
Melhores da suinocultura premia granjas destaque.  Pág 14

      ANO 13   

N° 138
DEZEMBRO 2017

Confraternização 
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transformar 



2 editorial

sta última edição do ano de 2017 e, também, última Edo Castrolanda Notícias nesse formato, traz como 
matéria de capa o evento de confraternização anual da 
Castrolanda. Realizado em 1º de dezembro, o evento reu-
niu membros da diretoria e colaboradores. A confraterni-
zação foi palco de homenagem a trabalhadores que se 
dedicam há 10, 15, 20, 25 e 30 anos para a cooperativa. 
Gildo Iaskievitz e Jair da Conceição Oliveira, funcionários 
da Área de Negócios Agrícola, celebraram 30 anos de suas 
vidas na Castrolanda. 

Castro é oficialmente a Capital Nacional do Leite. A lei foi 
finalmente sancionada na terça-feira 26 de dezembro e 
publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro. A 
lei é reconhecimento do Legislativo Brasileiro ao trabalho 
sério e de qualidade desenvolvido pelos pecuaristas de 
Castro. Pecuaristas que permitem ao município ser líder, 
há vários anos, da produção de leite por municípios com 
255,00 milhões de litros no ano de 2016. Parabenizamos 
a todos por essa conquista.

Suinocultores que se destacaram na atividade também 
foram reconhecidos e homenageados. A Área de Negócios 
Carnes realizou pela 5ª vez o evento Melhores da Suino-
cultura, encontro idealizado para motivar o desenvolvi-
mento da suinocultura na Castrolanda e que incentiva 
proprietários, gerentes e funcionários das granjas a bus-
carem melhores resultados sempre.

Como forma de reconhecimento, divulgamos nas próxi-
mas páginas matéria sobre a campanha “Todos na Luta 
Contra o Câncer”. A ação foi idealizada por colaboradoras 
da cooperativa com o intuito de arrecadar fundos para a 
Rede Feminina de Combate ao Câncer e envolveu diversos 
setores. O saldo é totalmente positivo. Além dos R$ 
2.500,00 entregues para a entidade, seis eventos foram 
realizados para conscientizar sobre o câncer de mama e 
de próstata.

 Todos esses assuntos você encontra nessa edição.

Desejamos uma proveitosa leitura a todos!
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colaboradores 

1.039 2.146
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expediente
Diretor Presidente
Frans Borg

Diretor Vice-Presidente
Richard Hendrik Borg

Diretor Secretário
Willem Berend Bouwman

Diretores Vogais:
Paulo Roberto Trentin
Mark Allen Harvey
Peter Greidanus
Hendrikus Salomons

Diretor Executivo
Popke Ferdinand van der Vinne

Conselho Fiscal

Ronald Rabbers
Claudio Henrique Kugler
Armando de Paula C. Filho
Mateus Simão
João Cristiano Kiers

Comitê de Crédito
Paulo Roberto Trentin
Ronald Rabbers
Roelof Rabbers
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Paulo Alberto Machinski

Comitê de Agricultores
João Cristiano Kiers
Frederik Jacobus Wolters
Jean Leonard Bouwman
Willem Hendrik van de Riet
Edson Roberto Freire
Carlos Shigueo Arie
Luiz Fernando Tonon

Comitê de Bovinocultores
Sandro Aurelio Hey
Nelci J.P. Mainardes
Lucas Rabbers

Daniel Munaro
Charles Hendrik Salomons
Ronald Rabbers

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

Comitê de Ovinocultores
Marcelo de Jager
Rosimeire Teixeira Prado
Luiz Carlos Klempovus
Alvaro Tatsuya Yamamoto

Comitê de Bataticultores - UBBS
Bert Loman
Osmar Tadashi Okubo
Bernard David Van de Riet

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

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

Adilson Roberto Fuga

Comitê Unidade Industrial 
de Carnes - UIC
Richard Hendrik Borg

Paulo Marchezini
Johannes va der Meer

Popke Ferdinand van der Vinne

Erik Bosch

Ivonei Durigon

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

Popke Ferdinand van der Vinne
Edmilton A. Lemos

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

Gerentes de Negócios
José Carlos Rodrigues – Corporativo
Marcio Copacheski – Agrícola
Mauro Cesar de Faria – Carnes
Cleudiney Aparecido Iank – Batatas
Eduardo Marqueze Ribas - Leite
Everson Orlando Lugarezi – Feijão
Prentice Balthazar Junior – Novos 
Negócios e Relacionamento

Eduardo Gomes – Comercial UIC

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

Everton Ricardo Tomazetti Segatto - 
Industrial UIC 

Camilo Alexssandro Hartmann Alves - 
Técnico UBL 

Fabrício Penaforte Borges - Técnico UIC 

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

Claudio Henrique Kugler

Adilson Roberto Fuga

Gerentes de Unidades Industriais

Superintendente de Operações Lácteas
Edmilton Aguiar Lemos

Superintendente UIC
Ivonei Durigon

Atendimento 
ao Cooperado
42 3234.8100

RECONHECIMENTO

DA REDAÇÃO

A LEI É 
RECONHECIMENTO 
DO LEGISLATIVO 
BRASILEIRO AO 
TRABALHO SÉRIO 
E DE QUALIDADE 
DESENVOLVIDO 
PELOS PECUARISTAS 
DE CASTRO. 

2192 ANTONIO MIGUEL PARISE PECUÁRIA LEITEIRA

2193 MARCOS AURELIO PARISE  PECUÁRIA LEITEIRA
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Enquete

4 corporativo

“Cooperar é transformar” 

é o nome da campanha de 

endomarketing lançada 

pela cooperativa 

recentemente. Qual é a 

maior transformação 

gerada pela cooperativa 

nas regiões em que atua?

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

Classificados
VENDE-SE  

Vende-se Feno de aveia de excelente qualidade, 
macia e com muita folha. Tratar 43 99983 9353  
43 99111 0630 Alberto (Capal Arapoti)

VENDE-SE 

Fabricamos máquinas para socar silagem.
Socasilo AJPF 3008 peso 3000kg sistema no 
hidráulico.
Tratar (42) 99993-4656

VENDE-SE 

Vendo máquina forrageira - New Holland -  FX 
40, ano 2004, c/ nota fiscal de compra, 
equipada com plataforma de corte - Kemper  - 
4500, ano 1999 e plataforma de corte - New 
Holland - Pick up Recolhedeira, ano 2002.
Tratar (42) 99854-8380 Marta

VENDE-SE 

Tenho aproximadamente 1200 toneladas de 
silagem de milho para venda localizados no 
município de Piraí do Sul -PR.

Tratar 42 999846085 com Daliza Tonon

VENDE-SE 

Terreno 79 alqueires, localizado na Paina, 
próximo a fabrica de papel.

Tratar (42) 9 9971-3068 ou 3232-1314

VENDE-SE 

Vende-se Bolas de Azevém. 

Tratar (42) 99993-4656

VENDE-SE  

Vendo 500 fardos grandes(450 kg)de feno de 
aveia branca IPR-126. 

Tratar (43) 9 9979-0515

VENDE-SE  

5 carneiros e 1 reprodutor 

Tratar (42) 9 9881-5256

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Poeta, contista e cronista brasileiro.

Econômica  

VENDE-SE 

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

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.

Para ganhar um ano novo que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de 
novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, 
consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila 
e espera desde sempre.

Social  

Cultural  

76.2%

14.3%

9.5%

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

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

Laboratório Veterinário 
perto da sua cooperativa.

Plantão de Atendimento
42 9928-9364  |  42 8418-0934
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+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br

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

INGREDIENTES 

6 Bistecas Suínas Alegra
2 dentes de alho amassados 
1 xícara (chá) de vinho branco seco 
2 colheres (sopa) de óleo 1 tablete de caldo de carne 
1 xícara (chá) de Água 
2 colheres (sopa) de extrato de tomate 
500 gramas de batata pequenas e com casca
2 colheres (sopa) de azeite de oliva 
1 colher (sopa) de alecrim 
Salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO 

BISTECA DE PORCO 
COM MOLHO DE VINHO

INGREDIENTES 
1 litro de leite Colônia Holandesa Zero Lactose
2 xícaras de chá de açúcar demerara (pode utilizar outro açúcar)

DOCE DE LEITE 
CASEIRO SEM LACTOSE

MODO DE PREPARO 

Fonte: www.mdemulher.abril.com.br

Tempere as bistecas com o alho, sal, a pimenta e o vinho. Deixe tomar
gosto por 30 minutos. Aqueça a panela de pressão com o óleo e doure 
as bistecas escorridas do tempero (reserve a marinada). Junte o tempero, 
o caldo de carne, a água e o extrato. Após ferver, abaixe e cozinhe por mais 
15 minutos. Em outra panela de pressão, ponha as batatas lavadas, o azeite, 
mais sal e o alecrim. Após ferver, abaixe a chama e cozinhe por mais 
3 minutos, sacudindo a panela às vezes para as batatas dourarem por igual. 
Espere sair a pressão da panela das bistecas. Transfira para uma travessa, 
polvilhe salsa e sirva com a batata dourada.

Levar ao fogo mexendo sempre até ficar com a cor caramelo e
textura cremosa. Quanto mais tempo ficar no fogo mais duro o 
doce de leite fica depois que esfria, então escolha o ponto que 
desejar, se mais cremoso ou mais firme. 

Fonte: www.ecletics.wordpress.com



Celebrar é

6 capa

a Castrolanda celebrar é trans-Nformar. Motivos pra comemorar 
transformam. Mudam nosso espírito. 
Modificam nossas emoções. Mais um 
ano chegou ao fim. Hora de reunir 
forças, conquistas e histórias. Hora 
de celebrar.

O encontro anual de confraterniza-
ção da cooperativa seguiu essa 
essência. Os colaboradores foram 
recebidos no Pavilhão Agroleite e a 
noite do dia 01 de dezembro foi 
caindo aos poucos à medida em que 
eles e diretores da Castrolanda 
chegavam.  

O Presidente, Frans Borg, realizou a 
abertura oficial do encontro. Borg 
falou sobre a importância de 
confraternizar e celebrar resultados. 
O presidente destacou que a 
participação de cada um é importan-
te para o desenvolvimento da 

cooperativa e, para o próximo ano 
pediu união e transparência, chaves 
para desenvolvimento de socieda-
des e empresas. “Juntos sempre 
vamos ser mais fortes”, completou.

Após mensagem do presidente, 
foram apresentados materiais da 
campanha de endomarket ing 
“Cooperar é transformar”. De palavras 
fáceis, a melodia do jingle retrata, do 
racional ao emocional, o orgulho de 
todos em pertencer a Castrolanda. 
No vídeo Transformar, foi possível 
v isual izar  vár ias  imagens do 
cotidiano da cooperativa, uma 
homenagem ao cooperativismo. 

A confraternização também foi palco 
do lançamento da marca institucio-
na l  das  coopera t i vas  F r í s i a , 
Castrolanda e Capal. A marca Unium 
irá acompanhar todos os produtos 
produzidos pela intercooperação 

hoje formada pela Alegra, de carne 
suína, Herança Holandesa, de farinha 
de trigo, e Colaso, Colônia Holandesa 
e Naturalle, de lácteos. O objetivo do 
lançamento é ampliar a abrangência 
dos produtos e serviços e torná-los 
ainda mais presentes e reconhecidos 
no Brasil e no mundo. 

O Diretor Executivo da Castrolanda, 
Popke Ferdinand van der Vinne, falou 
sobre essa iniciativa e sua importân-
cia para a busca de um ambiente 
competitivo para os produtos e 
marcas da intercooperação. O diretor 
aprovei tou para  agradecer  a 
presença de todos na confraterniza-
ção e o trabalho, empenho e 
dedicação para a Castrolanda. 
“Vamos trabalhar felizes. Que o 
próximo ano seja de muita saúde e 
prosperidade para vocês e suas 
famílias”, desejou ao final de sua fala.

A mús ica  da  fes ta  ficou  sob 
responsabilidade da banda Zé 
Rodrigo e Solution Orchestra. Zé 
Rodrigo, vocalista, embalou os 
convidados ao som de rock'n roll. 
Clássicos da música internacional 
como Pretty Woman, My Girl, Have 
You Ever Seen The Rain, Stand By Me, 
I Feel Good e I Want To Break Free 
conquistaram a simpatia da plateia.

Vamos trabalhar 
felizes. Que o 

próximo ano seja 
de muita saúde e 
prosperidade para 

vocês e suas 
famílias”

POPKE FERDINAND VAN DER VINNE
Diretor Executivo da Castrolanda

“

Encontro anual da cooperativa reuniu diretoria, comitês e 
colaboradores para agradecer o ano que passou



30 anos 

Gildo Iaskievitz e Jair da Conceição Oliveira

25 anos

Pedro Valmir Rodrigues

20 anos

Antonio Pereira da Silva, João Eudes Soares de 

Andrade e Milton Gabriel Pereira

15 anos

André Luiz Moreno, Carlos Ribeiro, Carlos 

Nestor da Silva, Edenilson Cunha Bonete, João 

Darlei Rombkowiski, João Márcio Alves e

Nei de Jesus Canha

10 anos

Alexandro da Silva Gomes, Anderson Luis de 

Moraes, Andressa Almeida da Paz, Aroldo 

Agostinho, Cleverson Pereira, Clovis Augusto 

Leite, Diego Couto de Lima, Edvaldo de Jesus 

Pires, Elias dos Santos, Fábio Henrique Silva de 

Oliveira, Fábio Viggers, Janilson José Ribeiro,

Joany Anthony Simão, José Pedro Corrêa, 

Luciano Rodrigues, Luis Fernando de Lima 

Santos, Patrícia Aparecida Eduardo, Pedro 

Guilherme Dekkers, Ricardo Schmitt, Rodrigo 

Prioto Carneiro, Ronaldo da Silva, Rosilene 

Santos Butture, Rudinei Bogorni, Sebastião 

Adão Gonçalves da Silva e Wanderley Barreto

7capa

s homenagens aos colaborado-Ares marcaram a noite celebrar. 
Esse ano foram reconhecidos 
funcionários que completaram 30, 25, 
20, 15 e 10 anos de Castrolanda. A 
entrega das lembranças aconteceu 
por área de negócios e os homenage-
ados foram recebidos no palco pelos 
gerentes José Carlos Rodrigues, 
Prentice Balthazar, Edmilton Aguiar 
Lemos, Eduardo Marqueze Ribas, 
Cleudiney Iank, Mauro Cezar de Faria 
e Márcio Copacheski , acompanhados 
dos diretores da cooperativa Popke 
Ferdinand van der Vinne, Paulo 
Roberto Trentin, Richard Hendrik 
Borg, Hendrikus Salomons, Mark 
Allen Harvey , Peter Greidanus e o 
Diretor Presidente Frans Borg. 

Gildo Iaskievitz e Jair da Conceição 
Oliveira que completaram 30 anos de 
Castrolanda revelam que foi muito 

emocionante receber a homenagem 
diante de tantas pessoas e que se 
sentiram orgulhosos em fazer parte 
da construção da histór ia  da 
Castrolanda, empresa que conside-
ram séria e comprometida com a 
saúde, bem estar e segurança de seus 
colaboradores. “É muito gratificante 
ver este reconhecimento da empresa 
com seus funcionários pelo serviço 
prestado”, cita Iaskievitz.

Gildo e Jair relatam que esses anos 
foram de aprendizado contínuo, uma 
vida inteira dentro da Castrolanda. Os 
dois são colaboradores da Área de 
Negócios Agrícola. Gildo já trabalhou 
no setor de defensivos, fertilizantes, 
ração, farmácia e hoje está na 
recepção e secagem de cereais em 
Piraí do Sul. Jair, por sua vez, atuou na 
maior parte desses anos na unidade 
de beneficiamento de sementes. 

HOMENAGENS



Presidente Frans Borg, homenageados Gildo Iaskievitz e Jair da Conceição Oliveira e o 
Gerente de Negócios Agrícola Márcio Copacheski

Presidente Frans Borg, homenageado Pedro Valmir Rodrigues e o 
Gerente de Negócios Agrícola Márcio Copacheski

 Presidente Frans Borg, homenageados João Darlei 
Rombkowiski e Carlos Nestor da Silva e o Gerente de Negócios 

Agrícola Márcio Copacheski

 Diretor Peter Greidanus, homenageados João Márcio Alves 
e Edenilson Cunha Bonete e o Gerente de Negócios 

Carnes Mauro Cezar de Faria

 
Presidente Frans Borg, homenageado Joany Anthony Simão 

e o Gerente de Negócios Agrícola Márcio Copacheski

 

Diretor Mark Allen Harvey, homenageados Anderson
 Luis de Moraes e Elias dos Santos e o Gerente de Negócios 

Batatas Cleudiney Iank

 
Diretor Paulo Roberto Trentin, homenageado Clóvis Augusto 

Leite  e o Gerente de Novos Negócios Prentice Balthazar

 
Diretor Popke Ferdinand van der Vinne, homenageado Pedro 

Guilherme Dekkers e o Gerente de Negócios Corporativo 
José Carlos Rodrigues

Diretor Peter Greidanus, homenageados Alexandro da Silva Gomes, Cleverson Pereira, Edvaldo de Jesus Pires, Fábio Henrique 
Silva de Oliveira, José Pedro Corrêa, Luciano Rodrigues, Ricardo Schmitt, Ronaldo da Silva, Sebastião Adão Gonçalves da Silva 

e Wanderley Barreto e o Gerente de Negócios Carnes Mauro Cezar de Faria

Diretor Peter Greidanus, homenageado Milton Gabriel Pereira 
e o Gerente de Negócios Carnes Mauro Cezar de Faria

Diretor Mark Allen Harvey, homenageados João Eudes 
Soares de Andrade e Antonio Pereira da Silva e o Gerente de 

Negócios Batatas Cleudiney Iank

Diretor Hendrikus Salomons, homenageados Rodrigo Prioto 
Carneiro,  Janilson José Ribeiro e Rosilene Santos Butture, 
e o Gerente de Negócios Leite Eduardo Marqueze Ribas

Diretor Richard Hendrik Borg, homenageados Aroldo 
Agostinho  e Diego Couto de Lima e o Superintendente de 

Operações Lácteas Edmilton Aguiar Lemos



A melhor maneira de nos 
prepararmos para o futuro é 

concentrar toda a imaginação 
e entusiasmo na execução 
perfeita do trabalho de hoje
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É muito gratificante 
ver este reconhecimento 

da empresa com seus 
funcionários pelo 
serviço prestado

Gildo Iaskievitz, colaborador há 30 anos, 
sobre homenagem em confraternização

Vamos trabalhar felizes. 
Que o próximo ano seja de 

muita saúde e 
prosperidade para vocês e 

suas famílias

Popke Ferdinand van der Vinne, Diretor Executivo da Castrolanda, 
durante a confraternização anual da cooperativa

entre
aspas

O sistema do cooperativismo 
é bem estruturado, bem 

organizado e vem trabalhando 
com planejamento desde a 

década de 1970
Pedro Gonçalves, diretor da Partner Consulting, 

sobre o crescimento das cooperativas 

Sempre existem desafios 
e as oportunidades de 
melhoria, mas também 

uma evolução constante

Danilo Leal Rocha, Coordenador da Gestão de Suínos, 
sobre a evolução da suinocultura na Castrolanda

Dale Carnegie, escritor e orador norte-americano

Deus é alegria. Uma criança é 
alegria. Deus e uma criança têm 
isso em comum: ambos sabem 
que o universo é uma caixa de 
brinquedos. Deus vê o mundo 

com os olhos de uma criança. Está 
sempre à procura de 

companheiros para brincar.

Rubem Alves,
poeta, teólogo, escritor e filosofo brasileiro





utubro e novembro são meses marca-Odos por campanhas mundiais que 
alertam para a importância da prevenção 
contra o câncer. Quem ai nunca ouviu falar 
sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul?! 

As primeiras movimentações do Outubro Rosa 
aconteceram na década de 90, nos Estados 
Unidos, com apenas alguns estados americanos 
fazendo campanhas isoladas sobre o tema. No 
Brasil o Obelisco do Ibirapuera foi iluminado 
com luzes cor de rosa em outubro de 2002, e a 
campanha ano a ano foi se tornando maior. Em 
2008, a movimentação ganhou força e várias 
cidades e empresas abraçaram a causa. 

A origem do Novembro Azul é o movimento 
Movember, que surgiu na Austrália em 2003, 
aproveitando as comemorações do Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de Próstata realizado em 
17 de novembro. No Brasil algumas ações já eram 
desenvolvidas pelo Instituto Lado a Lado pela 
Vida desde 2008. Em 2012 o instituto passou a 
dedicar o mês de novembro a quebrar o 
preconceito masculino de ir ao médico.

A mobilização chegou na Castrolanda. Grupo de 
colaboradoras idealizou a campanha “Todos na 
luta contra o Câncer” com o objetivo de conscien-
tizar os funcionários da cooperativa sobre o 
câncer de mama e de próstata e arrecadar fundos 
para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de 
Castro com a venda de bóttons. Para o lançamen-
to da ação as voluntárias da Rede Feminina  

estiveram na matriz na manhã da sexta-feira, 20 
de outubro. Durante a visita elas conversaram 
com o Presidente Frans Borg e com os colabora-
dores. 

A colaboradora Angélica Fernandes, uma das 
idealizadoras da campanha na cooperativa conta 
que o objetivo foi atingido. Ao todo foram 
vendidos 700 bóttons e arrecadados R$ 2.500, 
valor simbólico, mas que irá ajudar quem 
realmente precisa. “Estou orgulhosa de termos 
conseguido e fico emocionada em saber que nós, 
colaboradores, fizemos nossa parte abraçando 
essa causa. A Rede também pode divulgar um 
pouco sobre seu trabalho e agora sabemos que a 
entidade recebe não só valores, mas também 
alimentos, e podemos apoiar o ano todo”, 
menciona.

Além da venda de bóttons, nos 43 dias de 
campanha, foram realizados sete eventos 
dedicados a trazer informação sobre a doença. 
Juliana Nickel, Elsa Kugler, Ernesto Alves e Odair 
Buss, falaram sobre a descoberta e processo de 
tratamento da doença. Os médicos Matilvani 
Moreira e Rubens Adão da Silva abordaram e 
orientaram colaboradores a respeito do câncer 
de próstata e saúde do homem. As enfermeiras 
Gisele Selmer e Mariele Nocera, e a coordenado-
ra da Secretaria Municipal de Saúde de Castro, 
Charline Regatiere, também estiveram na 
Castrolanda e contaram sobre os exames e 
tratamentos oferecidos pelo SUS do município.

Colaboradoras realizaram campanha de conscientização

Rede Feminina de Combate ao Câncer

A Rede Feminina de Combate ao Câncer desenvolve trabalho em Castro há mais de 40 anos. O 
trabalho totalmente voluntário é voltado a pacientes carentes, diagnosticados com câncer, a quem 
são fornecidos medicamentos específicos para tratamento da doença, complementos alimentares, 
entre outros, além de carinho e atenção. A atividade é mantida integralmente através da ajuda e 
doações da comunidade, e dos bazares e bingos promovidos pelo grupo.  Atualmente a Rede 
atende cerca de 105 pessoas.

NOVEMBRO
AZUL

OUTUBRO
ROSA

TODOS NA LUTA 
CONTRA O CÂNCER!

 “Espero que ajude vocês a 
nunca deixar de fazer 

mamografia ou algum exame 
caso tiverem alguma suspeita 

ou alguém que vocês 
conheçam. Não desistam 

nunca, não é todo mundo que 
morre de câncer. Eu não vou 
morrer disso, pode ser que eu 
morra porque o paraquedas 

não abra, mas de câncer não” 

“Digo para vocês: câncer de 
mama ou qualquer tipo de 
câncer, na primeira semana 
você sofre, não sabe o que 

está acontecendo, não sabe 
o que é o tratamento. Mas, 

na segunda semana, é 
preciso arregaçar as mangas 

e correr atrás. Não tem o 
que fazer, não dá para 

ter medo”

“O preconceito do doente, 
falando de mim, é o tal do 

exame de próstata, o toque. 
Não tenham vergonha de 
fazer os exames de vocês 

porque isso pode custar a vida. 
A vida não se compra, é uma 
dádiva do nosso Pai. Então, se 
tiver um problema de urinar, 
vão ao médico, vão fazer os 

exames e façam o que o 
médico mandar”

“Eu passei por uma 
cirurgia de câncer no 

intestino. Eu tinha 68 anos, 
hoje estou  com 72, e estou 

encerrando as consultas. 
Nunca se deve deixar 

acontecer a coisa. Se estiver 
com sintomas consulte um 

médico. O câncer não espera 
ninguém, é muito perigoso” 

Juliana Nickel

Elsa Kugler

Ernesto Alves

Odair Buss
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Lei foi sancionada 
e publicada em 
Diário Oficial

Castro é 
a Capital 
Nacional 
do Leite

astro é legalmente a Capital CNacional do Leite. O título foi 
conferido a cidade através da Lei 
Federal nº 13.584 sancionada no 
último dia 26 de dezembro pelo 
presidente da República, Michel 
Temer, e publicada em 27 de 
dezembro no Diário Oficial da União. 

O trâmite do projeto de lei iniciou em 
2012 quando o deputado federal 
Osmar Serraglio o apresentou na 
Câmara dos Deputados. Em 2015, 
após trâmite na Câmara, sua redação 
final foi aprovada e o projeto 
remet ido ao Senado Federal . 
Mediante aprovação do Congresso 
Nacional a proposta foi enviada para 
a sanção. 

Frans Borg, presidente da Castro-
landa, comenta que a lei é um 
reconhec imento  ao  t r aba lho 
desenvolvido pelos produtores da 
região que, com muita dedicação, 
a t ingem elevados  índ ices  de 

produção por animal. “Esses índices 
só são possíveis porque os produto-
res tem compromisso com a atividade 
que desenvolvem, atendem as 
normas de controle sanitário, 
investem em tecnologia, melhora-
mento genético de seus rebanhos e 
na profissionalização de suas 
propriedades. Essa é uma conquista 
de todos os pecuaristas de Castro”, 
frisa Borg. 

O presidente acredita que o reconhe-
cimento irá somar com várias 
estratégias da cooperativa, como o 
Agroleite, evento técnico considera-
do a vitrine da tecnologia do leite no 
Brasil e que reúne os mais diversos 
elos desta cadeia produtiva. Além 
disso, o representante da cooperativa 
pontua que o fato de ser oficialmente 
a Capital Nacional do Leite agrega 
valor à matéria-prima e aos produtos 
aqui industrial izados, e é um 
incentivo ao produtor por ver sua 
atividade reconhecida. 

Produção e produtividade 

Castro é o maior produtor estadual 

de leite e lidera também em 

produtividade. A última pesquisa 

divulgada pelo IBGE, realizada em 

2016, destaca Castro na liderança 

da produção por Municípios com a 

marca de 255,00 milhões de litros 

de leite no ano de 2016. Esse 

número corresponde a 5,39% do 

total estadual, com produtividade 

média de 7.478 litros de leite por 

vaca/ano. Em todo o Brasil, foram 

produzidos no ano passado 33,62 

bilhões de litros, com produtivida-

de média de 1.709 litros de leite 

por vaca/ano. O Paraná é o segundo 

maior produtor nacional, responsá-

vel por 14,07% do total, com 

volume de 4,73 bilhões de litros in 

natura e produtividade média de 

2.916 litros por vaca/ano.

12 leite

2016
Produção

(litros)
Participação
na produção

Produtividade
(litros/vaca/ano)

BR

PR

Castro

33,62 bilhões

4,73 bilhões

0,25 bilhão

100,00%

14,07%

5,39%

BR

PR

Castro

1.709

2.916

7.478

Fonte: IBGE





 5ª edição do “Melhores da Suinocultura” Areuniu cooperados no Memorial  da 
Imigração Holandesa na noite de 23 de novem-
bro.  O evento homenageou as granjas que se 
destacaram na atividade no período de outubro 
de 2016 a setembro de 2017. As propriedades 
foram classificadas e avaliadas conforme 
categorias e critérios aprovados pela equipe 
técnica de suínos e pelo comitê de suinocultores 
da cooperativa. 

O Gerente de Negócios Carnes, Mauro Cesar de 
Faria, abriu o encontro e lembrou da primeira 
edição do evento em 2013 e seu propósito de 
motivar o desenvolvimento da suinocultura 
Castrolanda. “Nosso objetivo era criar uma 
competição saudável onde cada associado, com 
seu gerente, dentro de sua granja e todos os seus 
funcionários buscassem cada dia melhorar os 
seus índices e seus resultados dentro da 
suinocultura e com isso nasceu o evento”, relatou 
Faria.

Antes de iniciar as homenagens o Coordenador 
da Gestão de Suínos da cooperativa, Danilo Leal 
Rocha, apresentou gráfico que demonstra 
evolução constante do número de leitões 
desmamados por fêmea por ano, indicador que 
resume toda a performance produtiva de uma 
granja. Em 2010 esse número era de 27,25, subiu 
ano a ano, e em 2017, alcançou o índice de 30,61, 
média muito superior a média nacional. “Esse 
número representa o esforço de cada um de nós 
aqui reunidos e todos os envolvidos na suinocul-
tura Castrolanda. Sempre existem desafios e as 
oportunidades de melhoria, mas também uma 
evolução constante”, frisou Rocha.

As premiações foram divididas em dois sistemas 
de produção: granjas terminadoras e granjas de 
ciclo completo, UPL e Multiplicador. No sistema 
de granjas terminadoras as propriedades foram 
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Granjas Terminadoras

Auditoria de Normas e Processos 

Christina R. S. Rabbers, Eduard Egbert Borg, Jan Tinus Rabbers, Pablo e Rogério Borg

Ganho de peso ajustado 

Johannes Roelf Kassies, 

Klaasje Hendrika Noordegraaf Bouwman

Percentual de animais entregues 

Eloy Souza Ribeiro e Luiz Klempovus

Conversão alimentar ajustada

João Cristiano Kiers, Johannes Roelf Kassies, 

Klaasje Hendrika Noordegraaf Bouwman

Categoria Quilos condenados por animal 

Armando Rabbers, Débora Cristiane Noordegraff,

Vilma de Jesus Alves

Categoria Carcaças dentro do padrão 

Henrieta Antonia V/D Pol Rabbers, 

Klaasje H. Noordegraaf Bouwman, Leonard Loman

Auditoria, ganho de peso e percentual de animais entregues 

Sandro Aurélio Hey e Jeanne H. Noordegraaf Hey 

Granja Evolução 

Eloy Souza Ribeiro e Luiz Klempovus 

Granja Destaque 

Klaasje H. N. Bouwman 

Melhores da
Suinocultura
premiou 
granjas 
destaques
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Granjas Ciclo Completo

Categoria Excelência em Informações 

Albertus Frederik Wolters, Reinder M. Barkema, 

Catherine Bouwman 

Categoria Auditoria de Normas e Procedimentos 

Klaasje Hendrika Noordegraaf Bouwman,

Mateus Simão, Peter Greidanus e Bernard David V/D Riet,

Reinder M. Barkema  

Categoria Vendidos/Fêmea/ Ano 

Janete F. Van den B. Van der Vinne, 

Mateus Simão, Reinder M. Barkema

Categoria Quilos condenados por animal 

Fokje F. de Jager e Jan Ate de Jager, 

Marcio Jose Lopes, Mateus Rabbers 

Categoria Percentual de carcaças dentro do padrão 

Mateus Rabbers, Mateus Simão, Wybe de Jager 

Categoria Desmamados/Fêmea/ Ano 

Mateus Rabbers, Mateus Simão, Reinder Barkema

Granja Evolução 

Roelof Rabbers 

Granja Destaque 

Mateus Simão 

avaliadas considerando os seguintes indicadores: 
auditoria de normas e manejo, ganho de peso 
ajustado dos 22 aos 115 kg, porcentagem de 
animais entregues, conversão alimentar ajustada 
dos 22 aos 115 kg, quilos condenados por animal, 
percentual de carcaças dentro do Padrão.

Esses indicadores mensuram, respectivamente, o 
cumprimento das normas e procedimentos das 
boas práticas de manejo e produção, o ganho de 
peso médio diário de um suíno terminado entre 
22 até 115 kg de peso, o percentual de animais 
entregues em relação ao número de leitões 
alojados, a quantidade de ração necessária para 
produzir um quilo de peso, quilos condenados por 
suíno abatido e a uniformidade dos suínos 
entregues. 

Já os indicadores avaliados na categoria ciclo 
completo são auditoria de normas e manejo, 
quilos condenados por animal, percentual de 
carcaças dentro do padrão, propriedade excelên-
cia em informações, número de leitões desmama-
dos por fêmea por ano e, número de leitões 
vendidos por fêmea por ano. Os últimos três 
medem a assiduidade e qualidade das informa-
ções do programa de gestão, o número de leitões 
desmamados por matriz no ano, e a produtividade 
da granja através do número de terminados 
vendidos por matriz no ano.  

Também foi realizada premiação das granjas 
destaque e granjas evolução nas duas categorias. 
As granjas destaque nos dois sistemas de 
produção são aquelas que obtiveram o maior 
número de certificados na premiação. Já as 
granjas evolução dos dois sistemas baseiam-se 
em indicadores específicos. Para as granjas 
terminadoras o critério foi o indicador conversão 
alimentar, e para as granjas de ciclo completo, 
aquela que obteve o maior número de leitões 
desmamados por fêmea por ano. 

 d��erohleM urlt �uconiuS
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o mês de novembro, a Federação das NIndústrias do Paraná- Fiep anunciou o 
resultado das pesquisas de inovação e 
sustentabilidade realizadas com empresas do 
setor produtivo do estado. Para participar das 
pesquisas era necessário responder, voluntari-
amente, um questionário online. Com base nas 
respostas enviadas a federação apresenta um 
diagnóstico gratuito para ajudar as empresas 
no desenvolvimento de soluções e aperfeiçoa-
mento das áreas analisadas. 

A Bússola da Sustentabilidade foi uma 
novidade neste ciclo. O objetivo é traçar o 
cenário da sustentabilidade nas indústrias do 
Paraná e apresentar caminhos para que elas 
melhorem neste importante quesito de 
diferenciação e competitividade. Segundo 
dados divulgados pela Gazeta do Povo, 154 
empresas de 20 setores, distribuídas em 48 
municípios, participaram desta primeira 
edição.
 
A Castrolanda participou da pesquisa e 
inscreveu a Unidade Industrial de Carnes- 
Alegra Foods, fruto da intercooperação com as 
cooperativas Frísia e Capal. Dentre as 15 áreas 
temáticas ligadas às perspectivas de sustenta-
bilidade a unidade se destacou na área de 
cooperação que diz respeito ao fortalecimen-
to de parcerias entre organizações, na busca 
por melhores soluções para cada uma e para a 
sociedade em geral.

O Coordenador da Área de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente, Francis Eduardo Grígolo, 
participou da reunião em que a federação 
apresentou os resultados das empresas de 
Ponta Grossa e região. Nas próximas linhas 
Grígolo fala sobre a participação na pesquisa.

Qual a importância de ser escolhida entre outras 
154 empresas do Paraná como um dos cases da 
Bússola da Sustentabilidade? 

No Paraná temos mais de 10.000 empresas 
estabelecidas, dentre este numero a FIEP 
(Federação da Indústrias do Estado do Paraná), 
identificou 154 empresas as quais possuem 
ações voltadas a sustentabilidade e dentre estas 
selecionou cases que servem de benchmarking. 
Tivemos a honra de sermos escolhidos e 
reconhecidos pela FIEP, como um dos cases, 
através dos projetos desenvolvidos na Alegra 
Foods. O primeiro fator de importância: A FIEP 
está nos dizendo, sigam neste caminho. Em meu 
entendimento pessoal, como gestor da área de 
SSMA, defino que os dois “S” da palavra 
PROGRESSO, significam para a sociedade 
sustentabilidade e saudabilidade. O segundo 
fator de importância, é que a área de SSMA, tem 
que estar em sintonia com o processo produtivo 
e alinhado com as expectativas da sociedade. 
Cabe a área de SSMA explicitar a qualidade 
ambiental que está agregada aos nossos 
produtos e também desenvolver as ações 
necessárias para atender a demanda de nossos 
clientes.

O que o diagnóstico elaborado pela consultoria 
da FIEP apontou sobre a unidade avaliada? 
Existem pontos a melhorar?

Foram 14 dimensões avaliadas, e fomos 
definidos como benchmarking nas dimensões de 
cooperação e uso de energias renováveis. A 
melhoria é uma busca contínua e o próprio 
mercado marca o ritmo deste processo. Quem 
pretende permanecer e evoluir tem que estar 
inovando e sendo competitivo.

De que forma a sustentabilidade está inserida na 
Unidade Industrial de Carnes?

Temos vários processos que refletem os 
conceitos sustentáveis. Atualmente a Alegra 
Foods utiliza apenas 2% de energia de fontes 
não renováveis, sendo que 98% da energia 
utilizada é proveniente de fontes renováveis. 
Esta informação foi evidência pelo nosso 
relatório de sustentabilidade, através dos 
estudos realizados pelo LESP da UTFPR.

Quais os reflexos das ações sustentáveis 
adotadas no frigorífico Alegra tanto para a 
cooperativa quanto para a comunidade ao seu 
redor?

Quando cada ser humano adota atitudes 
sustentáveis, todos ganham. Esta máxima vale 
para uma pessoa ou para uma empresa, 
salvaguardando o nível de impacto. Ter uma 
atitude sustentável, responsável, é atuar com 
visão de futuro, tendo a consciência de que as 
gerações futuras irão receber da forma que 
estamos estruturando o hoje. Queremos 
influenciar onde podemos e da maneira mais 
positiva possível. Quem quiser carne suína de 
qualidade e com ações sustentáveis, pensa 
ALEGRA FOODS.

Para o próximo ano quais os caminhos para a 
sustentabilidade na Castrolanda como um todo?

Temos o desafio de consolidar a área como 
estratégica dentro das cadeias de negócios da 
Castrolanda. Para isso estamos estreitando o 
relacionamento com os nossos clientes, para 
buscar entender a demanda sócio-ambiental de 
cada um deles. Definida as demandas vamos 
elaborar um projeto sócio-ambiental, direcio-
nando ações para as unidades da cooperativa e 
para nossos cooperados. Estamos atentos as 
tendências do mercado e da sociedade, e vamos 
nos preparar para as novas demandas.

FRANCIS EDUARDO GRÍGOLO
Coordenador da Área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Bússola da Sustentabilidade
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Alegra se destaca em uma das áreas temáticas



17cultura

Transforme seu 
Imposto de Renda 
em Cultura

 Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura – nº 8.313/91), Apermite que qualquer brasileiro que pague Imposto de Renda 
possa financiar projetos culturais e ter esse valor completamente 
restituído. Tanto as empresas quanto pessoas físicas podem atuar 
como mecenas.

Pela lei, o contribuinte pode doar até 6% do imposto que deve pagar 
ao governo a um projeto ou a fundos ligados a crianças e adolescen-
tes, idosos, projetos culturais, audiovisuais, esportivos e a programas 
de auxílio a pessoas com câncer ou deficiência. 

Mas, para ter efeito no IR 2017, é preciso que o dinheiro caia na conta 
do fundo ou do projeto até o último dia útil do ano vigente. 

Depois, pode deduzir este valor doado na declaração do Imposto de 
Renda, desde que faça a declaração pelo modelo completo. Isso 
resulta num menor imposto a pagar ou num maior valor a restituir.

O Centro Cultural Castrolanda apresentou o plano anual de 
atividades ao Ministério da Cultura (Minc) e obteve aprovação para a 
captação de verbas, via Lei Rouanet, para manutenção das suas 
atividades. PRONAC 177531 Plano Anual de Atividades 2018 - Centro 
Cultural Castrolanda.

Para ajudar a instituição cultural a manter seu calendário de 
atividades, a preservar e difundir a história de Castrolanda e a 
instrumentalizar o museu, pessoas físicas poderão destinar até 6% 
do valor devido do imposto de renda e as pessoas jurídicas 4%. 

Os valores precisam ser depositados na conta do projeto, indicada 
pelo Ministério da Cultura, e posteriormente esse valor será abatido 
na sua totalidade na declaração do Imposto de Renda do exercício 
de 2017. Ao depositante é entregue um recibo de mecenato 
fornecido pela Associação de Moradores de Castrolanda, mantene-
dora do Centro Cultural Castrolanda, que deve ser apresentado junto 
a declaração.

Para saber como destinar seu Imposto de Renda ao projeto Centro 
Cultural Castrolanda, entre em contato pelo e-mail: conta-
to@centroculturalcastrolanda.com.br ou pelo fone: (42) 3234-1231 
(Rafael). Na Contabilidade dos Cooperados Castrolanda, com Jorge, 
pelo e-mail: jorgeleonardo@castrolanda.coop.br ou fone: (42) 
3234-8140. 

Ainda não conhece o Centro Cultural Castrolanda? Faça-nos uma 
visita! Durante o período de férias (de 12/12 a 04/02), o Centro 
Cultural estará aberto de terça-feira à domingo, das 13h às 18h. 

Apoio Cultural

RealizaçãoApoio Institucional
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Aniversário da Castrolanda

A Cooperativa Castrolanda celebrou 66 anos no dia 30 de novembro.  O 
post comemorativo lançado nas redes sociais reforça a campanha de 
endomarketing “Cooperar é Transformar”. O Cooperativismo transforma e 
só transforma com a participação de cada um.  
#castrolanda66anos #somoscastrolanda #cooperaretransformar

na estrada

Viagem técnica/Negócios Leite
No início do mês de novembro a técnica Thaís Endrigo, da Área de Negócios Leite, 
participou de viagem a Itália, junto a um grupo de pesquisadores brasileiros, 
profissionais autônomos e pecuaristas. A viagem foi promovida pela Boehringer 
Ingelheim que buscou apresentar novas ferramentas tecnológicas para o contro-
le de enfermidades no campo. 

A técnica conta que o grupo visitou fazendas produtoras de leite e de gado de 
corte e destaca a importância dada a bioseguridade nas propriedades visitadas. 
“Sem dúvidas eles fazem a lição de casa corretamente e nos mostram que é 
possível mudar e melhorar nossos hábitos dentro da fazenda”, completa Thaís. 

O Presidente Frans Borg recebeu na tarde da quarta-feira, 13 de dezembro, os 
representantes da Embaixada Holandesa em Brasília, Ramon Gerrits e Bert 
Rikken, e Frederica Heering, do Consulado Holandês em São Paulo. 

foto em destaque

Visita embaixada e consulado

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

.com/castrolanda

3.113 visualizações

Que as cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal, lançaram a marca institucional Unium, que acompanhará 
todos os produtos comercializados no varejo e atacado. Em seu portfólio a Unium conta com as marcas de lácteos 
Colaso, Colônia Holandesa e Naturalle, carne suína Alegra e farinha de trigo Herança Holandesa. A Unium (fusão das 
palavras união e um) é uma evolução natural da intercooperação e seu objetivo é ampliar a abrangência de seus 
produtos e serviços, tornando-os ainda mais presentes e reconhecidos no Brasil e no mundo. 

Que o Setor de Gestão de Pessoas já iniciou a Campanha Contra a Gripe 2018. A campanha será dividida em duas 
etapas. A primeira etapa é a solicitação de reserva de vacinas, realizada através do e-mail benefici-
os@castrolanda.coop.br ou pelo telefone (42) 3234-8013 com Juliane\Kenny. O prazo para solicitar a reserva encerra 
no dia 15/01/2018 (segunda-feira). Na segunda etapa será realizada a divulgação do valor da vacina e das datas de 
aplicação.

Que a Fábrica de Rações de Castro disponibilizará a partir do dia 02 de janeiro de 2018 (terça-feira) uma pesquisa de 
satisfação ao final de cada entrega para avaliação de quesitos como produto, descarga, atendimento, transporte. No 
formulário também será possível apresentar sugestões, críticas e elogios. Para responder a pesquisa o associado  
receberá um link através do e-mail. É importante verificar se o cadastro encontra-se atualizado junto à secretaria geral 
para conseguir receber o link. Para mais informações entrar em contato com Ana Carla pelo telefone(42) 3234- 8023.

Unium

Campanha contra gripe 2018 

Pesquisa de satisfação fábrica de rações de castro

?você 
sabia
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“Cooperar é Transformar” é o nome 
da recente campanha de endomar-
keting lançada pela Castrolanda. A 
iniciativa enaltece cooperados e 
funcionários e coloca todos juntos, 
num mesmo grau de contribuição e 
de crescimento.

A campanha é coordenada pela área de 
Comunicação e Marketing da cooperati-
va e possui caráter atemporal. Ela 
consiste em diversas ações de valoriza-
ção do cooperativismo e demonstração 
de que a união de esforços é o combus-
tível que move para chegar cada vez 
mais longe. A campanha terá mais de 
seis meses de duração e foram 
convidados cooperados e colaborado-
res para participar da produção dos 
materiais impressos e audiovisuais. 

As gravações e fotos foram realizadas 
nos dias 16,17 e 18, em propriedades 

rura is  próximas a  Castrolanda, 
Memorial da Imigração Holandesa, 
Hotel Borgen, escritório da Unidade 
Agrícola, Unidade de Batata Semente e 
Frita, Unidade Industrial de Carnes, 
Usina de Beneficiamento de Leite-
Castro e Fábrica de Rações de Piraí do 
Sul. Cerca de 25 pessoas contribuíram 
com as gravações e deram seus 
depoimentos sobre a forma como a 
cooperativa transforma a região e 
impacta a vida das pessoas com as 
quais se relaciona.

A assinatura reforça o cooperativismo e 
a gratidão da Castrolanda para com 
seus cooperados. “O cooperativismo 
transforma e só transforma com a 
participação de cada um”. Confira 
alguns registros do making off da 
campanha.

Ação de 
endomarketing 
na Castrolanda
Iniciativa valoriza o 
cooperativismo



 trigo é o principal cereal Ocult ivado no mundo, com 
produção anual estimada de 500 
milhões de toneladas, o que corres-
ponde a 32% do total dos cereais 
cultivados. No Brasil a produção 
anual aproximada deste é de 6,5 
milhões de toneladas, sendo o 
consumo médio de 11 milhões de 
toneladas.

O Sul é a principal região produtora 
do País, a qual corresponde por 90% 
da produção total. 

Dentre os fatores que implicam 
negativamente na produção de trigo 
destacam-se as plantas daninhas, que 
competem com a cultura por água, luz 
e nutrientes. Algumas delas, como o 
azevém (Lolium multiflorum Lam), 
ainda podem interferir através da 
produção de substâncias alelopáti-
cas. 

Devido à sua qualidade nutricional e 
quantidade de massa verde, o azevém 
é utilizado principalmente como 
forragem de inverno. Essa caracterís-
tica fez com que o azevém fosse 
cultivado em muitas propriedades do 
Sul do Brasil, o que explica sua ampla 
disseminação nessa região.

Apesar  de ser  uma excelente 
forragem e boa planta de cobertura, 
quando há azevém em uma gleba a 
ser cultivada com trigo, milho, feijão 
ou soja, este passa a ser considerado 
como uma planta daninha, que 
precisa ser controlada. A maneira de 
controle mais efetiva e barata têm 
sido a utilização de herbicidas, mas o 
uso  con t inuado  dos  mesmos 
produtos favorece a seleção de 
plantas daninhas resistentes a estes 
produtos. 

Estudos recentes apontam que a 
utilização repetitiva de glifosato para 
manejo de plantas daninhas tem 
causado a seleção de biótipos de 
azevém resistente. Considera-se que 
o primeiro caso de resistência de 
azevém ao glifosato foi no Município 
de Vacaria-RS, em 2003. Após este, 
foram identificadas incidências 
destes biótipos nos Estados de Santa 
Cataria e Paraná.

Em 2010 foi registrado o primeiro 
caso de plantas de azevém resistente 

a dois herbicidas, este tipo de 
resistência se denomina resistência 
múltipla, que consiste em uma 
mesma planta ser resistente a dois ou 
mais herbicidas com diferentes sítios 
de ação. Neste caso a planta de 
azevém encontrada era resistente ao 
glifosato (EPSPs) + cletodim. (ACCase). 

E no ano de 2016 foi confirmado a 
existência de plantas de azevém 
resistente a cletodim (ACCase) + 
iodosulfurom (ALS) e em 2017 á 
glifosato (EPSPs) + iodosulfurom 
(ALS) -fazendo com que as opções de 
herbicidas para o controle dos 
biótipos resistentes se reduzam cada 
vez mais.

Pesquisadores apontam três prin-
cipais mecanismos que podem 
explicar a evolução da resistência a 
herbicidas. Entre eles estão: a perda 
de afinidade do herbicida pelo local 
de ação na enzima; a metabolização 
ou desintoxicação do herbicida e o 
sequestro ou compartimentalização 
do produto. 

Pesquisas realizadas mostram que a o 
Fator de Resistência (FR) de uma 
população de plantas de azevém 
sensível comparada a de azevém 
resistente é de 16,8, ou seja, a dose de 
herbicida para controle de uma 
população de azevém resistente é 
16,8 vezes maior quando comparada 
a uma população sensível.

 A Embrapa Trigo afirma que o azevém 
sensível ao glifosato possui menor 
ciclo, maior número de perfilhos, 
maior  produção de sementes , 
floração antecipada e maior acúmulo 
de matéria seca, sendo esta um 
importante indicador de habilidade 
competitiva, pois resulta em um 
efeito supressor sobre o crescimento 
do biótipo resistente. Já a floração 
antecipada garante uma dissincronia 
em relação a floração entre os 
biótipos o que resulta em menor taxa 
de cruzamento entre eles.

 Lavouras de trigo infestadas com 
azevém normalmente apresentam 
perdas consideráveis de produção, 
qualidade de grãos e sementes.

Assim, aponta-se que esta competi-
ção entre espécies resulta em uma 
redução de 4,2 % na produtividade, 

para cada 10 plantas por m² de 
azevém.

A Fundação ABC (abril, 2017) também 
traz pesquisa sobre o assunto, 
enfatizando que a ocorrência de 
biótipos de azevém resistente ao 
glifosato é um problema para a 
dessecação em pré-semeadura de 
culturas de inverno e verão. Sugere-
se como estratégia de manejo o uso 
de herbicida cletodim, associado ao 
glifosato observando que, a utilização 
deve ocorrer 7 dias antes da semea-
dura da cultura de trigo, cevada e 
milho para evitar risco de residual do 
produto.

Segue na tabela abaixo (Tabela 1) 
p rodutos  recomendados  para 
controle de azevém em pré semeadu-
ra e pós emergência na cultura do 
trigo  

Tabela  - Herbicidas graminicidas que controlam 

azevém resistente e sensível ao Glifosato

Com relação ao manejo de azevém 
em pós emergência da cultura do 
trigo os herbicidas registrados são: 
diclofope (lioxan CE), clodinafope 
(Topik), iodosulfurom (Hussar) e o 
piroxsulam (Tricea) 

A utilização de herbicidas com 
mecanismos de ação diferentes e a 
rotação de culturas são formas de 
manejo e prevenção nas áreas com 
infestação de azevém resistente.

O manejo de plantas daninhas 
resistentes, inclusive azevém, deve 
contemplar medidas integradas como 
a cobertura permanente do solo 
(palha ou cultura), utilização de pré-
emergentes, rotação de ativos, entre 
outros, sempre sob a orientação do 
engenheiro agrônomo!

O azevém resistente com 
enfase na cultura de trigo 

por Matheus Tomal Rogus, Assistente Técnico da Assistência Técnica Agronômica Interna da Castrolanda 
mais informações: matheust@castrolanda.coop.br
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Fonte: Adaptado Vargas et al. (2011).
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Após 138 edições o Castrolanda Notícias encerra sua história. Esta 
edição de dezembro é a última publicação neste formato. No próximo 
ano as informações da cooperativa irão compor uma revista com 
periodicidade bimestral.  

JORNAL CASTROLANDA NOTÍCIAS

Embora os produtos lácteos sejam uma fonte importante de gordura 
saturada na dieta, estudos têm demonstrado vários efeitos benéficos desses 
alimentos sobre a saúde cardiovascular, incluindo um risco reduzido de AVC 
e doença cardíaca coronária.

DICAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

A agricultura não para de evoluir. E a Sementes Castrolanda acompanha essa 
evolução de perto usando tecnologia de ponta para produzir sementes de 
alta qualidade. Sementes Castrolanda, crescer sempre. 
#sementescastrolanda #crescersempre

SEMENTES CASTROLANDA

O Leite Colônia Holandesa Zero Lactose agora em Embalagem EVERO 
oferece a qualidade do leite desenvolvido para quem possui intolerância à 
lactose com a qualidade do leite tradicional e a praticidade e modernidade 
de um novo conceito de embalagem prática e um visual surpreendente. 

EVERO 



as 30 empresas paranaenses Dmais bem colocadas no ranking 
500 Maiores do Sul, da Revista 
Amanhã e da PWC Brasil, 11 são 
cooperativas. Coamo, de Campo 
Mourão, é a que aparece primeiro no 
ranking, na 10ª posição geral. A 
Integrada – empresa londrinense 
mais bem colocada no ranking geral, 
na 48ª posição – também está entre 
as 30 maiores do Paraná. As demais 
cooperativas listadas são C. Vale 
(Palotina), Cooperativa Agroindustrial 
Lar (Medianeira), Cocamar (Maringá), 
Copacol (Cafelândia), Cooperativa 
Agrária Agroindustrial – Cereais 
Central (Guarapuava), Castrolanda 
(Castro), Frísia (Carambeí), Frimesa 
(Medianeira) e Coopavel (Cascavel).

Faturamento
Em 2016, as 221 cooperativas do 
Sistema Ocepar faturaram mais de R$ 
70 bilhões, valor que veio crescendo 
ao longo dos anos. Nos últimos cinco 
anos, elas compuseram 56% do PIB 
Agropecuário do Paraná. 

Força
Robson Mafioletti, superintendente 

da Ocepar, exalta a força do coopera-
tivismo, que leva as empresas a 
crescerem e a se tornarem longevas e 
resistentes às intempéries da 
economia. Do total de cooperativas 
que compõem o Sistema Ocepar, 15 
faturam acima de R$ 1 bilhão, sendo 
que 14 são do setor agropecuário, e 
uma do setor de saúde. "Algumas têm 
mais de 90 anos", destaca Mafioletti. 
Para ele, o fato de o cooperativismo 
ser um modelo de gestão democráti-
ca em que as cooperativas são 
controladas por muitos "donos", faz 
com que as decisões tomadas por elas 
sejam mais bem pensadas. "As 
decisões no dia a dia podem ser um 
pouco mais lentas, mas são muito 
bem pensadas e discutidas no âmbito 
da sociedade."

O sistema
"O sistema do cooperativismo é bem 
estruturado, bem organizado e vem 
trabalhando com planejamento 
desde a década de 1970", comenta 
ainda Pedro Gonçalves, diretor da 
Partner Consulting, parceira da 
Ocepar no PRC-100 (Plano Paraná 
Cooperativo). Segundo Gonçalves, 

nem todas as empresas fazem 
planejamento, e são poucas aquelas 
que efetivamente o implantam, 
controlam, monitoram e revisam. As 
cooperativas, no entanto, têm se 
mostrado diferentes, compara o 
diretor. "As cooperativas têm adotado 
o planejamento e o desenvolvimento 
das pessoas."

Pesquisa 
Um dos projetos cujos resultados já 
foram entregues é uma pesquisa, 
real izada em conjunto com o 
Datacenso, que mostra a imagem e o 
posicionamento das cooperativas 
diante dos consumidores paranaen-
ses. Segundo a pesquisa, a maior 
parte da população paranaense (96%) 
aprova marcas, produtos ou serviços 
oferecidos por cooperativas. Sete dos 
13 projetos do PRC-100 já foram 
entregues, mas continuam dentro da 
pauta. Em 2018, novos projetos serão 
propostos no plano.

Cautela 
"Nos últimos 15 anos, o sistema de 
cooperativismo dobrou de tamanho a 
cada cinco anos", notou Gonçalves. Se 

nada fosse feito, as cooperativas 
ainda iriam dobrar de tamanho de 
2015 a 2020, afirmou o diretor. O PRC-
100, no entanto, tem o objetivo de 
"pavimentar o caminho do crescimen-
to". "Não adianta crescer se não tiver 
saúde financeira, infraestrutura, 
pessoas capacitadas e treinadas." De 
acordo com Gonçalves, em 2017, as 
cooperativas estão crescendo dentro 
de um cenário realista.

Infraestrutura  
"O cuidado que se tem que tomar é 
que está indo tudo bem com as 
cooperativas, mas elas ainda estão 
suscetíveis a crises, como qualquer 
outra empresa", salienta Gonçalves. 
Para ele, um grande obstáculo, 
especialmente para o agronegócio, 
está na infraestrutura, que impacta 
nos custos e na rentabilidade das 
cooperativas. Elas também precisam 
investir mais na industrialização, no 
posicionamento de marca e em 
buscar formas de agregar mais valor 
aos seus produtos. 
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Cooperativismo se destaca entre as

maiores empresas do Paraná

RANKING

*Folha de Londrina



cooperativismo
Diversificação na propriedade

Durante os dias 10 e 28 de novembro, cooperadas, 
esposas de cooperados e filhas maiores de 18 anos, 
par ticiparam do Seminário “Diversificação na 
Propriedade”, realizado em Piraí do Sul. O seminário é 
fruto do projeto Mulheres em Ação que realizou reunião 
com mulheres da região para sugestão de temas a serem 
debatidos pelo grupo, sendo este o mais votado. Ao final 
do dia aconteceu uma confraternização com esposos no 
entreposto. O encontro foi conduzido por Elcio Chagas, 
que é facilitador de aprendizagem credenciado no 
SEBRAE, SENAR e SESCOOP.
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Castrolanda Cooperativa Agroindustrial
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
CEP 84.165-970 - Colônia Castrolanda
Castro - Paraná

Cooperados da Castrolanda participaram do tradicional Encontro Estadual de 
Cooperativistas Paranaenses na sexta-feira, 08 de dezembro, no Teatro Positivo em Curitiba. 
O encontro, realizado pela Ocepar, celebra as conquistas do cooperativismo paranaense ao 
longo do ano. A programação contemplou Painel com autoridades, entrega do troféu 
“Cooperativas Orgulho do Paraná” e apresentação da palestra “Ética e suas tensões no 
mundo contemporâneo” com o filósofo Luiz Felipe Pondé. No final do evento os associados 
assistiram a um show exclusivo de Almir Sater e banda.

Encontro Estadual de Cooperativistas

O Grupo Sou Arte de Campo Mourão encantou crianças das escolas da rede municipal de 
Castro e de Piraí do Sul no dia 22 de novembro. O grupo realizou dois shows, um no período 
matutino e outro no período vespertino, e marcou a confraternização de encerramento anual 
das atividades do Programa Cooperjovem Castrolanda. Durante o evento da manhã o Diretor 
Secretário da cooperativa, Willem Bouwman, conversou com as crianças e, durante a tarde, o 
Vice-Presidente, Richard Borg. Nas escolas participantes do programa são desenvolvidos 
temas relacionados a filosofia, valores e essência do cooperativismo durante todo o ano 
letivo.

Encerramento Cooperjovem






