alimentos e 
forragem.

A intenção do show é apresentar alternativas de produção e os avanços tecnológicos 
desenvolvidos através das pesquisas que a Fundação ABC faz e também apresentar as 
novidades que as principais empresas do ramo estão lançando no mercado. Toda a equipe 
técnica da Fundação ABC estará à disposição dos produtores rurais para tirar dúvidas, 
conversar e debater sobre assuntos da agricultura. 

SHOW TECNOLÓGICO DE VERÃO

*Com Assessoria





Inserção no mercado 
de trabalho
PcDS RELATAM SUAS EXPERIÊNCIAS E REALIZAÇÕES 

u e você. Quantas diferenças existem entre Enós? Eu com minhas limitações, você com 
as suas. Posso não ser bom em atividades 
esportivas, enquanto você tira isso de letra. 
Tenho habilidades para escrever, mas você 
sente dificuldade em redigir apenas uma linha. 
Nossas limitações e capacidades são muito 
relativas. Sou único e você também é. 
Compomos a diversidade humana, somos altos, 
baixos, loiros, morenos, negros, com deficiência 
ou não e, independente de tudo isso, possuímos 
os mesmos direitos e deveres como cidadãos.

Com o objetivo de quebrar tabus e fazer a 
sociedade refletir no dever da igualdade para 
inclusão, a Federação Nacional das Apaes- 
Fenapaes realiza todo ano a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla. Em 2017 a semana foi celebrada entre 
os dias 21 a 28 de agosto, baseada em tema que 
propôs um debate sobre os direitos, necessida-
des e realizações das pessoas com deficiência 
em diversas áreas como a trabalhista. Ao 
conversar com Felipe Lima Greskiv, Silvanei 
Aparecido Ferreira e Janaina Davidoski Freitas 
da Silva, pessoas com deficiência (PcD) e 
colaboradores da Unidade Industrial de Carnes, 
é fácil perceber que a inserção dessas pessoas 
no ambiente de trabalho é uma grande 
realização. 

Felipe tem apenas 18 anos e ingressou no 
frigorífico aos 16 anos como Jovem Aprendiz no 
setor de almoxarifado. Na sexta-feira, 08 de 
setembro, após novo processo de seleção, 
reiniciou na unidade. O jovem é portador de 
doença degenerativa da articulação do quadril, 
chamada Legg Perthes, em que ocorre destrui-
ção da cabeça do fémur por falta de vasculari-
zação, causando encurtamento da perna. A 
doença foi descoberta pelos pais de Felipe 
quando ele tinha nove anos e, com 15, após 
sofrer um acidente, ele foi alertado do que ela 
poderia ocasionar no futuro. Legg Perthes não 
tem cura, mas é possível fazer reajustes para 
maior conforto do paciente. O colaborador, 
ainda no período do contrato de Jovem 

Aprendiz, ficou seis meses afastado do trabalho 
devido cirurgia de colocação de platina, o que o 
permite trabalhar tranquilamente, atendendo 
para o fato de não carregar muito peso. 

O jovem relata que ao descobrir a doença ficou 
muito abalado, mas recebeu incentivo dos 
familiares e hoje não vê nenhum impedimento 
por causa do problema. Ser admitido na 
Castrolanda foi um sonho comemorado por 
toda a família, que sempre o incentivou a 
persistir. Felipe conta que todos os dias vai 
animado para o trabalho e agradece a oportuni-
dade. “Faz dois anos que estou aqui e ainda 
assim não aprendi tudo o que tem que aprender, 
cada vez tem mais coisas surgindo”, frisa. 

Também jovem, com 20 anos, Janaina Davidoski 
Freitas da Silva, trabalha na sala de cortes. 
Técnica em agroindústria, ela possui deficiência 
visual desde que nasceu. Em seu olho esquerdo 
só se formou a pupila e ela não enxerga nada, o 
uso da lente é somente estético. A colaboradora 
menciona que, geralmente, quando a pessoa 
esclarece que tem deficiência, as portas se 
fecham, ao contrário da Castrolanda onde as 
encontrou abertas. 

Há um ano no frigorífico, esse é o primeiro 
emprego em que Janaina é registrada. Iniciou 
na produção das linguiças frescais, passou para 
o faqueiro da sala de cortes e hoje está na linha 
desse setor. Foi a Janaina quem solicitou a 
última transferência, pois acredita que a 
deficiência não deve limitá-la a executar 
apenas uma função. “Eu tenho capacidade de 
aprender coisas novas, sei que tenho a minha 
deficiência e sei até onde posso ir”, completa.

Pai de um casal de filhos, Silvanei Aparecido 
Ferreira, hoje com 40 anos, viu sua vida se 
transformar aos 35. Sentindo dores há cinco 
anos, esperou chegar ao extremo para procurar 
ajuda. Portador de doença crônica que afeta 
principalmente o esqueleto axial e é incurável, 
chamada de Espondinite Anquilosante, Silvanei 
ficou sem movimento nenhum nos dedos, 

braços, pernas e ombros por um ano. 

No total foram cinco anos encostado pelo INSS, 
na esperança de um dia poder voltar ao 
mercado de trabalho. Com o diagnóstico e o 
tratamento a doença foi estabilizada. Silvanei 
terá que conviver com ela e com as limitações 
que ela impõe durante toda a sua vida, e a cada 
três meses fazer acompanhamento. Os 
cuidados são semanais e toda quinta-feira é 
preciso tomar injeções para não sentir dor. O 
trabalho devolveu dignidade, autoestima e 
representa um mundo novo ao colaborador que 
atua no setor de desossa de cabeça. “Esses cinco 
anos da para dizer que foram 50 de tanto 
sofrimento. Só ficar em casa esgota a gente, só 
acumula coisas ruins na cabeça. Alguns dizem 
que sou louco de pedir para trabalhar, mas não 
sou, porque eu tive vida quando trabalhava e 
agora estou voltando a viver”, revela Ferreira.

A Consultora de Recursos Humanos da unidade, 
Bety Maria Lemes, relata que a equipe do 
frigorífico está disposta a ajudar todo o PcD que 
quiser se superar. Bety explica que esses 
colaboradores passam por avaliação de 
médicos, ergonomista, engenheiro de seguran-
ça, e posteriormente dos gestores dos setores. “A 
gente entende que a limitação não significa que 
a pessoa não é capaz. Nós respeitamos as 
limitações e buscamos com que os PcDS 
demonstrem todo seu potencial”, ressalta Bety.

O Médico do Trabalho da Castrolanda, Swami 
Salgado, explica que a avaliação das pessoas 
com deficiência considera a relação entre as 
suas capacidades e os potenciais postos de 
trabalho, suas adequações e barreiras. “A 
inclusão não pode colocar em risco a saúde 
física e mental do trabalhador. Isto envolve 
desde a análise de acesso e mobilidade até 
luminosidade, alimentação, adequação de 
equipamentos e protocolos de segurança”, 
esclarece Swami. O médico conta que durante a 
consulta esses candidatos sempre falam do 
sonho de voltar a trabalhar para que suas vidas 
sejam preenchidas de significado e plenitude. 
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ÁREA DE NEGÓCIOS LEITE 
promove encontros com produtores

10 leite

Reuniões abordaram doenças e mercado de leite

urante o mês de setembro a Área de 

DNegócios Leite reuniu cooperados 
n o  M e m o r i a l  d a  I m i g r a ç ã o 

Holandesa para abordar sobre doenças que 
acometem humanos e animais e o mercado 
de leite. O primeiro encontro, promovido 
pelo Setor de Controle Sanitário e Gestão, 
aconteceu na tarde da sexta-feira, dia 22, e 
contou com as palestras do Médico do 
Trabalho da Castrolanda, Dr. Swami Salgado, 
e da Médica Veterinária da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná- Adapar, 
Vaneska Dip Rangel.

Os palestrantes abordaram sobre brucelose, 
tuberculose e raiva, suas consequências e 
prevenção. Salgado relatou que as três 
enfermidades são problema de saúde 
pública e oferecem risco direto aos 
trabalhadores envolvidos na cadeia do leite 
(veterinários, produtores, colaboradores das 
propriedades). A brucelose é uma zoonose, 
altamente infectante, com início muito 
inespecífico nos animais. A maior situação 
de risco para o trabalhador é a manipulação 
de restos de abortamento e o quadro mais 
comum da doença é a febre recorrente.

Sobre a tuberculose, o médico ressaltou que 
é um dos problemas de saúde mais sérios 
que temos hoje em virtude da resistência de 
todos os bacilos contaminantes. Salgado 
explicou que a doença se caracteriza por 
lesões em todo corpo dos bovinos e, no 
trabalhador, quando este estiver com tosse 
por mais de 21 dias. Quando os bovinos são 
diagnosticados com brucelose ou tubercu-
lose a única medida sanitária a ser tomada é 
o abate. 

Quanto a raiva, o médico frisou que a 
letalidade é de 100% nos casos que 
evoluem para a manifestação dos sintomas, 
levando ao falecimento em um período de 7 
a 10 dias. Após a mordedura por animal 
suspeito, é importante esfregar bem o local 
da mordida com sabão e água, e de imediato 
procurar uma unidade de saúde para iniciar 
a vacinação aliada ao soro. “Cuidado com 
tuberculose, brucelose e raiva bovina nunca 
é demais”, citou o médico.

A médica veterinária, por sua vez, alertou os 
produtores sobre a responsabilidade de 
cada um com os seus animais e a respeito do 
Programa Nac ional  de  Contro le  e 
Erradicação de Brucelose e Tuberculose, em 
vigor desde 2002. “Defesa sanitária animal é 
dever do estado, mas obrigação do produtor. 
Como representante do estado meu 
trabalho é orientar os produtores, dizer 
como deve ser, representar a legislação”, 
relatou Vaneska.

A veterinária destacou a importância da 
vacinação contra brucelose em bezerras 
entre três e oito meses e ressaltou que, 
neste caso, a vacina só pode ser aplicada por 
médicos veterinários registrados nos 
estados de atuação. A representante da 
Adapar salientou a necessidade de 
realização anual de exames nos animais 
devido o fato de não haver vacina, trata-
mento ou cura para a tuberculose.

Vaneska relatou que a vacina de raiva é fácil 
de aplicar, o custo é baixo e não tem risco 
para o produtor. Segundo Vaneska, o bovino 
que for mordido por um morcego e estiver 
vacinado tem uma enorme chance de não 
desenvolver a doença. Grande risco da raiva 
para os humanos são os animais de 
companhia, maiores vetores devido o 
convívio, proximidade e contato. “Os 
animais sob a nossa responsabilidade 
precisam de nossa constante vigilância”, 
completou.

O Diretor Presidente da Castrolanda, Frans 
Borg, afirmou no início da palestra que 
devido a expressividade da cadeia do leite e 
do número de animais da região é preciso 
que os produtores e a cooperativa assumam 
a responsabilidade sobre a questão da 
sanidade. “O ser humano facilmente é 
levado por questões cômodas e nós temos 
que, cada vez mais, nos questionar sobre 
essa questão de sanidade porque nós 
mexemos com animais e temos riscos de 
saúde tanto para eles quanto para nós”, 
enfatizou Borg.

O ser humano 

facilmente é levado por 

questões cômodas e nós 

temos que, cada vez 

mais, nos questionar 

sobre essa questão de 

sanidade porque nós 

mexemos com animais 

e temos riscos de saúde 

tanto para eles quanto 

para nós”

“

FRANS BORG
Diretor Presidente



Novo gerente de Negócios Leite

O Diretor Executivo Popke Ferdinand van der Vinne apresentou o novo Gerente de 
Negócios Leite, Eduardo Ribas aos cooperados durante um dos eventos da área. Ribas 
relatou brevemente os desafios da Unidade, entre eles a reestruturação da Assistência 
Técnica, com foco no atendimento e suporte ao produtor. Ribas frisou que as portas do 
escritório estão abertas a todos os cooperados e os convidou a relatarem suas necessi-
dades. “Queremos a colaboração de vocês no nosso dia a dia, no que vocês precisarem eu 
estou lá para representar vocês. Vamos focar nossa gestão nas necessidades dos 
cooperados, criar um ambiente colaborativo e para isso quanto maior a participação de 
vocês mais nós caminharemos para um futuro melhor”, disse.

Mercado do Leite

A apresentação sobre a conjuntura atual do 
mercado de leite foi realizada na manhã da 
quarta-feira, 27, e conduzida por Enio Andrade, 
Gerente de Supr imentos de Leite  da 
Intercooperação. Com base em gráficos que 
consideram vários anos, Andrade abordou 
sobre a oferta e produção de leite no Brasil, 
demanda/consumo, exportações/importações 
e a situação da cooperativa nesse contexto.

A condição atual desse mercado tem 2016 
como ano de referência. Andrade citou que 
naquele ano houve uma queda na produção em 
torno de 4% conforme divulgado pelo IBGE. Já 
em 2017, a taxa de elevação foi de 7 a 8%, 
ocasionada pelo menor custo da ração e clima 
favorável, algo inesperado para um intervalo 
menor que 12 meses. O gerente explicou que 
com a queda de produção em 2016 o preço 
líquido pago ao produtor subiu no primeiro 
semestre e logo despencou. Entretanto, o valor 
repassado ainda está acima da média histórica, 
fator que também incentivou o aumento de 
produção.

No que tange às importações, Andrade relatou 
que com a baixa dos estoques em 2016 o Brasil 
voltou a ser um importador de leite principal-
mente do Uruguai e da Argentina, recebendo 
aproximadamente 105 milhões de litros de 
leite equivalente, em agosto de 2017, o dobro 
do que Pool recebe por mês. O técnico 
esclareceu que não se comercializa leite fresco 
no mercado internacional, mas a conta 
considera o leite equivalente em queijo e leite 
em pó, itens que representam 80% do volume 
industrializado no Brasil e geram impacto 
direto no mercado interno. 

O saldo da balança comercial brasileira 
considerando importações e exportações é 
negativo. Isso porque o Brasil exporta peque-
nos volumes para países emergentes e, devido 
ao alto custo de produção, infraestrutura e 
controles sanitários exigidos para mercados 
maduros, perde competitividade para exportar. 

Além desses fatores, houve uma queda no 
consumo de leite no mercado nacional em 
2017, acarretada pelo alto índice de desempre-
go. Enio Andrade acredita que essa fase faz 
parte de um ciclo que vai melhorar, tendo em 
vista que o Brasil é o maior consumidor de leite 
UHT do mundo. “Somos uma União de 
Cooperativas e as indústrias recebem mais de 
2,5 milhões de litros de leite por dia, que não 
tem como cortar, não temos a possibilidade de 
reduzir a produção”, destacou. Em virtude da 
capacidade das unidades de beneficiamento 
estar no limite, principalmente em Castro, o 
gerente aponta que pode haver atraso dos 
caminhões ou perda de leite e solicitou o apoio 
e compreensão de todos para ultrapassar esse 
momento difícil.

VANESKA DIP RANGEL
Médica Veterinária da Adapar 

ENIO ANDRADE
Gerente de Suprimentos Leite

EDUARDO RIBAS
Gerente de Negócios Leite 
da Castrolanda

SWAMI SALGADO
Médico do Trabalho da Castrolanda
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ara comemorar os dois anos da inaugura-P ção da Unidade Industrial de Carnes, a 
Alegra Foods lançou em outubro a nova linha 
Premium. A linha Skin Pack conta com cinco 
cortes especiais embalados de forma a valori-
zar o que o produto tem de melhor. O T-Bone, 
Ribeye, Costela Desossada, Prime Rib e Lombo 
Inglês, vem para mostrar ao consumidor outras 
formas de preparar carne suína.

O vice-presidente da Castrolanda, Richard 
Hendrik Borg, cita que um dos focos do lança-
mento é revelar que a carne suína possui cortes 
diferenciados, assim como a carne bovina cujos 
nomes, conceitos e formatos são conhecidos.  
Outro ponto é demonstrar que a qualidade e o 
sabor são muito bons e, dependendo do pala-
dar, pode ser considerado melhor, com o dife-
rencial de que o preço é mais acessível. 

“Olhando ao redor nossos concorrentes, nós 
não temos tanto volume e tanta competência 
por escala. Nosso abate já é considerável, mas 
olhando outros frigoríficos grandes, a gente 
entende que não é pelo volume que teremos a 
melhor rentabilidade. Não temos esse volume 
para buscar rentabilidade, mas temos que 
buscar especialidades e essa é uma das mis-
sões que a equipe da Alegra está buscando 
para ser nosso diferencial”, esclarece o diretor 
da cooperativa.

Os produtos da nova linha Premium somam-se 
a outros mais de 90 itens que levam a marca 
Alegra no varejo.  Junto a ela, os últimos lança-
mentos do frigorífico são os cortes temperados 
e a linha finas fatias. O Superintendente da 
Unidade, Ivonei Durigon, explica que as novas 
linhas atendem a proposta de valor da marca 
que busca a diferenciação, a praticidade e a 

conveniência para o consumidor. “Dentro da 
proposta de valor da Alegra, o objetivo é produ-
zir com inovação e diferenciação. Tendo em 
vista esse propósito lançamos essas linhas 
para agregar valor a cadeia e buscar o valor 
percebido pelo consumidor. Nesse ano estão 
sendo lançados mais de 20 novos produtos e a 
tendência é que para o próximo ano a gente 
continue”, menciona Durigon.

A inovação não para nos cortes, está também 
na apresentação do produto. A linha de cortes 
diferenciados é embalada em Skin Pack em 
bandeja, sucesso na Europa e ideal para envol-
ver produtos fracionados. A carne é disposta no 
recipiente e coberta por uma película de plás-
tico tão fina e aderente que parece uma pele.  
Durigon ressalta que essa é a primeira linha de 
cortes suínos no Brasil a utilizar essa tecnolo-
gia de embalagem.

Richard Borg acredita que a Skin Pack é a 
melhor forma de apresentar os cortes aos 
consumidores. “Você praticamente não vê o 
plástico, são tipos de embalagens que deixam 
o produto mais bonito. Queremos com isso 
deixá-lo de forma bem visível no mercado, 
como uma vitrine, para o consumidor entender 
que existe uma forma interessante de consu-
mir carne suína”, expõe.

Segundo o vice-presidente, o frigorífico abate 
atualmente 3.100 animais por dia, desossa 
cerca de 2.000, e produz aproximadamente 
1.900 toneladas de industrializados. Dos 
industrializados praticamente a metade é da 
própria marca Alegra e a outra é de empresas 
parceiras para as quais a unidade presta servi-
ços, o que viabiliza o funcionamento da linha. O 
vice-presidente conta que a previsão é abater 

3.500 animais no ano que vem, 400 a mais do 
que é abatido atualmente, e 5.000 daqui dois 
anos. Para que isso ocorra, Borg ressalta que é 
necessário ter uma licença do Ministério da 
Agricultura. A desossa e a linha de industriali-
zados também tende a crescer, essa última até 
3.000 toneladas, com expansão dos produtos 
mais procurados no mercado. 

“Cortes especiais ainda é um pequeno volume 
que estamos trabalhando, é inovador. Está 
tendo boa e crescente aceitação. O crescimen-
to ainda é lento,  porque não temos vasão tão 
rápida desse tipo de produto. Queremos mos-
trar isso e gradativamente, tendo resposta do 
consumidor, a gente amplia a produção”, pon-
tua. O diretor evidencia que a planta da unida-
de está preparada para o abate de 10.000 
animais, entretanto, isso ainda não tem previ-
são, pois depende da resposta do mercado. 

Richard considera que a Operação Carne Fraca, 
desencadeada pela Polícia Federal em março 
desse ano, deixou o consumidor receoso em 
um primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, 
o fez parar para analisar e ver as opções dispo-
níveis. Borg assinala que isso permitiu o avan-
ço da marca na carteira de clientes e pontos, 
aumentando a base de venda. “Nossos concor-
rentes tiveram que baixar os preços e nós con-
seguimos manter os nossos. Os valores ainda 
não são suficientes para atingir o equilíbrio 
total da unidade, aguardamos um momento 
melhor do mercado para poder agregar um 
pouco mais de valor no preço do nosso produ-
to”, conclui.

Alegra comemora 2 anos 
e lança nova Linha Premium
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 prática do tratamento de sementes da 

Asoja Bt agrega benefícios ao produtor. 
Ensaios a campo conduzidos pela equipe 

técnica da DuPont Brasil Proteção de Cultivos e 
por pesquisadores de universidades e centros de 
estudos, realizados nas safras 2015-16 e 2016-
17, comprovam que essa técnica permite 
controlar com eficiência ao ataque inicial de 
pragas de solo e pragas foliares. Esses trabalhos, 
focados sobretudo na associação entre a 
tecnologia Bt e o inseticida de ponta DuPont 
Dermacor®, trouxeram resultados relevantes ao 
produtor da oleaginosa, dos quais trataremos a 
seguir. Observamos, por exemplo, que o trata-
mento de sementes protege plântulas durante 
todo o processo de germinação, emergência e 
estabelecimento do 'stand' da cultura da soja. 
Notamos ainda, especialmente, que a integração 
entre a biotecnologia e o manejo integrado de 
insetos potencializa o desempenho de insetici-
das, ao mesmo tempo que ajuda a manter 
eficazes os traits de organismos geneticamente 
modificados disponíveis no mercado nacional. Ao 
longo da pesquisa empreendida pela companhia, 
a performance do produto DuPont Dermacor® 
sobre a soja Bt foi estudada em diversas 
situações a campo, e comparada ao tratamento 
padrão do produtor ou padrão comercial. DuPont 
Dermacor® revelou resultados superiores no 
controle de pragas de solo e foliares da soja Bt. 
Concluímos que características específicas de 
Dermacor®, como a rápida absorção pela 
semente no processo de germinação, favorece-
ram a proteção e a manutenção do 'stand' da soja 
já nas fases iniciais do desenvolvimento da 
lavoura, protegendo-a, principalmente, contra o 
ataque das lagartas-elasmo (Elasmopalpus 

lignoselus) e coró (Phyllophaga cuyabana). Na fase 
de desenvolvimento das plântulas, Dermacor®, 
translocado via xilema para a parte aérea da 
planta, resultou no amplo espectro de controle 
das lagartas Spodoptera frugiperda, Helicoverpa 
armígera e Anticarsia gemmatalis. Dermacor® age 
paralisando a alimentação dessas lagartas de 
forma rápida, reduzindo os danos às lavouras. 

A figura 1 destaca o desempenho superior de 
Dermacor® sobre a população de plantas. O 
produto mostrou performance 10% superior na 
comparação ao tratamento do produtor, na média 
das duas últimas safras. A figura 2 confirma o 
ganho de produtividade obtido pelo produtor 
que usou Dermacor®, comparado ao tratamento 
padrão. Note que a soja Bt protegida por 
Dermacor® teve produtividade média de 67 
sacas por hectare, ou seja, duas sacas a mais por 
hectare do que o padrão de mercado. O controle 
superior da lagarta elasmo, uma das mais 
danosas à sojicultura, está registrado na figura 3. 
As sementes Bt tratadas por Dermacor® 
receberam, em média, proteção três vezes maior 
– a análise considera a quantidade de plantas 
atacadas pela praga em áreas de 10 metros 
quadrados. A figura 4 indica que nas lavouras de 
soja Bt tratadas pelo 'padrão do produtor' foram 
encontradas, em média, oito larvas a mais de coró 
por metro quadrado. Já na figura 5 veja a 
infestação de Spodoptera frugiperda e o excelente 
controle de Dermacor®, comparado com o 
tratamento padrão. A média dos resultados 
apresentados pelos estudos da DuPont mostra-
ram, nas condições em que os campos foram 
conduzidos, que Dermacor® proporcionou mais 
proteção. Além dos campos experimentais 
observados nas safras 2015-16 e 2016-17 da 
oleaginosa, a DuPont Proteção de Cultivos realiza 
estudos frequentes envolvendo seu produto nos 

centros de pesquisas de Wilmington, nos Estados 
Unidos e Paulínia, cidade do interior do Estado de 
São Paulo. Cientistas da empresa descrevem o 
inseticida para tratamento de sementes 
Dermacor® como uma das grandes inovações 
recentes da agricultura mundial. Trata-se de uma 
tecnologia de última geração, capaz de fortalecer 
o vigor da lavoura e a rentabilidade ao sojicultor 
brasileiro. Dermacor® funciona ainda como uma 
ferramenta altamente eficiente à prática do 
manejo de resistência da soja Bt às principais 
lagartas que atacam a cultura no Brasil.

¹Engenheiro Agrônomo e Gerente de Pesquisa e 

Desenvolvimento da DuPont Proteção de Cultivos para 

Tratamento de Sementes América Latina.

²Engenheiro Agrônomo e Gerente de Tecnologia de 

Aplicação da DuPont Proteção de Cultivos para 

Tratamento de Sementes América Latina.

Recomendação de Bula/dose: Dose de 100ml/100kg – 

Lagarta Elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Lagarta- 

militar (Spodoptera frugiperda) e Helicoverpa armigera. 

Dose de 50 ml/100kg – Coró (Phyliosphaga cuyabana) e 

Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis).

Observações importantes: As recomendações de 
dose para cada praga estão disponíveis na bula do 
produto e no site da DuPont Proteção de Cultivos. O 
aumento da produtividade e rentabilidade foi 
observado em campos experimentais, onde foi 
utilizado o produto Dermacor®, seguindo correta-
mente as informações de dosagem e aplicação. O 
aumento de produtividade e rentabilidade depende 
também de outros fatores, como condições de clima, 
solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. 
Dados disponibilizados pela área de pesquisa da 
DuPont.
 
Atenção: Este produto é perigoso à saúde humana, 
animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na 
bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos 
de proteção individual. Nunca permita a utilização 
do produto por menores de idade. Consulte sempre 
um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário 
agronômico. Produto de uso agrícola. Faça o Manejo 
Integrado de Pragas. Descarte corretamente as 
embalagens e restos do produto. 
 
As marcas com ®, ™ ou    são marcas da DuPont ou 
afiliadas. © 2017 DuPont. 

Orlando Garcia¹
Sergio Guenze Rodrigues²

SM
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Com essa imersão de 
tecnologias no mercado, 

precisamos cada vez mais 
estudá-las e estarmos 

informados sobre o que 
há de novo

Jovem Cooperativista, Arthur Mittelstedt, 
sobre a participação no AgroTech Conference em São Paulo

Os animais sob a 
nossa responsabilidade 

precisam de nossa 
constante vigilância

Vamos focar nossa 
gestão nas necessidades dos 

cooperados, criar um ambiente 
colaborativo e para isso quanto 
maior a participação de vocês 

mais nós caminharemos para um 
futuro melhor

Novo Gerente de Negócios Leite, Eduardo Ribas, 
durante reunião do setor

O que mais me encanta na rede 
municipal de Castro é que as escolas 

arregaçam as mangas e fazem 
acontecer mesmo diante das 

dificuldades

Secretária Municipal de Educação de Castro, 
Rejane Nocera, durante premiação de boas práticas ambientais

Apesar de estarmos 
no mesmo mercado, nós 
podemos ter sinergia nas 

nossas atividades

Gerente de Negócios Agrícola, Márcio Copacheski, 
sobre o apoio das Sementes Castrolanda e 

Batavo ao Show Tecnológico de Inverno

Médica Veterinária, Vaneska Dip Rangel, 
durante palestra sobre Brucelose, Tuberculose e Raiva

entre
aspas

Dentro da proposta de valor da Alegra, o 
objetivo é produzir com inovação e 

diferenciação. Tendo em vista esse propósito 
lançamos essas linhas para agregar valor a 

cadeia e buscar o valor percebido pelo 
consumidor

Superintendente da Unidade Industrial de Carnes, 
Ivonei Durigon, a respeito de novas linhas da Alegra
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Entrada 
livre no Centro 
Cultural 
Castrolanda

 dia 23 de setembro é conhecido por marcar o 

Oinício da primavera. E para celebrar esta 
estação tão bela, o Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram) incentiva, anualmente, os espaços de 
memória a participarem da “Primavera dos Museus”. O 
evento busca promover e valorizar os museus 
brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a 
relação dos museus com a comunidade.

A cada ano, a “Primavera dos Museus” conta com um 
tema diferente, que norteia as atividades executadas 
pelos museus participantes. Para a 11ª edição, que 
aconteceu entre os dias 18 e 24 de setembro de 2017, o 
Ibram sugeriu o tema “Museus e Suas Memórias”.

De acordo com Ibram, museus são “instituições sem fins 
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de preservação, 
estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 
científico, técnico ou de qualquer outra natureza 
cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de 
seu desenvolvimento”, ou seja, são espaços com uma 
forte relação com a guarda de memórias.

Um dos objetivos do evento “é que museus, e demais 
instituições culturais participantes, possam 'olhar para 
dentro' e refletir, junto com os grupos sociais presentes 
nos territórios nos quais estão inseridos, sobre os 
processos e resultados de sua própria constituição e 
produção”.

Como parte da celebração da Primavera dos Museus, o 
Centro Cultural Castrolanda promoveu, no dia 23 de 
setembro, uma ação para incentivar as pessoas a 
conhecê-lo. Nessa data, não foi cobrado ingresso para o 
Centro Cultural Castrolanda (Memorial da Imigração 
Holandesa – moinho e Museu Histórico de 
Castrolanda). 

A ação permitiu que pessoas que usualmente não 
teriam acesso a espaços como o Centro Cultural, 
pudessem conhecer a história e a cultura dos imigran-
tes holandeses que vieram à Castro.

Os horários de abertura ao público são: de sexta-feira à 
domingo e feriados, das 13h às 18h. A venda de 
ingressos vai até as 17h, para possibilitar a visita 
adequada aos dois espaços.

As ações apresentadas fazem parte do projeto Plano 
Anual de Atividades 2017. Uma realização da 
Associação de Moradores de Castrolanda, Cooperativa 
Castrolanda e Ministério da Cultura. Com recursos da 
Lei Rouanet de incentivo à cultura PRONAC 16742, 
apoiados pelas empresas Tetra Pak, Fertipar, Arysta, 
BRDE, Ihara, Banco ABC Brasil, Alltech, FMC e CRV 
Lagoa.

 POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CASTROLANDA

Apoio Cultural

RealizaçãoApoio Institucional
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você
sabia?

Seguro safra 2017/2018 
Que estão abertas as contratações do seguro agrícola referente à 
safra 2017/2018, para as culturas de Soja, Milho Grão, Milho Grão 
Úmido, Milho Safrinha e Feijão. A representante da corretora Bal-
sano estará atendendo todas as terças e quintas feiras, até o dia 
30/11/2017, das 08 às 16 horas, na sala de reuniões dos Agrôno-
mos no DAT (Departamento de Assistência Técnica). Este ano as 
opções de contratação de seguro são as seguradoras Mapfre e 
Allianz, ou à adesão ao Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo 
Granizo da Cooperativa. Mais informações com Jefferson Luiz das 
Neves (42) 3234-8008, Rodolfo Valenga (42) 3234-8115, e Rafaela 
de Quadros (42) 99970-0273. No encarte da Circular do dia 06 de 
setembro constam informações sobre as normas de Fundo Mútuo 
Agrícola e Grupo Mútuo de Granizo.

Cooperar é transformar 
Que a cooperativa lançou campanha de endomarketing para valo-
rizar o cooperativismo e demonstrar que a união de esforços é o 
combustível que move para chegar cada vez mais longe. Com foco 
nos cooperados e colaboradores, o objetivo é colocar todos juntos 
num mesmo grau de contribuição e de crescimento. O cooperati-
vismo transforma e só transforma com a participação de cada um. 

Calendário de eventos 
Que no site da Castrolanda está disponível o calendário com os 
eventos que acontecerão na cooperativa. O Show Tecnológico de 
Verão da Fundação ABC está previsto para fevereiro do ano que 
vem.  Acesse: www.castrolanda.coop.br/eventos.

Prorrogação do convênio 100/97 
Que a vigência do Convênio nº 100/97 foi prorrogada até 30 de 
abril de 2019. O Convênio ICMS 100 tem como objetivo reduzir a 
carga tributária nas operações com insumos agropecuários. A 
cláusula segunda reduz em 30% a base de cálculo do ICMS nas 
operações interestaduais com fertilizantes. 

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 email.

quem esteve
na Castrolanda
Dinamarqueses e representantes da Copel

No início da manhã da quinta-feira, 28 de setembro, o Presidente da 
Castrolanda, Frans Borg, e o Vice Presidente, Richard Borg, receberam 
visitantes da European Protein e do Fundo da Indústria da Dinamarca. 
Também na manhã do dia 28/09, Frans Borg e o Coordenador do Setor 
de Engenharia, Vinícius Fritsch, conversaram com representantes da 
Copel.

Troféu "A Granja do Ano"

A Castrolanda recebeu em 29 de agosto o troféu “A Granja do Ano” na 
categoria Destaque Nacional em Pecuária Leiteira. Realizado pela 
Revista A Granja, a cerimônia de entrega do prêmio aconteceu durante 
a Exposição Internacional de Animais, a Expointer em Esteio, no Rio 
Grande do Sul. O Diretor Paulo Roberto Trentin representou a coopera-
tiva na solenidade. A premiação completou a sua 32ª edição esse ano 
em que reconheceu as 30 empresas, personalidades, empresas, enti-
dades ou instituições que se destacam em segmentos relevantes 
ligados direta ou indiretamente à agropecuária brasileira.

foto em
destaque
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No mês de setembro o Setor de Gestão de 
Florestas passou a se chamar de Biomassa, uma 
decisão estratégica da Área de Negócios 
Agrícola. A Biomassa é toda matéria orgânica 
não fóssil, de origem animal ou vegetal, que 
pode ser utilizada na produção de calor, seja 
para uso térmico industrial, seja para geração de 
eletricidade e/ou que pode ser transformada e, 
outras formas de energias sólidas, líquidas e 
gasosas. A matéria faz parte da história da 
humanidade, pois desde o início da civilização o 
homem utiliza lenha como fonte de luz e calor. 

No Brasil, o salto da Biomassa se deu com o 
advento da lenha na siderurgia, no período da 
Revolução Industrial. Segundo dados divulga-
dos em março desse ano pelo Ministério de 
Minas e Energia, a biomassa voltou a ser a 
segunda fonte de geração mais importante do 
Brasil na Oferta Interna de Energia Elétrica 
(OIEE) - toda a energia necessária para movi-
mentar a economia – com o registro de 8,8% em 
2016, superando os 8,1% de participação do gás 
natural.

A equipe do Castrolanda Notícias conversou com 
o Engenheiro Florestal, Gilvan Plodowski, 
responsável pelo setor na cooperativa, para 
conhecer os motivos da mudança de nomencla-
tura, estratégias e expectativas, tipos de 
biomassa produzidos pela Castrolanda, como 
são utilizados e as vantagens do uso de 
biomassa na produção de energia. Confira a 
entrevista abaixo.

Porque o setor mudou de nomenclatu-
ra? Qual o motivo?

O setor alterou a nomenclatura devido ao fato 
de ser um dos negócios da unidade agrícola. São 
cinco os negócios atualmente: sementes, 
insumos, grãos, feijão e biomassa. O antigo 
nome Gestão de Florestas não se encaixava, 
uma vez que o nosso negócio não é fazer gestão 
de florestas, mas sim fornecer biomassa para as 
unidades da Castrolanda e para o mercado.

Quais as estratégias e expectativas do 
novo setor daqui para frente?
A estratégia é fornecer biomassa de forma 
contínua, dentro dos padrões estabelecidos 
pelos clientes (internos e externos) e a preços 
competitivos. Já a nossa expectativa é tornar o 
setor de biomassa da Castrolanda uma 
referência no fornecimento deste produto, 
gerando valor e resultado à cooperativa.

Quais os tipos de biomassa mais 
utilizados na geração de energia e 
quais são produzidos pela Castro-
landa? 
Existem diversos tipos de biomassa vegetal 
empregados na geração de energia. Dentre eles 
pode-se citar: casca de arroz, casca de côco 
verde, bagaço de cana-de-açúcar, a biomassa 
oriunda de florestas, entre outras. A Castrolanda 
produz biomassa a partir de florestas de 
Eucalipto, na forma de lenha e cavacos de 
madeira. Possuímos atualmente 1.689 ha de 
florestas plantadas, sendo 1.529 ha de 
Eucalipto, localizados nos municípios de Castro, 
Piraí do Sul e Ventania. 

Onde é utilizada a Biomassa produzida 
pela cooperativa?
Produzimos anualmente cerca de 20.000 
toneladas de lenha, para geração de calor e 
vapor em nossas unidades de recepção e 
secagem de grãos, fábrica de rações de Castro, 
unidade de batata frita e unidade de negócios 
feijão, e 26.000 toneladas de cavaco, destinadas 
à geração de vapor na unidade industrial de 
carnes e fábrica de ração de Piraí do Sul. Parte 
dessa produção, a partir deste ano, passou a ser 
destinada ao mercado regional para terceiros. A 
expectativa para 2018 é alavancar a produção 
de cavaco no setor, dobrando a atual capacidade 
de produção. O setor é responsável desde a 
produção da madeira na fazenda até a entrega 
do produto para o cliente. A energia renovável 
advinda da madeira é produzida para garantir a 
energia necessária para a geração de calor em 
fornalhas e vapor em caldeiras da cooperativa. O 
cultivo respeita todas as normas legais em 
vigência. 

Quais as vantagens do uso da biomassa 
na produção de energia?
Dentre as principais vantagens da biomassa 
pode-se citar: é uma energia renovável, pouco 
poluente, não emitindo dióxido de carbono 
(uma vez que o carbono emitido pela queima é 
fixado pela floresta). É uma fonte de baixo custo, 
sendo as suas cinzas menos agressivas para o 
ambiente. Observa-se, também, uma menor 
corrosão dos equipamentos como caldeiras e 
fornos. Além disso, possuímos 1.929 ha de 
florestas nativas, o que representa 53% do total 
de cobertura florestal da cooperativa, os demais 
47% são compostos por floresta plantada. Desta 
forma, preservamos também os recursos 
naturais, propiciando uma contribuição 
ambiental significante ao ecossistema da 
região.

GILVAN PLODOWSKI
Engenheiro Florestal da Castrolanda

Mudança Estratégica
Setor de Gestão 
de Florestas passa a 
se chamar Biomassa



m 21 de setembro comemoramos no EBrasil o Dia da Árvore. A data é dedicada 
para a conscientização sobre a importância 
da preservação desse bem tão valioso para 
a vida no planeta. Preservá-las é uma das 
maneiras de cuidar do meio ambiente que 
nos cerca e nos fornece água, alimento e 
oxigênio. 

Esse dia especial foi escolhido pelo setor de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente-SSMA 
da Castrolanda para a entrega do troféu 
“Escola que coopera com o Meio Ambiente”. 
A premiação integra o Programa de Boas 
Práticas Ambientais que visa reconhecer, 
estimular e incentivar projetos desenvolvi-
dos nas escolas do município com foco em 
sustentabilidade.

Representantes das Escolas Municipais 
José Nery Carneiro de Nápoli, Jardim Bela 
Vista, Guararema, Rural da Estação do 
Tronco e do Campo de São Sebastião 
enviaram projetos esse ano e os apresenta-
ram antes da premiação. As atividades nas 
escolas envolveram diretamente 420 
crianças em ações que visam despertar a 
compreensão da necessidade de destinar 
corretamente o lixo, reciclar materiais, 
cuidar do solo e da água.

O Coordenador da Área de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, Francis 
Grigolo, elogiou os trabalhos e incentivou a 
continuidade junto às crianças. Grigolo 
ressaltou que as apresentações nos 
despertam para situações que muitas vezes 
não damos a devida importância no dia a 
dia, oportunizando assim uma troca 
saudável. “Saibam que o trabalho de vocês 
é muito importante e causa grande impacto 
na vida das crianças, é onde começa a 

transformação”, disse o coordenador para 
as professoras presentes.

A Secretária Municipal de Educação, Rejane 
Nocera, relatou sobre o seu orgulho em 
fazer parte da rede municipal de ensino de 
Castro, agradeceu a parceria e comprometi-
mento da Castrolanda em ações como essa 
e parabenizou todas as escolas pelos 
projetos desenvolvidos. “O que mais me 
encanta na rede municipal de Castro é que 
as escolas arregaçam as mangas e fazem 
acontecer mesmo diante das dificuldades”, 
declarou Rejane.

Os projetos passaram por avaliação de uma 
comissão julgadora que definiu os três 
primeiros colocados. Em terceiro lugar 
ficou a escola José Nery, em segundo a 
escola da comunidade de São Sebastião e, 
em primeiro lugar, ficou o projeto “Água- 
Nosso bem mais precioso” elaborado pelas 
professoras Rosecléia Ferreira e Daiana 
Menarim na escola do Guararema. Daiana 
relata que a ideia surgiu em 2015 para 
conscientizar os alunos da importância da 
água, visto que, naquele ano, grande parte 
do território brasileiro sofreu com a seca e 
falta de chuva. 

A importância da água ficou ainda mais 
evidente no dia em que ocorreu o rompi-
mento do cano que abastece o terreno em 
que ficam a escola municipal, escola 
estadual, e os postos de assistência e de 
saúde da região. A experiência motivou a 
construção de cisterna de captação da água 
da chuva que é utilizada para limpeza dos 
banheiros, pátios e salas de aula, o que 
auxilia na economia e preservação desse 
bem tão indispensável.

BOAS 
PRÁTICAS 
AMBIENTAIS
Castrolanda 
premia projetos de 
escolas municipais
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AS ATIVIDADES NAS 
ESCOLAS 
ENVOLVERAM 
DIRETAMENTE 420 
CRIANÇAS EM AÇÕES 
QUE VISAM 
DESPERTAR A 
COMPREENSÃO DA 
NECESSIDADE DE 
DESTINAR 
CORRETAMENTE O 
LIXO, RECICLAR 
MATERIAIS, CUIDAR 
DO SOLO E DA ÁGUA.



SEMENTES CASTROLANDA
Durante o Fórum da Agricultura no Agroleite 2017 a Sementes 
Castrolanda lançou sua nova logomarca. A nova identidade marca os 
40 anos de comercialização de sementes da cooperativa. A proposta 
de comunicação traz um posicionamento mais moderno, amigável e, 
ao mesmo tempo, marcante. As formas lembram folhas que se cruzam 
e remetem ao infinito. A redefinição também remete a uma hélice 
dupla de DNA, demonstrando a evolução e tecnologia na semente de 
soja. 

Na oportunidade do lançamento o Gerente de Negócios Agrícola, 
Márcio Copacheski, explicou que a nova proposta de comunicação 
estará em todos os materiais de sementes, outdoor, revistas 
especializadas, publicações e embalagens. “Queríamos uma forma 
simples de comunicação, que fosse bem absorvida pelo nosso público, 
formado por agricultores, onde ele pudesse entender semente, vigor, 
tecnologia, inovação, que serão as tônicas da estratégia de 
comunicação”, disse. 

vitrine
Castrolanda

LEITES UHTS COLÔNIA 
HOLANDESA
A linha de Leites UHT Colônia Holandesa, embalagem Basic, é 
produzida na Central de Processamento de Leite (CPL) / Frisia de 
Ponta Grossa com matéria-prima - leite in natura - originada da maior 
e melhor bacia leiteira do Brasil (Campos Gerais/PR). O Leite Integral é 
uma rica fonte de proteínas e cálcio, e é indicado àqueles que buscam 
disposição para o dia-a-dia, além de ajudar a regular o sistema 
nervoso e a aumentar a resistência às infecções. Ideal também para 
quem busca um sabor mais intenso e encorpado. Já os leites 
Semidesnatado e Desnatado, caracterizam-se pelo baixo ou zero teor 
de gordura, mas preservam o sabor e as características do leite e 
mantem seus benefícios nutricionais.
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Tortilhas de milho crocantes em formato triangular. O salgado é ideal 
para preparar “Nachos”, prato da culinária dos Estados Unidos e 
México. O petisco pode ser servido com vários tipos de molhos: carne 
moída, cheddar, guacamole, creem cheese. Experimente, fica uma 
delícia!

SMAAKS SWEET CHILLI
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Pessoalmente eu acho que o Brasil é muito 
competitivo em nível mundial.”

Na edição anterior divulgamos a foto da Reservada Campeã Vaca 
Jovem da Raça Holandesa V&B do Agroleite como campeã da 
categoria. Abaixo a foto correta da campeã da categoria RCH Munique 
1408 Advent Destry TE do Expositor Carlos Jacob Wallauer e Criador 
Raphael Cornelis Hoogerheide.

os dias em que acontece o Agroleite a cidade de Castro recebe 

Nvisitantes, representantes de empresas, associações e 
prestadores de serviços. A movimentação dentro da Cidade do 

Leite também se reflete com intensidade em alguns setores da 
economia do município. O evento desse ano, realizado entre os dias 15 
a 19 de agosto, registrou o recorde de 62 mil pessoas transitando no 
Parque de Exposições. Pessoas que precisam, principalmente, de local 
para se hospedar e se alimentar durante esses dias.

A empresária Silvia Kugler revela que os dois hotéis que administra 
atingiram 100% de ocupação no período do Agroleite, situação que se 
repete a várias edições. Ações pontuais são realizadas nessa semana 
para aumentar a capacidade de atendimento a grande demanda, 
como a transformação de apartamentos com cama de casal para 
camas de solteiro e o aumento dos apartamentos triplos e quádruplos. 
Silvia conta que ouviu relatos de clientes que precisaram ficar em 
Campo Largo, Jaguariaíva e Imbituva, o que demonstra que a 
exposição traz resultados para Castro, cidades vizinhas como 
Carambeí, Piraí do Sul, Tibagi e Ponta Grossa, e a região como um todo.

A empresária menciona que a semana do evento, bem como a anterior 
e a seguinte, são os melhores períodos para os hotéis da cidade. “É um 
período que se vende sozinho. Recebemos pessoas do Brasil todo em 
busca da melhor tecnologia ligada a cadeia do leite que sempre ficam 
impressionados com a estrutura apresentada bem como a organiza-
ção e beleza da feira e animais. Isso reflete em novos grupos visitando 
as fazendas e a cooperativa em outros períodos do ano”, ressalta 
Silvia.

Diante da lotação dos hotéis e para não ficar tão longe do local da 
feira, alguns visitantes procuram casas ou quartos para alugar 
temporariamente. Pelo segundo ano consecutivo, a cabelereira Josy 
Oberek disponibilizou cômodos da sua casa para representantes de 
empresas que expõe no Agroleite. Moradora do centro da cidade, Josy 
hospedou cinco pessoas que conhecem seu vizinho, funcionário de 
empresa veterinária que atua na região. A cabeleireira afirma que no 
ano que vem irá locar os quartos novamente, pois com o dinheiro 
extra dos aluguéis pode investir em seu negócio.

O setor de alimentação também percebeu aumento significativo no 
movimento durante os dias de evento. Dono de tradicional restauran-
te, Zeno Johann, cita que em comparação a semanas normais o 
movimento cresce cerca de 40 a 45%, tanto no almoço quanto no 
jantar. Johann avalia que o fluxo de pessoas foi maior durante o 
Agroleite 2017, o que faz essa época do ano ser cada vez mais 
aguardada, não só pelos restaurantes, mas pelo comércio em geral.

AGROLEITE MOVIMENTA 
ECONOMIA DE CASTRO

do Juiz Pat Conroy

Errata

É uma competição amigável. Nos faz pessoas 
melhores no fim do dia!”

Bastante entusiasmo nos bastidores, todos envolvidos, 
muita gente na plateia. Nós não temos mais isso nos 
EUA ou Canadá. As feiras estão esvaziando. As pessoas 
estão perdendo seu entusiasmo. E acho que os 
produtores daqui são bem dedicados.”

Trouxeram vacas em excelentes condições. Eles sabem o 
que estão fazendo. As vacas estavam prontas. Nenhuma 
vaca ruim no show eram todas boas. Ninguém teria 
problemas em ter essas vacas em sua fazenda.”

Impressões 



cooperativismo
Agrotech Conference

Em 21 de setembro, os jovens cooperativistas Juliano Valenga, Artur 
Mittelstedt e Edward Leffers participaram do Agrotech Conference, em São 
Paulo. Arthur relata que durante o evento foi possível observar que o 
agronegócio vive uma fase de rápido desenvolvimento com tecnologias 
novas a todo momento. “Com essa imersão de tecnologias no mercado, 
precisamos cada vez mais estudá-las e estarmos informados sobre o que 
há de novo, para que então possamos analisar quais dessas tecnologias 
podem ser utilizadas na nossa região, visando desenvolvimento ou mesmo 
resolução de alguns problemas que enfrentamos no setor agropecuário”, 
cita o jovem.
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Castrolanda Cooperativa Agroindustrial
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
CEP 84.165-970 - Colônia Castrolanda
Castro - Paraná

Entre os dias 21 a 24 de setembro, grupo de oito jovens voou até Rio Verde em Goiás, para 
conhecer a COMIGO- Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais doo Sudoeste Goiano. 
Na manhã de sexta-feira, dia 22, eles foram recebidos na sede administrativa pelo Vice 
Presidente de Operações, Aguilar Mota, Superintendente Administrativo Financeiro, Warlen 
Freitas e uma comissão de jovens. Durante a tarde eles conheceram o complexo industrial e, 
no sábado, tiveram a oportunidade de conferir de perto algumas propriedades da região.

Benchmarking em Goiás

Durante as quintas-feiras, 28 de setembro e 
05 de outubro, as mulheres cooperativistas 
que participaram do Programa de Desen-
volvimento de Lideranças, estiveram na 
Casa Alegra, na Cidade do Leite, para work-
shop em que a experiência em gastronomia 
aborda técnicas de liderança e gestão. O 
Chef e consultor Maurício Dobis, certificado 
pela escola australiana Le Cordon Bleu 
Culinary Arts Institute Sydney, conduziu o 
encontro e as ensinou a preparar pratos 
especiais com carne suína. 

Workshop alia gastronomia a liderança






