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SEMENTE 
DE TRADIÇÃO

á 40 anos a Castrolanda atua no mercado 
de sementes. Como agrônomo, testemu-
nhei o início deste negócio e vivenciei as 
di�culdades dos primeiros tempos. O 
cenário era muito diferente do que viven-
ciamos hoje. Evoluímos ao longo desses 
anos e acompanhamos o crescimento da 
Sementes Castrolanda, em que pesa a 
responsabilidade de entregar uma semen-
te de alta qualidade para nosso produtor e 
também para o mercado. 
     Semente é insumo de suma importân-
cia, não pode falhar. É da semente que 
depende o resultado da lavoura. Ela carre-
ga tecnologia, e esta, se re�ete no desen-
volvimento das plantas e na produtivida-
de. Consciente desse compromisso, a 
equipe da Sementes Castrolanda busca 
de forma contínua aprimorar processos, 
manejo e controles.
     Com apoio dos cooperados produtores 
de sementes está sendo possível expan-
dir nosso negócio a outros estados. A 
tradição de quase meia década é ponto a 
nosso favor, assim como os requisitos que 
estabelecemos para a produção: padrão 
mínimo de 85% de germinação, 5% além 
do que é exigido pelo Ministério da Agri-
cultura. Também contamos com uma 
linha Premier cujo padrão de germinação 
é igual ou superior a 95%.

     Devemos prosseguir nesse caminho de 
evolução e crescimento. Com certeza 
veremos muitas outras transformações 
tecnológicas, e precisamos estar prepara-
dos para acompanhá-las. Con�ra na 
matéria de capa um pouco da história da 
Sementes Castrolanda, contada por aque-
les que constroem a marca dia a dia.
     Ainda nesta edição trazemos informa-
ções sobre a reforma do antigo DAT, arti-
go técnico sobre a regulamentação ambi-
ental da bovinocultura no Paraná, abertu-
ra da segunda turma do Programa de 
Formação de Conselheiros Cooperativos 
e as impressões da delegação veterinária 
holandesa sobre a planta da Alegra.

FRANS BORG
PRESIDENTE DA CASTROLANDA
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EDITORIAL

H

‘‘É DA SEMENTE QUE DEPENDE 
O RESULTADO DA LAVOURA. 
ELA CARREGA TECNOLOGIA, 

E ESTA, SE REFLETE NO 
DESENVOLVIMENTO DAS 

PLANTAS E NA PRODUTIVIDADE.’’



2200 

2202 
2201 

Alan Gregori Mocelim

Anizio Pedroso Moreira
Andréa de Oliveira Silva

MATR. NOME DO COOPERADO 

1.016 2.218
Abril 2018

TOTAL 
EFETIVO 3.234

2203 

2205 
2204 

Antonio Bruno Mocelin da Silva

Carlos Wrobel
Aristeu Biassio

08

SEJAM  BEM-VINDOS

NOVOS COOPERADOS
Pecuária Leiteira

COLABORADORES

INSTITUCIONAL

2206  

2208  
2207  

Cassiano Adão Puchalski

Conrado Carneiro Filho
Claudir Vaskievicz

2209 

2211  
2210  

Daniele Solek Rentz

Dulci Eckert
Dionisio Bento Rodrigues

2212 

2214 
2213 

Edenilson de Almeida Teixeira

Eliane Aparecida Barros
Edson da Silva Prestes

2215 

2217 
2216 

Elson dos Santos/Elisangela de S. Bueno

Emerson Domingos da Silva
Elzita Trindade de Assunção Carneiro

2218 

2220 
2219 

Estefano de Biassio

Fernando Schimidtke
Ezequiel Vidal de Almeida

2221 

2223 
2222 

Geraldo Vanin da Silva

Hobersom Henning
Gilberto Gralik

2225 
2224  

Ismael Fonseca
Iraci de Jesus de Oliveira e Silva

2226 

2228  
2227 

João de Oliveira Carneiro

João Rodrigues
João Jair Vieira e Denise Vieira

2229 

2231 
2230 

Jose Osni Cominesi

Katia Oemuller da Silva
Jose Paulino Carneiro

2232 

2234 
2233 

Loreny Fátima Fassini Perufo

Marcelo Waceliko
Luiz Orlando Denck

2235 

2237 
2236 

Maria Cleusa Montejano

Marisa Ap. C. Ferreira da Silva
Maria Edenir Teixeira dos Santos

2238 Matilde da Luz Alves da Silva
2240 

2242 
2241 

Ricardo Alexandre Marques

Rosemilda de O. Sampaio
Ronald Eloi Roesler

MATR. NOME DO COOPERADO 

2243 

2245 
2244 

Sandro Elieu da Guia Castanho

Valdir Ferreira
Teresinha Hartmann

2246  

2248  
2247  

Valdirene Teixeira Ferreira

Vanildo José de Oliveira
Vandir de Jesus Soares

2249 

2251  
2250  

Vilmar de Jesus Souza Gomes

Alduina Aparecida Vanni Repke
Adonias Souza dos Santos

2252 

2254 
2253 

Alexsandro Hanh

Casapi Agropecuária Ltda
Aurora Dias Bertolaccini

2255 

2257 
2256 

Celso de Oliveira Arruda

Daniel Theodorus Eltink
Clovis Gomes

2258 

2260 
2259 

Eduardo Americo de Athaide

Erivaldo do Nascimento
Elias Rodrigues Azenha e Outra

2261 

2263 
2262 

Fábio Nostramo Gabriel

Hildegard Bannwaet Cezar
Hélio Martins

2265 
2264  

João Evaristo Saggin
João Antunes Ribeiro

2266 

2268  
2267 

Joaquim Martins Dardes

Joel Messias Camargo
Joel Antonio Marson

2269 

2271 
2270 

José Carlos Ferreira Neto e Outro

José Paulino Vilas Boas
José Maria Cirino de Souza

2272 

2274 
2273 

Khalil Kfouri

Luis Henrique Primo Nogueira
Leandro Cristian dos Santos

2275 

2277 
2276 

Luiz Cláudio Curto de Oliveira

Martim Akira Hata
Marcos Antonio Ferraz

2278 Moacir Benedito Gomes
2279 Rogério Correa de Camargo E Outros
2280 Tiago Rodrigues Azenha



Jornalista faz um balanço 
da safra e apresenta 

projeções futuras

ENTREVISTA

 entrevistado desta edição da Revista Castrolanda é o O jornalista Giovani Ferreira, atualmente responsável 
pela plataforma multi editorial de agronegócio nos veículos 
do Grupo Paranaense de Comunicação. É idealizador e 
coordenador da Expedição Safra, levantamento técnico-
jornalístico da produção de grãos que instituiu um novo 
indicador de safra no Brasil. Realizado há 11 anos, o projeto 
percorre 16 estados brasileiros e regiões produtoras de 
outros 12 países da América do Sul à América do Norte, 
Europa e Ásia. 

Giovani Ferreira também idealizou o Fórum de Agricultura 
da América do Sul que anualmente reúne no Brasil especia-

listas de dezenas de países para discutir as tendências do 
agronegócio mundial. O jornalista é formado em Comuni-
cação Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e pós-graduado em Agronegócio pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São 
Paulo (USP) e em Gestão Estratégica de Marcas pelo Institu-
to Internacional de Ciências Sociais e Universidade de 
Navarra (Espanha). 

A seguir, o convidado faz um balanço sobre a safra 
2017/2018, comenta sobre os re�exos das safras de outros 
países na safra nacional e apresenta projeções para as próxi-
mas colheitas. Con�ra a entrevista. 
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“

“

G I O VA N I  F E R R E I R A

O Brasil, precisa de 
maneira urgente, 
diversificar suas 

exportações para 
outros países e dar 

mais capilaridade ao 
mercado da soja, sob 

pena de comprometer 
o avanço de área e 

produção verificado 
na última década.
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A colheita da safra 2017/2018 está 
no �m. Qual o balanço da safra 
brasileira?
O ciclo 2017/18 começou com muita 
apreensão no campo por conta do 
clima. A previsão apontava para um 
ano de La Niña, que em tese signi�ca 
mais chuva e precipitação bem distri-
buída na metade Norte do país. E 
menos chuva e mal distribuída na 
metade Sul do mapa. Ocorre que, com 
raras exceções, como no Rio Grande do 
Sul, o clima surpreendeu e no balanço 
favoreceu uma safra surpreendente e 
histórica em termos de volume. Com 
exceção da Expedição Safra, no início 
do ciclo todas as projeções apontavam 
para uma safra de grãos menor em 
relação ao ciclo anterior. Ao �nal da 
temporada, no entanto, devemos 
fechar a safra 2017/18 com 221 
milhões de toneladas, variação positi-
va de 1,5% em relação a 2016/17, con-
forme indicador e metodologia de 
pesquisa apurada da Expedição Safra. 
O desempenho positivo é puxado pela 
soja, com 115,5 milhões de toneladas 
(+4,8%), seguido pelo milho, com 89,2 
milhões de toneladas (-4,7%). O maior 
tombo do cereal foi no milho de verão, 
com volume 14,7% menor, para 27,97 
milhões de toneladas.

Como foi a safra nos EUA e Argenti-
na e quais os re�exos na safra brasi-
leira? Qual o posicionamento da 
China neste contexto?
Em relação ao Estados Unidos, a safra 
recorde de 2017 já in�uenciou o 
plantio do ciclo 2017/18 no Brasil, 
como por exemplo na redução de área 
e produção de milho. Mas o que 
importa agora são as projeções para o 
ciclo 2018, em fase inicial de plantio. 
Os norte-americanos devem plantar 
área menor de soja e de milho, com 
consequente redução na produção 
das duas principais commodities. 
Serão 35,6 milhões de hectares desti-
nados ao milho e 36 milhões de hecta-
res de soja. Pela primeira vez, em 35 
anos, a oleaginosa deve ultrapassar a 
extensão cultivada com o cereal. É uma 
mudança estrutural na agricultura do 
país, que sempre teve no milho a prin-
cipal aposta no campo. A expectativa é 

de uma produção de 115 milhões de 
toneladas de soja (-3,5%) e 348 
milhões de milho (-6%). Outro dado 
interessante é que a considerar a área 
ocupada, a agricultura dos Estados 
Unidos está estagnada. Nos últimos 5 
anos, as oito principais culturas do país 
ocupam entre 104 e 102 milhões de 
hectares. 

Na Argentina, o efeito do clima foi 
perverso. O sol dizimou parte da safra. 
Quando as primeiras projeções foram 
divulgadas, o país esperava colher 57 
milhões de toneladas de soja. Colheu 
18 milhões a menos. Foi a pior estia-
gem em 30 anos. A quebra da safra 
argentina, no entanto, foi uma boa 
notícia para produtores de outros 
lugares do mundo, principalmente no 
Brasil. A redução na oferta da América 
do Sul fez que a soja saltasse dos US$ 
9/bushel para mais de US$ 10/bushel. 
Com a ajuda do câmbio, apreciado nos 
últimos dois meses, no mercado nacio-
nal os dois fatores contribuíram para 
elevar a saca de soja da casa dos R$ 60 

para picos acima de R$ 80/saca nas 
últimas semanas.
A China, que respondeu por mais de 
70% das exportações de soja pelo 
Brasil em 2017, deve aumentar suas 
compras no Brasil em 2018. Não ape-
nas pela quebra na Argentina, mas 
como represália à política internacio-
nal do governo Donald Trump, nos 
Estados Unidos, que patrocina uma 
batalha comercial com o país asiático. 
Bom para o Brasil, mas nem tanto. O 
cenário só faz aumentar a dependên-
cia da soja brasileira do mercado chi-
nês. O Brasil, precisa de maneira urgen-
te, diversi�car suas exportações para 
outros países e dar mais capilaridade 
ao mercado da soja, sob pena de com-
prometer o avanço de área e produção 
veri�cado na última década. 

A que se deve o crescimento da área 
plantada de soja em detrimento a 
área de milho?
A soja ganha terreno em detrimento a 
área de milho por questões econômi-
cas e de rentabilidade. Quando a cota-
ção do bushel ou da saca de soja for 
equivalente ou maior que 2,5 vezes a 
do milho, começa a �car mais vantajo-
sa a aposta na oleaginosa. É claro que 
existem questões de manejo e rotação 
de culturas que impedem uma virada 
ainda maior da soja em relação ao 
milho. Tem ainda a questão da liquidez 
da soja no mercado internacional. Vale 
lembrar que das 350 milhões de tone-
ladas de soja produzidas no mundo, 
mais da metade, aproximadamente 
165 milhões de toneladas saem dos 
campos da América do Sul. 
Outra variável que impactou sobrema-
neira na redução da área de milho foi a 
safra recorde e os preços deprimidos 
no ciclo 2016/17. A grande safra e os 
baixos preços desestimularam o culti-
vo do cereal, principalmente no verão, 
com drástica redução de área e produ-
ção. De qualquer forma, com área e 
produção menor no ciclo atual, e forte 
demanda para exportação, o fato é 
que o produtor que apostou no milho 
está sendo relativamente bem remu-
nerado. No Paraná, a saca de 60 quilos 
do cereal é cotada acima dos R$ 30.

‘‘A considerar o 
aumento da 

população e o 
poder 

aquisitivo dessa 
população, a 
produção em 
tese cresce de 

maneira 
orgânica do 

lado da oferta’’



O Brasil tem possibilidade de expan-
são de sua produção? Onde se con-
centram as melhores oportunida-
des?
Não tenho dúvida. Dobramos a produ-
ção de soja e milho na última década. E 
temos todas as condições técnicas e 
mercado para um novo salto até 2025. 
Não seria nenhum sonho dobrar nova-
mente. Ou então, sendo mais pé no 
chão, seguramente vamos aumentar 
em no mínimo 50% o volume de soja e 
milho, para 170 milhões de toneladas e 
140 milhões de toneladas, respectiva-
mente. A grande oportunidade, além 
da soja, está na exportação de milho. 
Há 15 anos o Brasil praticamente não 
exportava milho. Hoje estamos embar-
cando quase 30 milhões de toneladas, 
com potencial para em um curto espa-
ço de tempo embarcar 50 milhões de 
toneladas. O consumo interno atual, 
próximo de 55 milhões de toneladas, 
pode ir rapidamente para as 80 
milhões de toneladas impulsionado 
pela indústria de carne e de etanol de 
milho. Se considerarmos um estoque 
entre 5 e 10 milhões de toneladas, 
pronto, a produção tem potencial para 
as 140 milhões de toneladas. 

Com relação aos preços, como o 
mercado se posicionou nesta safra 
17/18? A oferta correspondeu a 
demanda?
A considerar o aumento da população 
e o poder aquisitivo dessa população, 
a produção em tese cresce de maneira 
orgânica do lado da oferta. Isso no 
mundo. Ocorre, que fenômenos e 
variáveis fora da curva podem acelerar 
o apetite do lado da demanda e pegar 
a oferta de surpresa. Foi um pouco o 
que aconteceu com o Brasil na última 
década. E que de certa forma revelou 
uma capacidade muito grande e dinâ-
mica do produtor brasileiro de respon-
der rápido às oportunidades coloca-
das pelo mercado. Na última safra, por 
exemplo, assumimos a liderança abso-
luta na exportação de soja, a frente dos 
Estados Unidos. Fizemos 68 milhões 
de toneladas de soja, contra 56 
milhões embarcadas pelos concorren-
tes norte-americanos. Ainda nesta 
safra, em especial, de novo vale lem-

brar da quebra argentina, na soja e no 
milho, o que favorece as exportações 
do Brasil. E também o posicionamento 
dos EUA no mercado internacional, o 
que de certa forma amplia ou abre 
novos mercados à produção brasileira. 
É o caso não apenas da China como do 
México, que no ano passado dobrou 
suas compras de milho do Brasil em 
relação a 2015 e em 2018 deve dobrar 
novamente em relação a 2017. São 
situações que ampliam o interesse 
pela produção do Brasil, com re�exo 
direto e positivo nas cotações dos 
grãos.

Quais as projeções para a safra de 
inverno e para a próxima safra de 
verão? 
A safrinha ou 2ª safra de milho, em fase 
�nal de colheita, cresce 0,6% em 
produção, para 61,24 milhões de tone-
ladas. O destaque �ca com o trigo. 
Com uma retomada em relação ao 
ciclo anterior, o cereal tem potencial 
para 4,9 milhões de toneladas no país, 
crescimento de 3,75%. Ainda assim, 
com uma produção muito aquém da 
demanda interna, estimada em 12 
milhões de toneladas, o que deixa o 
Brasil refém e altamente dependente 
da importação do cereal.

Em relação à próxima safra de verão, 
vamos analisar as duas principais 
variáveis. Primeiro o clima, que segue 
para uma previsão de neutralidade, 
mais próximo da normalidade, o que 

pode ser favorável ao evitar os extre-
mos, em especial de precipitação. 
Embora aumente imprevisibilidade. 
Sobre o mercado, a se con�rmar a 
redução na produção e consequente-
mente nas exportações dos Estados 
Unidos, uma oportunidade para o 
Brasil produzir e exportar mais soja e 
milho. Em 2018 o país tem potencial 
para embarcar mais de 70 milhões de 
toneladas de soja e 32 milhões de 
toneladas de milho. Na soja, com um 
crescimento de apenas 3% na área, 
podemos também superar os EUA em 
área e produção.

Estamos em ano político, quais 
impactos esse momento traz para o 
agronegócio? 
Estou seguro que a crise no Brasil não é 
econômica. Mas política, com severos 
danos econômicos, que também 
afetam o agronegócio. Contudo, a 
vocação natural do Brasil, de produzir 
e gerar divisas através da agricultura e 
pecuária, faz com que o setor absorva 
mais o impacto negativo destes quase 
cinco anos de estagnação e mais 
recente recessão no país. Recessão 
essa que começa a ser vencida com o 
resultado do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 2017, quando o indicador 
nacional cresceu 1% e a agropecuária 
13%. Em valor adicionado, 70% do 
crescimento da economia nacional em 
2017 veio da agropecuária e 30% dos 
demais setores da economia. Então, eu 
não avaliaria os impactos ou o futuro 
do agronegócio apenas sobre a pers-
pectiva das eleições. A instabilidade 
no câmbio e nas taxas de juro, que 
geram maior ou menor insegurança 
no campo e antecipam movimentos 
de mercado e de investimento, infeliz-
mente é típica em ano eleitoral. É pre-
ciso conviver e aprender. Eu acredito 
que o ano é de desa�os e oportunida-
des para aumento de área e produção, 
maior exportação de soja e consolida-
ção na exportação de milho. Que o 
câmbio acima de R$ 3,20 favorece 
embarques e que a política protecio-
nista dos EUA impulsiona o mercado 
brasileiro. Sobre as eleições, que Deus 
abençoe o agronegócio e o Brasil do 
agronegócio.
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"Estou seguro que 
a crise no Brasil 

não é econômica. 
Mas política, com 

severos danos 
econômicos, que 

também afetam o 
agronegócio"



Por PAULO MACHINSKI
Gerente Financeiro
da Castrolanda 

 IBGE divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil Oem 2017, apontando crescimento de 1,0%. Se 
compararmos à queda de 3,6% em 2016, esse percentual é 
expressivo, um crescimento de 4,6%, evidenciando sinais 
de recuperação econômica após dois anos de queda. 
Nesse período e ambiente de recessão, um esforço gigante 
por parte do Ministério da Fazenda em adotar uma política 
�scal rígida a �m de tentar controlar gradualmente a 
elevação estrutural dos gastos públicos. O Banco Central 
do Brasil (Bacen), por sua vez, exerceu �rmemente seu 
papel no controle da in�ação no país, atuando para regular 
a quantidade de moeda na economia de forma que 
permitiu a estabilidade dos preços, garantindo também a 
estabilidade �nanceira, iniciado pelo ciclo de queda da 
taxa básica de juros. A taxa de juros no patamar atual incide 
positivamente sobre a demanda agregada e sobre a 
formação bruta de capital �xo, barateando empréstimos e 
estimulando investimentos. Todos esses fatores, favore-
cem uma maior previsibilidade de atuação do Bacen e, por 
conseguinte, proporcionam uma expectativa de juros em 
patamares mais baixos do que o dos últimos anos por mais 
tempo. 

Com esse cenário prévio e mantidos todos os demais 
fatores macroeconômicos iguais, o que em Economia se 
chama de ceteris paribus, poderíamos traçar uma 
tendência de estabilidade e crescimento. Mostrando assim 
uma leitura prematura e equivocada, pois deve-se incluir 
nessa análise toda a conjuntura macroeconômica para se 
traçar uma tendência mais assertiva e de previsibilidade, e 
não somente um ou outro fator de maneira isolada. Pois 
em Economia tudo é muito dinâmico e tantos outros 
fatores podem afetar diretamente qualquer previsão. 

Destaco outros dois fatores que podem contribuir para a 
amplitude de análise e que merecem atenção, pois são de 
grandes incertezas: ambiente internacional e política 
interna. O ambiente internacional se mostra instável com 
con�itos geopolíticos e, principalmente, uma acelerada 
retirada de estímulos por parte de bancos centrais, sendo 
os mais signi�cativos Estados Unidos e Zona do Euro, o que 
gera pressões acentuadas sobre a taxa de câmbio. Quanto 
a política interna, esse é o maior ponto de atenção por 
parte dos mercados, pois vem de um contínuo ambiente 
de corrupção que desgasta, interfere e contribui adversa-
mente para qualquer perspectiva de cenário favorável. 
Nesse contexto o maior foco será a eleição presidencial. 
Tendo como grande desa�o para o novo presidente dar 
continuidade a agenda de reformas estruturais e conseguir 
aprovar a necessária reforma da previdência. 

Em ambas as situações, ambiente internacional e política 
interna, são fatores importantes de pressão altista para o 
câmbio. Que por um lado é favorável para as commodities 
e exportadores, por outro lado geram falta de competitivi-
dade, in�ação e no setor Agro, também pode representar 
maior custo de produção. Será um período de volatilidade 
e de incertezas.

Cenário 
econômico 
em ano 
eleitoral 

FINANCEIRO OPINIÃO   |   
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VENDE-SE 
Terreno 79 alqueires, localizado na Paina, 
próximo a fábrica de papel.
Tratar (42) 9 9971.3068 ou 3232.1314

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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CLASSIFICADOS

VENDE-SE 

www.castrolanda.coop.br/classificados

Vende-se Bolas de Azevém
Tratar (42) 9 9938.4656
VALOR R$ 120,00

Socasilo AJPF 3008
Fabricamos máquinas para socar 
silagem.
Socasilo AJPF 3008 peso 3000kg 
sistema no hidráulico.
Tratar (42) 99938.4656

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) 9 9854.8380

VENDE-SE 
Tenho aproximadamente 1200 toneladas de 
silagem de milho para venda localizados no 
município de Piraí do Sul -PR.
Tratar (42) 9 9984.6085 

VENDE-SE 
Vende -se Feno de aveia de excelente 
qualidade, macia e com muita folha.
Tratar (43) 9 9983.9353 | 43 9911.0630 

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. (42) 9 8815.2566

VENDE-SE 
Próprio para quem queira fazer reserva água, 
Sertão de Cima
Tratar (42) 9 9994.3388

VENDE-SE 
Carreta Stara 9.000 para silagem e uma 
máquina colhedora de forragens Siltomac, 
com 1,80 de  diâmetro.  Tratar  (42) 9 
9974.7472 | 9 9951.6622

*O conteúdo dos classificados é de 
responsabilidade dos anunciantes. 

ALUGA-SE  
Ofereço espaço em escritório compartilhado. 
Temos infraestrutura básica com amplo 
espaço, perto da Cooperativa e dos bancos. 
Vem trocar uma ideia conosco. Tratar (42) 9 
9973.2566. Valor R$ 500,00. 

PARCERIA
Disponho de uma área de 64ha na estrada do 
Capão Alto e procuro um leiteiro da região 
para fornecer azevém no inverno e milho no 
verão. Outras culturas e plantios de verão a 
combinar. Tratar: (42) 9973-2566. 

VENDE-SE
Vendo Toyota Hilux CD 2012, Cabine dupla, 
cambio automático, modelo SRV, 4x4, ano 
2012. 170mil km. Preta. Motor 3.0 turbo 
177CV. Manutenção em dia. 4 pneus Michelin 
com 2 meses de uso. Preço Tabela FIPE. 
Tratar: (42) 9973-2566. Valor R$ 102.500,00. 

VENDE-SE
Vendo Azevém em pé, 64hectares, estrada 
Capão Alto. Vendo para comprador cortar e 
levar. Pode ser para silagem, bola ou fardo. 
Datas a combinar. Podemos combinar 
adubação e até um segundo corte ainda em 
2018. Preço a negociar. Valor anunciado por 
hectare e um corte sem adubação Tratar: 
(42) 9973-2566. Valor: R$ 2.000,00.

VENDE-SE
Silagem a granel. 100,00 tonelada Pirai do Sul 
Estrada Piraí - Ventania Bairro Vorá



A frase ao lado foi dita em 11 de abril, pelo 
presidente do Sistema OCB no lançamento da 
Agenda Institucional do Cooperativismo – 
2018, uma ferramenta de trabalho direcionada 
aos representantes dos Três Poderes da 
República, que contribuirá com o crescimento 
do cooperativismo e, também, com a econo-
mia do país.

O evento contou com a participação do 
presidente da República, Michel Temer, 
integrantes do governo, cerca de 40 parlamen-
tares e representantes do movimento 
cooperativista brasileiro.

Segundo Márcio Freitas, o cooperativismo 
pode fazer, ainda mais, pelo desenvolvimento 
da economia. “Com o nosso jeito cooperativo 
de fazer negócios, gerar riquezas e multiplicar 
resultados, já assumimos importante destaque 
em setores como o agropecuário, o �nanceiro, 
o de saúde e o de transporte. E, como armazéns 
de con�ança, as cooperativas assumem, 
também, o papel de protagonista desse 
processo de transformação”, argumenta.

BRASIL   |   SOMOSCOOP

OCB 
apresenta
propostas
para ajudar
o Brasil
a crescer
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 “O ano de 2018 é muito 
importante. Temos pela 
frente a oportunidade de 
escrever um novo capítu-
lo na história do nosso 
país, transformando 
di�culdades em cresci-
mento. A�nal, o que 
queremos é um Brasil 
mais justo, mais ético, 
mais democrático, mais 
sustentável.”



Brasil Cooperativo

“Como disse o presidente Márcio, a palavra con�ança é que alicerça o 
cooperativismo. E é exatamente o que alicerça, também, os avanços 
que temos tido no Brasil. Meu desejo é de que o Brasil se torne uma 
grande cooperativa e que todos cooperem entre si! Para mim, cooperar 
é operar junto! E essa cooperação, em conjunto, é que resulta em frutos 
muito saudáveis que têm sido colhidos por todos nós”, destaca o 
presidente da República, Michel Temer.

COM NOSSO JEITO COOPERATIVO
DE FAZER NEGÓCIOS, GERAR
RIQUEZAS E MULTIPLICAR 
RESULTADOS, JÁ ASSUMIMOS
IMPORTANTE DESTAQUE EM 
SETORES COMO O AGROPECUÁRIO,
O FINANCEIRO, O DE SAÚDE E
O DE TRANSPORTE.

“
SOMOSCOOP   |   BRASIL
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MÁRCIO FREITAS
Presidente do Sistema OCB

“

Marco Regulatório

“Em seu papel de inclusão, o cooperativismo pode ser o 
modelo de negócio mais viável para o desenvolvimento 
sustentável, já que se destaca pela participação 
democrática, independência e economia. O cooperati-
vismo é resultado! É a capacidade de promover 
oportunidades! Nós, integrantes da Frencoop, temos o 
dever de traduzir essa magnitude em leis e políticas que 
favoreçam o seu marco regulatório ou que, pelo menos, 
não representem entraves para seu desenvolvimento, a 
�m de tornar o Brasil, uma nação cada vez mais 
cooperativista”, enfatizou o presidente da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo, Osmar Serraglio, em 
seu discurso. 

A Agenda Institucional do Cooperativismo – 2018 está em sua 12ª edição e consolida as propostas 
que serão defendidas durante o ano junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e que 
englobam, além de questões sobre a regulamentação do cooperativismo, temas especí�cos a 
atividades econômicas, como Transporte, Saúde, Crédito, Agropecuária e Consumo.
Destacam-se, como exemplo, os projetos de simpli�cação tributária para as cooperativas que, em 
determinados setores, passam pela bitributação (física e jurídica); de inclusão em programas de 
micro e pequenas empresas; do recolhimento de Imposto Sobre Serviço (ISS) por município das 
cooperativas de saúde, e do acesso aos recursos do FAT pelas cooperativas de crédito.
A consolidação das propostas em uma agenda única do cooperativismo tem o intuito de 
promover a competitividade das cooperativas e apresentar o setor como uma alternativa 
econômica ao país.
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Agenda 
Institucional do 
Cooperativismo
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TI recebe
investimentos
para reestruturação
da área

INVESTIMENTO   |   OBRAS

m que se transformará o antigo EDAT?! O setor de Tecnologia da 
Informação traz a resposta para esta 
pergunta. O prédio está passando por 
reformas para daqui alguns meses 
tornar-se a sede do Centro Cooperativo 
de Tecnologia da Informação - CCTI. O 

novo nome demonstra que é uma área 
para toda a cooperativa, um setor que 
atende todas as áreas de negócios.

O coordenador de TI da Castrolanda, Luiz 
Fernando de Sousa Frederico, avalia que 
na nova estrutura o setor terá condições 

de atender com qualidade as necessida-
des dos outros setores, que é o principal 
objetivo. Frederico explica que a 
mudança foi motivada por dois fatores: o 
fato de haver muita demanda e não 
haver capacidade física de alocar novos 
colaboradores no espaço atual, e a 

O prédio do antigo DAT será sede do setor 

PREVISÃO DE CONCLUSÃO
OUTUBRO 2018
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necessidade de criar um ambiente que 
atraia  novos colaboradores para 
trabalhar na área de TI da cooperativa.

Incentivador da reestruturação do setor, 
o diretor executivo da Castrolanda, 
Thomas Domhoff, acredita na �loso�a 
de usar a estrutura que já se tem, ao 
invés de construir prédios e edifícios 
novos, e comenta que o antigo DAT 
tinha o formato adequado para o 
crescimento previsto da TI. “Temos 
urgência absoluta de espaço para apoiar 
o crescimento da área de TI, e já que 
vamos reaproveitar este edifício, vamos 
torná-lo mais harmônico com outros 
edifícios da colônia, como o museu, em 
estilo europeu”, revela o diretor.

Domhoff declara que o crescimento da 
cooperativa vai ser cada vez mais focado 
em tecnologia e cita como exemplo que 
será implantado um novo sistema de 
gestão empresarial para as operações 
que compõe a Castrolanda. O novo 
sistema irá exigir mais desenvolvedores 
para entregar mais valor tecnológico 
para as áreas internas e para os coopera-
dos. “Se não tenho espaço, e nem uma 
infraestrutura moderna, não consigo 
fazer isso”, aponta Domhoff.

O novo escritório terá capacidade para 
64 colaboradores sentados, 34 a mais do 
que o espaço atual permite, e ainda terá 
quatro salas de reunião para cinco 
pessoas, áreas de descanso comum, sala 
de inovação e copa. O coordenador de TI 
relata que o conceito é de um prédio 
colaborativo, estilo coworking, com 
mesas disponíveis para qualquer um 
trabalhar,  sem uma “posição �xa” 

teoricamente. “Todos �cam no mesmo 
ambiente e, se precisar tratar de algo 
especí�co ou con�dencial, tem as salas 
de reuniões fechadas”, comenta.  

Sobre a sala de inovação, Frederico conta 
que será um espaço propício a criação de 
novos processos e projetos, para que 
haja mais sinergia e os colaboradores se 
sintam mais pertencentes aquilo que 
estão entregando. O coordenador 
menciona que a sala de reuniões da 
Mulher Cooperativista foi mantida por 
ter um signi�cado especial para a 
Castrolanda quanto às conquistas deste 
grupo. “A sala foi mantida no prédio 
novo, mas será usada em dois modelos. 
Continua a ser uma sala de reuniões, mas 
com a possibilidade de se tornar uma 
sala de treinamento, montada com 
equipamentos de informática”, cita.

A reforma do prédio do DAT marca o 
começo da reestruturação que aconte-
cerá na matriz da cooperativa. Thomas 
Domhoff expõe que o prédio corporati-
vo também será ampliado e reformado, e 
não será construído um prédio grande 
central, pois se percebeu que a coopera-
tiva caminha indiretamente para uma 
empresa descentralizada, com cada área 
atendendo seus cooperados de forma 
especí�ca. “É parte de outro plano de 
reforma dos ativos que temos, ao invés 
de construir novos ativos por muito mais 
dinheiro”, reitera o diretor ao revelar que 
a ideia é criar um campus que contemple 
a matriz, o centro de TI e talvez outros 
dois ou três pequenos edifícios. 

 OBRAS   |   INVESTIMENTO

O container recentemente 
instalado próximo ao estacio-
namento também é de 
responsabilidade da área de TI. 
No local foi instalada uma nova 
central de processamento e 
armazenamento de dados para 
aumentar o nível de segurança 
operacional dos equipamentos 
da Castrolanda. O ambiente é 
100% controlado, monitorado 
e sensorizado, com o objetivo 
de garantir boas condições de 
trabalho para os equipamentos 
ali dispostos. Além disso, é 
protegido por solução de 
detecção e extinção de 
incêndio por gás supressor de 
oxigênio, garantindo a menor 
deterioração dos ativos em 
caso de desastres. O projeto do 
local conta com recursos 
elétricos redundantes e possui 
abordagem de forma dupla 
para todas as necessidades de 
conectividade dos equipamen-
tos em operação. A estimativa 
de operação da solução em 
container é de 10 anos. 

Data
Center

OBRAS   |   INVESTIMENTO
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Envie sua receita 
com produtos Castrolanda para

comunicacao@castrolanda.coop.br

2 ovos
1 xícara de açúcar
1 xícara de chá de Leite Naturalle
2 xícaras e 1/2 de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento em pó
3 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sopa de canela

Misture todos os ingredientes até �car uma 
massa mole e homogênea. Numa panela com 
o óleo bem quente, com uma colher, coloque 
algumas bolinhas de massa até dourar. Retire e 
coloque mais bolinhas, até a massa acabar. 
Polvilhe com canela e açúcar. 

DICA
Para o bolinho �car ainda mais delicioso você 
pode cortar cubinhos de banana e inserir na 
massa. Assim, alguns bolinhos �caram com 
pedacinhos de banana. Huummm!

BOLINHO 
DE CHUVA
 COM NATURALLE

Modo de Preparo

Ingredientes

www.saborescastrolanda.com.br

SABORES CASTROLANDA
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A agricultura não para de evoluir. E a Sementes Castrolanda acompanha essa
evolução de perto usando tecnologia de ponta para produzir sementes cada
vez mais fortes e resistentes, desenvolvidas de acordo com o solo e o clima
da sua região. Tudo isso pensando na qualidade e produtividade da sua safra.

www.sementescastrolanda.com.br
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PASTOR ROBERTO VERBURG
Por

Estamos no �nal da safra de verão 2017/2018. 
Pelo que tenho acompanhado a safra de verão 
de soja e de milho já estão beirando a margem 
dos 90% da área plantada no Paraná. Como 
todo �nal de ciclo ou etapa é momento de se 
fazer o balanço. Balanço de nossas ações, dos 
nossos investimentos, dos nossos lucros, da 
realidade que estamos vivendo, das coisas que 
nos rodeiam; mas também da nossa vida de fé. 

Como realizamos este balanço depende, em 
parte, da nossa personalidade. O otimista 
sempre dirá que o copo está quase cheio, e o 
pessimista sempre dirá que o copo está quase 
vazio. Contudo, podemos aprender a olhar 
para a realidade pelos olhos da fé, ou melhor 
dizendo, movidos pela gratidão. 

Em suas cartas, o apóstolo Paulo ajudou seus 
leitores a desenvolver uma nova forma de 
olhar e de fazer o balanço. Ele nos ensina, 

Palav
ras

de Fé

... E SEJAM AGRADECIDOS A DEUS
EM TODAS AS OCASIÕES. ISSO É
O QUE DEUS QUER DE VOCÊS
POR ESTAREM UNIDOS COM
CRISTO JESUS.” 

movido pelo Espírito Santo, uma teologia da 
gratidão. Ele escreve sobre o ato de dar graças, 
com maior frequência do que qualquer outro 
autor do Novo Testamento. A partir das tantas 
vezes que ele utilizou a palavra graça, 
aprendemos algumas lições sobre ação de 
graças. 

A ação de graças era sempre dirigida a Deus e 
nunca a pessoas. As pessoas eram presentes 
de Deus, e Paulo agradecia a Deus por seu 
crescimento, amor e fé. 

A gratidão por tudo é dada por intermédio de 
Jesus. Paulo cria que os seguidores de Jesus 
podiam ser gratos por tudo, porque Deus é 
soberano e está fazendo tudo pelo bem dos 
cristãos. 

Espero que possamos, intencionalmente, ter 
consciência dos presentes de Deus à nossa 
volta e responder com gratidão. 

I TESSALONICENSES 5.18 NTLH
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“Que nesse final de safra
e no preparo para a safra
de inverno, bem como em 

todas as outras atividades
que encerram� e iniciam�,
p�sam� estar replet� de

reconhecimento das dádivas
e da graça de Deus, dizendo 

de todo c�ação: Graças 
ao Senh�!” 
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PASTOR ROBERTO VERBURG
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HISTÓRIA DE
PERSISTÊNCIA

EMENTES CASTROLANDA COMEMORA 41 ANOS DE 
EXISTÊNCIA EM 2018, alinhada em estratégias com o 
cooperado escolhido para produzir sementes de alta 
qualidade. O sucesso da marca é re�exo da dedicação e 
trabalho de seus cooperantes. Sementes hoje é um 
negócio muito evoluído, muito pro�ssional. Um negócio de 
futuro, porque a produção é dependente de uma boa 
semente. Mas nem sempre foi assim.s

NO CAMINHO
DA INOVAÇÃO

A caminhada para construção deste 
selo de qualidade foi dura, e longa!
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rans Borg, presidente da Castrolanda, que viveu a Fexperiência de trabalhar na área técnica da cooperati-
va nos primeiros tempos, lembra que as terras da região 
começaram a ser desbravadas com o plantio de arroz. No 
início dos anos 70, quando a cultura do trigo evoluiu e 
logo depois veio a soja, a semente já assumia um papel de 
insumo importantíssimo. Então a cooperativa começou a 
investir na produção de sementes. Nesse tempo a 
semente era produzida, ensacada na lavoura e internali-
zada na cooperativa para depois ser bene�ciada.

O recebimento a granel só aconteceu depois que a 
cooperativa obteve aprovação de um projeto em Brasília 
liberando a operação junto a um órgão do Ministério da 
Agricultura, coisa que até então era proibida. Era uma 
época em que não havia como separar variedades, então 
o projeto era justamente para receber as variedades 
separadamente, em várias moegas, com �uxo separado.
 
A partir de então evoluiu bastante na produção de 
sementes tanto para associados quanto para terceiros. 
Nesse tempo a semente era recebida, secada, trazida para 
uma umidade em torno de 13%, depois era feita uma 
prévia de germinação, qualidade, e uma vez que fosse 
aprovada era bene�ciada, ensacada, submetida a uma 
análise de�nitiva, e então disponibilizada para o 
mercado.

“Na época nós implantamos um programa chamado 
“Semente Especial”. Essa semente vinha da Embrapa e de 
órgãos de pesquisa as variedades novas, se entregava 
para 25 produtores pré-selecionados que produziam a 
semente especial, que depois a cooperativa multiplicava 
em campos de multiplicação de semente. A boni�cação 
para quem produzia era maior, chegava a 25%. Ela 
precisava ter menos de 16% de umidade e tinha de ser 
ensacada, porque não podia ser misturada com outras 
inclusive da mesma variedade. Ou seja, era segregada em 
lotes que serviam de multiplicação para os próximos 
anos. Era semente de uma qualidade diferenciada, 
quanto à pureza, e que exigia uma condução da lavoura 
totalmente diferente”, recorda Frans Borg.

O monitoramento que se faz atualmente em lavouras de 
sementes, na época era assim! As vistorias eram feitas 
pelos agrônomos. Se tivesse plantas estranhas o produtor 
tinha que arrancar, fazer o que se chamava “rougen”, ato 
de segregar, para se ter a semente mais pura possível. 
Frans conta que era duro o técnico caminhar lavouras 
inteiras para identi�car se havia plantas estranhas, 
desbravando soja de mais de metro de altura.

“Quando era janeiro, sempre chovia, a soja da época 
detinha porte alto, era quase como andar no mato, no 
meio da soja encharcada. A gente saía como se tivesse 
tomado banho depois de uma vistoria dessas para 
veri�car se a lavoura não tinha contaminantes”. Conta que 
às vezes o produtor nem sabia que havia misturado 
variedades na própria lavoura, e só constatava isso depois 
que as folhas caíam.

A �gura da UBS só surge no cenário das 
sementes a partir da segunda metade dos anos 
70. Foi de 1975 em diante que a cooperativa 
passou a enxergar sementes como um negócio. 
“Nós fomos visitar algumas regiões no Rio 
Grande do Sul e São Paulo, onde já estava mais 
evoluída a produção de sementes e havia 
técnicas mais avançadas. Então juntamos 
algumas ideias e �zemos o projeto de uma UBS 
com capacidade de receber semente a granel. O 
projeto foi montado por uma consultoria 
estrangeira chamada Kongskilde, que produzia 
silos, máquinas de limpeza, elevadores, correias 
transportadoras. Era uma tecnologia europeia. 
Eles �zeram o projeto por completo, que está 
funcionando até hoje, depois de 40 anos.

A UBS Itaberá (SP) surge em 2016 quando o 
advento da transgenia traz para o cenário a Lei 
das Cultivares. As empresas de genética 
começaram elas próprias a comercializar 
sementes, para poder controlar os 'royalties'. 
Mas elas não produziam as sementes. Essa 
produção era terceirizada. Foi essa oportunida-
de de negócios que a cooperativa enxergou para 
construção de sua nova Unidade de Bene�-
ciamento de Sementes.

Segundo Frans, ao longo da história, quem 
sempre esteve à frente fazendo acontecer as 
coisas relacionadas à busca de inovações e 
tecnologias na produção de sementes foram a 
área técnica e o comitê de produtores da área 
agrícola da cooperativa. Ele considera que a 
assistência técnica e a Fundação ABC em seu 
papel de experimentação e validação de 
tecnologias, sempre foram pilares do desenvol-
vimento da cooperativa e da região.

A tecnologia das UBS

FRANS BORG
PRESIDENTE DA CASTROLANDA

QUANDO ERA JANEIRO,
SEMPRE CHOVIA, A SOJA DA
ÉPOCA DETINHA PORTE
ALTO, ERA QUASE COMO 
ANDAR NO MATO, NO MEIO
DA SOJA ENCHARCADA.’’

POR EDISON LEMOS

   CAPA



CAPA  

24

Cultura da qualidade
fortalece setor de
sementes

 negócio sementes mudou Ode patamar. Hoje somos um 
importante 'player' na oferta de 
sementes de alta qualidade no 
mercado. Estamos entregando o 
que colocamos como meta 
estratégica há alguns anos atrás.  
Nos últimos cinco anos evoluí-
mos de forma signi�cativa no que 
se refere a qualidade, processos, e 
no atendimento de requisitos dos 
clientes internos (nossos coope-
rados) e externos, que é o grande 
mercado que queremos buscar.

A a�rmação é de Márcio Copa-
cheski, gerente da Unidade Agrí-
cola da Castrolanda, referindo-se 
ao setor de sementes, considera-
do o principal negócio da área em 
representatividade e resultado. 
“Nos últimos três anos investimos 
em melhorias de processos, 
metas, indicadores, certi�cações, 
aprovamos o projeto da constru-
ção de uma segunda unidade no 
Estado de São Paulo, temos 
rastreabilidade de todo processo 
produtivo, criamos uma cultura 
de qualidade dentro das equipes. 
Hoje temos uma política comer-
cial de�nida, equipes comerciais 
atendendo os diferentes estados, 
principalmente São Paulo, Minas, 
Goiás e Paraná”, informa sem 
esconder um certo orgulho pelo 
trabalho realizado, o gerente que 
um dia foi estagiário no próprio 
setor de sementes da cooperativa. 

Conforme revela, as metas agora 
estão voltadas à ampliação da 
base de clientes e a conquista de 
mercados considerados estraté-
gicos como Mato Grosso do Sul e 
Goiás. Isso acontecendo será 
preciso focar em planejamento 
para os próximos três anos 
visando a ampliação da base de 

produção e adequação da capa-
cidade interna, visto que as uni-
dades produtivas estão próximas 
de sua capacidade plena.

Outra meta, segundo ele,  é 
avançar, ano a ano, até chegar ao 
ponto em que grande parte da 
produção de sementes esteja 
classi�cada como 'Premier', que é 
produto 'top' da Castrolanda, com 
95% de germinação. Copacheski 
lembra entretanto que uma UBS 
não consegue melhorar a se-
mente. Semente de qualidade 
tem que vir do campo. Se não 
houver uma equipe que trabalha 
junto com o produtor inserindo 
c o n c e i t o s  d e  m e l h o r i a  d e 
processos a nível de campo não se 
consegue melhorar na UBS. É 
fundamental que a equipe de 
cooperantes esteja vinculada ao 
processo de melhoria contínua.

Com o segmento crescendo a 
uma taxa de 15% ano a ano, índice 
bem mais elevado do que outros 
setores, Márcio diz que sementes 
já responde por algo entre 5% a 
8% do faturamento da Castro-
landa, que chegou a R$ 2,91 bi-
lhões no exercício de 2017. 

Entretanto, é o setor que apre-
senta maior potencial de cresci-
mento dentro do agrícola frente 
aos insumos, fertilizantes e agro-
químicos.

O agrônomo não esconde que o 
setor de sementes é sua 'menina 
dos olhos' dentre os quatro que 
compõe a Unidade Agrícola da 
cooperativa. “Para mim é extre-
mante grati�cante e muito praze-
roso ver crescer um setor onde eu 
iniciei a minha vida pro�ssional”, 
diz Copacheski.

Tudo começa na semente. É através dela que 
se transmite o potencial produtivo, a tecnolo-
gia, que se estabelece objetivo de produção, de 
lucratividade, de resultado. Por isso ela tem de 
ter qualidade física: ser pura, sem contamina-
ção por plantas daninhas ou por outras 
sementes; ter qualidade �siológica: ser capaz 
de germinar dando origem a uma planta 
vigorosa, produtiva; e ter qualidade sanitária: 
ser livre de doenças.

Para assegurar essa qualidade a Castrolanda 
vem trabalhando em ações de manejo, 
cuidados dentro da UBS, em cuidados no 
campo, no controle de qualidade visando 
ofertar a melhor semente possível de soja, 
trigo, feijão, aveia e azevém.

Os critérios de qualidade tem se elevado nos 
últimos anos. A cooperativa exige um padrão 
mínimo de 85% de germinação, que �ca acima 
do exigido pelo Ministério da Agricultura, que é 
de 80%. Além disso oferece uma linha de 
sementes de mais alta qualidade em soja, a 
Linha Premier, cujo padrão de germinação é de 
95%. Independente disso, a expectativa é que 
este ano a germinação média atinja 89% e 96%, 
respectivamente.

O processo de produção de sementes 
Castrolanda possui rastreabilidade completa. 
São conhecidas a matriz, o campo onde foi 
colocada, o manejo – quando foi plantada, 
como foi adubada, como foi tratada, que dia foi 
colhida, como entrou na UBS, qual o nível de 
umidade, que danos apresentava. Após o 
bene�ciamento, os testes de qualidade 
(germinação e vigor) indicam se a semente está 
aprovada e disponível para comercialização.

A busca permanente

pela qualidade
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Um dos guardiões da qualida-
de, o coordenador da área de 
produção de sementes, o 
engenheiro agrônomo Rodrigo 
Namur detalha como funciona 
o setor.

Co m o  f u n c i o n a  o  s e g m e n t o  d e 
sementes da Castrolanda?
O setor de sementes encontra-se sub-
dividido em quatro áreas: área de 
produção (parte de campo), as UBS (parte 
industrial com unidades em Castro e 
Itaberá), controle de qualidade (laborató-
rios de análise de qualidade), e área 
c o m e r c i a l .  A  e q u i p e  S e m e n t e s 
Castrolanda é numerosa, especialmente 
pela área industrial, que emprega muita 
gente. O 'time' de campo é formado por 
cinco pessoas que fazem a gestão do 
processo 'full time' e recebem a ajuda 
parcial de 25 engenheiros agrônomos da 
cooperativa que toda semana estão nas 
propriedades, nos campos de sementes 
olhando e identi�cando possíveis 
problemas, fazendo manejo de plantas 
daninhas, pragas e doenças, para que se 
obtenha uma semente com a melhor 
qualidade possível. A cooperativa produz 
sementes em todas as suas regiões de 
atuação: Castro, Piraí do Sul, Ventania, 
Itaberá (SP), Itararé, Itapeva. As sementes 
produzidas no Paraná são de variedade 
mais adaptadas a um clima mais frio, já as 
produzidas em São Paulo são adaptadas a 
um clima um pouco mais quente. A 
diferença é pequena, em torno de 2 graus 
na média, mas é importante quando se 
fala de variedade.

Quantas cultivares são colocadas no 
mercado atualmente?
Em soja são 17 cultivares, em feijão 1 
cultivar, em trigo são 9 cultivares, na 
aveia preta 1 cultivar, na aveia branca 1 
cultivar, e azevém 1 cultivar.  No total 
são 30 cultivares, sendo o maior 
volume em soja. Em 2018 pretende-
mos colocar 1 milhão de sacas de 
Sementes Castrolanda no mercado.

O que signi�ca esse número, como é 
que vem evoluindo o setor?
Signi�ca um forte crescimento. 
Falando em soja esse ano esperamos 
produzir 30% mais em relação ao ano 
passado, que por sua vez foi igualmen-
te 30% superior ao ano anterior. Ou 
seja, estamos crescendo entre 20% a 
30% por ano.

Esse crescimento faz parte de uma 
estratégia de mercado?
Sim! Inauguramos há três anos nossa 
UBS de São Paulo, e com ela dobramos 
nossa capacidade produtiva, saltando 
de 500 mil sacas/ano para 1 milhão de 
sacas/ano. Com isso, ao longo dos 
últimos anos temos aumentado a 
produção sempre alinhados à área 
comercial, visando gerar resultados 
para a cooperativa.

Até onde está chegando a Semente 
Castrolanda? 
Nossa semente é comercializada 
principalmente no Paraná e São Paulo, 
mas também estamos atingindo Mato 
Grosso do Sul, Minas e Goiás. Estamos 
expandindo nossa área de abrangên-
cia.

A que se deve a escolha desses 
produtores do Brasil Central pela 
Semente Castrolanda?
Sem dúvida, tem a ver com a qualida-
de, que é o nosso diferencial em 
relação a concorrência. A aptidão 
regional para produção de sementes é 
muito boa. Temos um clima bastante 
favorável. Nosso verão é ameno, chove 
bem, di�cilmente temos problema de 
seca, o que favorece a qualidade da 
semente produzida. O inverno é frio, o 
que dá condição melhor de armazena-
mento. Esses fatores, combinados, 
permitem produzir semente de boa 
qualidade. Paralelamente a cooperati-
va vem investindo muito em conheci-

mento. Estamos com trabalhos no 
campo visando uma nutrição diferenci-
ada para áreas de sementes, buscando 
obter sementes com mais germinação e 
vigor. Já estamos fazendo análises de 
imagens de satélite, para determinar 
quais partes do campo merecem ser 
colhidas porque tem maior qualidade, e 
quais não vale a pena colher porque 
tem qualidade inferior. Estamos usando 
tudo o que existe de tecnologia para 
produzir essa semente de maior 
qualidade. 

Como está o equilíbrio entre oferta e 
demanda de Sementes Castrolanda?
Nós produzimos 17 cultivares de soja. 
Nosso associado demanda um número 
bem maior, entre 40 e 50 cultivares por 
ano. Mas essas cultivares que produzi-
mos atendem 95% da demanda do 
associado,  que chega a 100 mil 
sacas/ano de soja. Como nós produzi-
mos 550 mil sacas/ano, o excedente de 
450 mil sacas nós colocamos no 
mercado.

Como se dá a parceria/interação com 
os gigantes da área de genética?
Empresas como Syngenta, Bayer, 
Nidera,  Brasmax, Monsanto,  que 
desenvolvem cultivares de soja, assim 
com a Biotrigo na cultura do trigo e 
Embrapa na aveia e no feijão, nós 
consideramos 'obtentores'. Elas nos 
cedem essa semente básica (genética) 
que multiplicamos. Pegamos por 
exemplo 1.000 quilos e produzimos 40 
mil quilos. Essa operação é chamada 
'licenciamento de multiplicação'. Então 
tratam-se de parceiros fundamentais, 
porque a pesquisa de desenvolvimento 
de cultivares está na mão dessas gran-
des empresas. 

Que lugar ocupa nessa escala o 
produtor-multiplicador?
Nossos 87 multiplicadores cooperantes 
são selecionados os melhores entre os 
melhores. Eles adequam sua rotação de 
culturas à produção de sementes, 
adequam o processo de colheita, e 
mantém todo cuidado para produzir a 
semente da melhor qualidade. É um dos 
grandes responsáveis pelo ganho de 
escala, ganho de qualidade e de 
crescimento da Sementes Castrolanda. 
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H á  2 5  a n o s  p r o d u z i n d o 
sementes para a Castrolanda, 
Eltje Groenwold testemunha 
com sua experiência que vale a 
pena trabalhar com sementes. E 
n ã o  e s c o n d e  o  m o t i vo :  a 
boni�cação, que pode alcançar 
até 15% sobre o preço base é o 
grande atrativo. Por isso ele 
migrou de uma área de pro-
dução de 100 hectares em 
Castro, para o plantio de 500 
hec tares  no município de 
Ventania, onde colheu 15 mil 
sacos de semente de 60 quilos 
neste ano. No trigo o desempe-
nho foi semelhante: plantou 
também 500 hectares e colheu 
10 mil sacos de sementes no 
inverno passado.

“Produzir semente requer todo 
o cuidado, não pode colocar 
uma variedade de soja em cima 
da outra, a cooperativa indica 
q u e  s e m e n t e  p r e c i s a m o s 
plantar, separamos as áreas. 
Esse planejamento é feito um 
ano antes onde vai ser plantada 
a semente para não ter mistura 
varietal. Geralmente plantamos 
trigo em cima da área de milho, 
e  soja onde era trigo ou milho 
para não ter mistura”, detalha o 
agricultor. O cuidado com o solo 
também é rigoroso. Na Fazenda 
Duas Irmãs, onde mantém 900 
hectares de lavoura, o rodízio 
obedece o máximo de dois 
anos. E então vai rodando: soja, 
1/3 de milho e feijão, e assim por 
diante. 

Eltje considera que já foi mais 
fácil  a vida do sementeiro 
quando havia apenas uma ou 
d u a s  v a r i e d a d e s  a  s e r e m 
cultivadas. Na última safra, por 
exemplo, plantou cinco varie-
dades, o que demanda bem 
mais trabalho, uma vez que 
todos os equipamentos preci-
sam ser limpos e higienizados 

para não haver mistura de 
variedades. 

A experiência de Roelof Rabbers 
na produção de sementes tem a 
mesma idade atribuída ao setor 
de sementes da cooperativa: 40 
anos! Começou com 50 hectares 
e vem mantendo, em média 150 
hectares dedicados à produção 
de sementes a cada safra. Essa 
área não tem aumentado, 
segundo ele, porque “produzir 
semente exige um cuidado 
maior, tem que cuidar de praga 
na lavoura, tem que controlar 
mais doença. E se o produtor 
cuida de tudo e depois enche a 
cota  e  sobra  semente  e le 
“perdeu” aquilo que fez. Então 
não é garantido que toda 
produção vai virar semente”. Na 
última safra Roelof trabalhou 
com cinco variedades, entre elas 
uma Convencional, uma RR e 
uma IPRO.

Ele observa que ao longo dos 
anos os critérios em relação a 
sementes �caram mais rígidos, o 
vigor virou questão fundamen-
tal, que os equipamentos para 
trabalhar com semente melho-
raram muito e já não machucam 
mais os grãos, especialmente a 
colheitadeira Axial, e que a 
cooperativa tem focado com 
insistência  na questão da 
qualidade de grãos.

Roelof se diz satisfeito como 
produtor de sementes, porque 
considera que a semente é a 
base de uma boa agricultura. Se 
não tiver boa semente, como vai 
ter boa produtividade? Além 
disso, reconhece o esforço da 
equipe Castrolanda em abrir 
mercados, e enxerga a possibili-
dade de venda para outros 
Estados como impor tante 
benefício para os produtores da 
região. 

NA LINHA 
DO TEMPO

1950
Abertura de áreas 
agrícolas com a 
cultura do arroz

1970
Surgem as

lavouras de
trigo

1970/80
Culturas de trigo
e soja ganham
expressão na região

1977
Inauguração da 

primeira UBS 
da Castrolanda

Cooperativas ABC
montam suas áreas
técnicas

1980
Ganham expressão
as culturas do milho,
sorgo, cevada e 
milheto

1984
Nasce a Fundação

ABC apoiando 
decisivamente a

técnica do Plantio
Direto

1990
Lavoura de  feijão
assume grande
expressão
na região

2016
Implantada

UBS Castrolanda
de Itaberá SP

2017
Reposicionamento
da marca Sementes
Castrolanda



‘‘A área de sementes é um dos principais 
negócios da unidade agrícola da 
Castrolanda, que oferece possibilidade 
de crescer. E nós queremos crescer, mas 
de forma organizada e com os pés no 
chão. A perspectiva de mercado é 
favorável, estamos maduros no quesito 
produção, existe muito mercado no 
Brasil central. Mas a concorrência 
também tem aumentado e está 
trazendo qualidade. Então o caminho é 
c r i a r  p a rce r i a s ,  m o s t ra r  n o s s o s 
diferenciais, evoluir cada vez mais em 
qualidade, agilidade nas entregas, com 
e m b a l a g e n s  p e r s o n a l i z a d a s ,  e 
trabalhar muito o marketing da marca, 
para que saibam que a Castrolanda não 
é só uma cooperativa de cooperados, 
mas também está voltada para o 
mercado”.

Quem argumenta assim é Edson 
Martins, responsável pela comercializa-
ção de sementes da cooperativa, que 
trabalha com um 'time' de 6 pessoas, 
incluindo o suporte da logística, 
voltado a organização de demandas do 
que se vai produzir e a interação junto 
aos clientes. O foco de sua área, além de 
atender os cooperados, está voltado 
para atender clientes: cooperativas, 
revendas e grandes produtores �nais. ‘‘A 
comercialização de sementes de 
produção própria, está voltada a 
cultura de soja, trigo, feijão, aveia preta 
e azevém, das quais a cultura da soja é o 
principal volume comercializado de 
sementes, representado por 60% aos 
clientes no mercado, 20% aos coopera-
dos e  20% se destinam a atender 
nossos contratos verticalizados, que é 
um modelo de prestação de serviços de 
p r o d u ç ã o  e  b e n e � c i a m e n t o  n a 
embalagem e exigências de qualidade 
desses parceiros’’, explica.

“Em 2015, quando assumi a área, a 
cooperativa tinha uma UBS e trabalha-
va com volumes limitados, em torno de 
350 mil sacas de soja, dos quais metade 
se destinava a cooperados e o restante 
era disponibilizado ao mercado através 
de corretores. Isso não agregava valor, 

nem nos aproximava dos clientes. Com 
a inauguração da UBS em São Paulo 
dobramos a capacidade de produção e 
achamos que devíamos abrir mais o 
mercado e nos aproximar mais dos 
clientes. Contratamos vendedores, 
focamos em revendas e cooperativas, 
reestruturamos nossa área comercial de 
sementes, e nosso objetivo daqui pra 
frente é crescer em pessoas e se 
aproximar cada vez mais em cada 
região”, a�rma Martins.

Segundo Edson o desa�o de chegar no 
mercado com uma semente diferencia-
da em qualidade, com alto padrão, 
praticando preços competitivos, tem 
sido árduo, di�cultado pela forte 
concorrência e pela agressividade do 
mercado. E para contornar essa situação 
o setor tem buscado se aproximar cada 
vez mais dos clientes, de diversas 
formas, com visitas técnicas à UBS, dias 
de campo personalizados para cada 
cliente, visitas ao laboratório, suporte 

técnico e outras, para que percebam o 
diferencial Castrolanda em relação aos 
demais. 
Nessa caminhada Edson Martins conta 
também com o peso e a credibilidade 
do selo ISO 9001, obtido em 2015, que 
dá uma segurança muito grande na 
garantia da rastreabilidade de todo 
processo dentro da UBS. “Conseguimos 
monitorar a semente no campo, sua 
e nt ra d a  n a  re ce p ç ã o,  s e c a g e m , 
armazenagem, bene�ciamento e 
expedição. A ISO 9001 transmite muita 
segurança para a equipe de vendas. 
Tudo que nos comprometemos com o 
cliente �nal nós conseguimos cumprir”, 
garante Martins. Ele destaca o compro-
misso de todo o Negócio Sementes, 
e s t á  vo l t a d o  a c i m a  d e  t u d o  n a 
satisfação dos cooperados e clientes, 
com a qualidade de produtos e serviços 
e com o objetivo de elevar cada vez 
mais a marca da Sementes Castrolanda, 
entre as melhores no segmento de 
sementes no cenário nacional.” 

Estratégias 
para enfrentar 
os desafios
do mercado 

INDICADORES & 
PERFORMANCE DO SETOR

Cooperativa produz quatro categorias de sementes: 
C1 e C2 certi�cadas; S1 e S2 �scalizadas

Produtores multiplicadores: 87 cooperantes

Área plantada com sementes: 20 mil hectares 
 
Variedades avaliadas e validadas pela pesquisa da 
Fundação ABC

2 UBS, uma delas certi�cada pela ISO 9001 que 
regulamenta processos de qualidade.

Capacidade de Bene�ciamento: 1 milhão de sacas de 
sementes

Cultivares colocadas no mercado: 30

Laboratório de Análises acreditado na ISO/IEC 17025 
pelo Inmetro

SEMENTES CASTROLANDA
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Animais da
Expojovem

surpreendem
juízes 

 sexta-feira, 16 de março, foi dedicada A a elas. Bezerras e novilhas das raças 
jersey e holandesa des�laram na pista 

de julgamento da ExpoJovem e surpreende-
ram os juízes por sua qualidade. No total, 191 
animais foram levados para o centro do 
Pavilhão Agroleite da Cidade do Leite. 

A avaliação dos 59 animais da raça jersey foi 
responsabilidade do americano, Ronnie 
Mosser, e aconteceu durante a manhã. O juiz 
veio ao Brasil para acompanhar a programa-
ção da Semana Internacional do Jersey, que 
aconteceu entre os dias 11 e 18, e da qual o 
julgamento da ExpoJovem fazia parte. Ao 
anunciar o resultado do grande campeonato 
da raça ele transmitiu suas impressões sobre o 
rebanho que pode ver no país. “Tem sido um 
prazer enorme vir ao Brasil, conhecer os 
criadores, examinar esses animais de tanta 
qualidade. Aproveitei e gostei muito dos dias 
que passei por aqui”, revelou.

O julgamento da raça holandesa iniciou às 14 
horas. Os 14 expositores inscritos levaram 132 
animais para a pista. O juiz responsável pela 
condução do julgamento foi Luiz Felipe 
Grecco de Mello da Semex Brasil. Pouco antes 
de anunciar a grande campeã fêmea jovem da 
raça holandesa, Mello lembrou que há dois 
anos teve oportunidade de julgar uma 
ExpoJovem e que voltar é um honra enorme. 
“Todos os animais que �zeram parte da 
exposição são merecedores de uma grande 
salva de palmas”, frisou.

Agradecimentos - Ao �nal do dia de julgamento o presidente da 
cooperativa, Frans Borg, agradeceu a presença de todos os produtores, 
expositores e visitantes e parabenizou os organizadores do evento. 
Borg também homenageou a família do cooperado Robert Salomons 
pela colaboração na cerimônia de encerramento do evento, com os 
�lhos Gustavo e Maisa distribuindo �ores na entrada dos animais, bem 
como pelo incentivo a atividade leiteira desde cedo. 

Em nome do comitê de bovinocultores Ronald Rabbers ressaltou que a 
estrutura da ExpoJovem foi montada pelos próprios expositores, 
visando a diminuição de custos, e enfatizou que quando se une forças o 
resultado sai. Rabbers também agradeceu a equipe técnica da área de 
negócios leite pelo trabalho realizado durante a exposição e convidou 
todos para uma foto.

MELHOR 
CRIADOR 

E EXPOSITOR
DA RAÇA

HOLANDESA

RONNIE MOSSER
JUÍZ DA RAÇA JERSEY

TEM SIDO UM PRAZER ENORME
VIR AO BRASIL, CONHECER OS
CRIADORES, EXAMINAR ESSES
ANIMAIS DE TANTA QUALIDADE.’’
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Grande Campeã Fêmea Jovem da Raça Jersey
NARYNHA MARCIN DA WACA - Expositor / Criador: Nelci Jose Pedrozo Mainardes

Grande Campeã Fêmea Jovem da Raça Holandesa 
C.R.A. HIGH OCTANE NELY 1071 - Expositor / Criador: Robert Salomons

MELHOR 
CRIADOR 

E EXPOSITOR
DA RAÇA

JERSEY

Família Salomons foi homenageada
na cerimônia de encerramento

Comissão Organizadora da ExpoJovem 2018



Road Show
supera expectativas

 participação de produtores na  Aprimeira edição do Road Show 
surpreendeu a equipe da área de 
negócios leite. Realizado na manhã de 
15 de março, o evento consistiu em 
uma rodada técnica em 10 casas e 
sobrados dos investidores da Cidade do 
Leite. Em cada estação, os grupos, 
conduzidos por técnicos da cooperati-
va, assistiam a palestras de 18 minutos.

Foram parceiras dessa primeira edição 
as empresas ABS, Semex Brasil, Sicredi, 
Biogenesis Bagó, Nutron, ST Genetics, 
Ouro Fino, Vallée, Trouw Nutrition e 
Colônia Holandesa. Pedro Hespanha, 
gerente de produtos e marcas da 
Biogénesis Bagó do Brasil, achou 
fantástica a ideologia do evento, pois 
nas palestras mais curtas o aproveita-
mento é melhor e é possível ir direto ao 
ponto nas informações que interessam, 
além de que o produtor �ca mais atento 
e há menos dispersão. “A gente investe 
na casa o ano todo e essa é uma forma 
muito positiva de poder recuperar um 
pouco desse investimento. Para a 
Biogénesis Bagó do Brasil foi fantástica 
a experiência do evento, parabéns”, cita.

O gerente de negócios leite, Eduardo 
Marqueze Ribas, revela que a expectati-
va inicial era receber 100 pessoas para 
que  cada  grupo  �casse  com  10 
produtores. No entanto, no almoço de 
confraternização estavam presentes 196 
pessoas, somando também técnicos da 
cooperativa e representantes das 
empresas. “Tínhamos uma meta dos 

técnicos convidarem os produtores que 
eles atendem, e trazer 100 produtores 
no mínimo. Eles se esforçaram bastante 
e são responsáveis por superar as 
expectativas. Acredito que em 2019 não 
serão 10 empresas, serão 20, e é provável 
que tenhamos que fazer dois grupos 
rodando paralelamente com temas 
diferentes”, declara o gerente.

Huibert Janssen, técnico e coordenador 
do evento, agradece os produtores que 
participaram e enalteceram o evento, as 
empresas que �zeram a apresentação 
técnica, e a equipe da coooperativa. “A 
equipe técnica da Castrolanda esteve a 
semana toda praticamente envolvida 
nesse evento e acredito que isso se 
re�etiu durante o Road Show,  aquilo 
que a gente se propôs a fazer a gente 
fez bem feito”, comenta.

Na avaliação do produtor e cooperado 
Armando Carvalho, a ideia do Road foi 
muito interessante e inteligente, 
porque otimizou o tempo de uma 
manhã com a abordagem de vários 
assuntos. “Nosso tempo é dinheiro, não 
temos tempo de �car a manhã toda ou 
tarde toda ouvindo um assunto 
espec í�co.  Confesso  que  �quei 
surpreso e acho que essa ideia tem que 
ser difundida”, diz. Carvalho menciona 
que é uma oportunidade para o 
departamento de assistência técnica 
desenvolver novas atividades dentro 
desses moldes e também para utilizar 
mais a estrutura da Cidade do Leite. 

EVENTO   |   LEITE
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As atitudes 
Tudo ou Nada

    ercebo que as pessoas que decidem 
transformar sua vida desenvolvem um tipo 
especial de atitude. Elas se empenham em 
cada ação como se a vida inteira dependesse 
desse esforço. Elas veem a construção do 
futuro como a única forma de viver, como 
fazem os o�ciais com seus soldados em 
situações desfavoráveis de batalha. Em outras 
palavras, decidem queimar as pontes que 
permitem retroceder. Nessas decisões 
radicais, é importante assumir, também, um 
comportamento radical. 

Nos grupos de Alcoólicos Anônimos fala-se 
muito sobre o perigo de tomar um único copo 
de bebida, pois a decisão de parar de beber 
tem que vir acompanhada de uma atitude do 
tipo tudo ou nada. Uma pessoa dependente 
dos pais que resolve morar sozinha não pode 
mais chegar atrasada ao emprego porque 
perdeu a hora. Terá, pelo menos, de comprar 
um despertador e�caz porque não haverá 
ninguém para acordá-la toda manhã. 

Um empresário que está à beira da falência 
não pode continuar gastando sem nenhum 
controle. A decisão de partir para o tudo ou 
nada é somente o primeiro passo. Depois da 
decisão, precisa haver atitude. Há pessoas que 
se casam, mas querem levar a vida de solteiras. 
Resultado: o casamento fracassa. Há pessoas 
que decidem ter �lhos, mas querem continuar 
a viver como se os �lhos não existissem. 
Resultado, teremos crianças órfãs de pais 
vivos. 

Lembre-se, há dois tipos de atitudes: as 
atitudes tudo ou nada e as atitudes mais ou 

menos. Uma atitude mais ou menos sempre 
leva a um resultado medíocre. É importante 
entender com toda clareza que, durante um 
processo de transformação radical, a atitude 
de fazer um pouco de cada vez nos trará 
resultados muito parecidos aos que teríamos 
se não �zéssemos nada. 

Quem quer fazer uma revolução na vida 
precisa tomar uma atitude radical. E, quando 
se toma uma decisão radical, é preciso 
continuar caminhando pela estrada que 
e s co l h e m o s  co m  co m p ro m e t i m e n to, 
determinação e fé. Nossas atitudes devem ter 
a mesma intensidade das decisões que 
tomamos. 

Uma atitude tudo ou nada é mergulhar em um 
novo amor como se sua respiração dependes-
se da respiração do seu companheiro. É sair da 
casa dos pais e cuidar de suas responsabilida-
des como se houvesse apenas você no mundo 
para pagar suas contas. É aprender uma nova 
pro�ssão como se sua vida dependesse dessa 
empreitada. É abraçar o novo emprego como 
se essa fosse a última oportunidade de sua 
vida. Porque é preciso correr atrás de nossos 
objetivos com a determinação de um faminto 
que anseia por um prato de comida. Buscar a 
água como um homem perdido no deserto. 
Dançar a música da vida como 
se seu corpo e sua alma fossem 
os instrumentos dessa música! 

A�nal, se você romper as grades 
da gaiola, mas não bater as asas 
para valer, jamais poderá voar 
de verdade!

P

Roberto Shinyashiki
Empresário, palestrante e autor best-seller

ARTIGO   |   MOTIVAÇÃO

QUEM QUER FAZER 
UMA REVOLUÇÃO NA VIDA 

PRECISA TOMAR UMA 
ATITUDE RADICAL’’
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tradição. Há 19 anos a Colônia    É Castrolanda se reúne em abril para 
realizar a Oranjefeest. Desde 2001, quando 
a colônia comemorou 50 anos, a celebra-
ção acontece na Rua do Moinho que se 
transforma em uma grande festa ao ar 
livre, com música, comidas típicas, 
comércio de usados,  brincadeiras, 
artesanato.

A Oranjefeest remete a uma festividade 
holandesa que aconteceu por muitos anos 
no dia 30 de abril para comemorar o “Dia 
da Rainha”, data marcada pelo aniversário 
da Princesa Juliana, rainha da Holanda até 
a década de 1980. Desde 2013, quando a 
rainha Beatrix, �lha de Juliana, passou o 
trono para seu �lho Willem-Alexander, o 
"Dia da Rainha" passou a ser o "Dia do Rei", 
e o feriado nacional holandês foi transferi-
do para o dia 27 de abril, data de aniversá-
rio de Willem.

A 19ª edição, que aconteceu no último dia 
21 de abril, foi marcada pela já tradicional 
mostra de artistas plásticos da região e do 
grupo Arte Castrolanda e da exibição e 
venda de orquídeas. A participação dos 
grupos folclóricos alemão, japonês e 
holandês tornou a programação ainda 
mais especial e a cor da família real da 
Holanda, o laranja, alegrou a decoração 

das tendas e das bicicletas que participa-
ram do concurso da bicicleta mais 
enfeitada.

Katia Loman, uma das nove integrantes do 
Comitê Oranje que organiza a festa, conta 
que o público em 2018 foi maior que o 
esperado em virtude do feriado de 
Tiradentes e da exposição de carros 
antigos, o que atraiu um público diferente 
e visitantes de outras cidades e regiões. 
“Alcançou um sucesso como planejado, 
porque contávamos com o feriado e 
tínhamos consciência de que ia aparecer 
mais público que o normal”, comenta. 

Segundo Katia, a comissão não pretende 
deixar a festa maior do que está hoje, visto 
que o evento tem a tradição de ser 
aconchegante, um evento para a família, 
para distração, diversão e integração de 
pessoas. A festa também promove a 
integração cultural devido a participação 
de grupos folclóricos de outras etnias.

O evento de 2019 já tem data marcada: 
sábado, 27 de abril, o dia do aniversário do 
rei da Holanda. “A comissão decidiu fazer 
nesta data e pretendemos transmitir parte 
do evento que acontece na Holanda em 
um painel de led no palco”, comenta Katia.  
O recurso, já utilizado este ano, também 

será usado para fazer comunicações 
durante a festa, apresentar fotos de anos 
anteriores e identi�car os apoiadores 
culturais e os patrocinadores, um time de 
importantes parceiros para que o evento 
ocorra. 

Apoio Cultural  - O Centro Cultural 
Castrolanda é um dos apoiadores culturais 
da festa,  junto com a Cooperativa 
Castrolanda e a Eletrorural. Rafael Rabbers 
revela que o apoio do Centro Cultural se dá 
através do Ministério da Cultura por meio 
da Lei Rouanet. “Todo ano fazemos nosso 
plano anual de atividades e isso é enviado 
para o ministério. Após aprovação desse 
plano começamos a captar recursos para 
poder desenvolvê-lo e ajudar �nanceira-
mente atividades como a Oranjefeest”, 
comenta. 

Gerente Geral do centro, Rabbers explica 
que o planejamento sempre contempla a 
Oranjefeest, bem como outras atividades 
culturais desenvolvidas pela comunidade, 
pois elas têm relação extremamente 
próxima com a missão da entidade. “O 
Centro Cultural entra como apoiador de 
várias comissões na colônia, em todas as 
suas atividades, para manter viva a história 
e cultura da imigração holandesa na 
Castrolanda”, completa.  

Dia do Rei 
na Castrolanda
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Feijão:
O herói 
milenar 

Por SWAMI SALGADO WANDERLEY JUNIOR 
MÉDICO DO TRABALHO DA CASTROLANDA

urante uma entrevista perguntaram ao Descritor e intelectual italiano Umberto 
Eco qual o fato mais importante ocorrido no 
milênio passado. Certamente aguardavam a 
descrição de algum acontecimento histórico, 
religioso, �losó�co ou ligado a guerra, mas 
sem pestanejar o autor respondeu: “A 
introdução do feijão na Europa no século 16”. 
Neste período a Europa sofria com aumento 
populacional, pragas e guerras. Os rebanhos e 
culturas tradicionais da época não davam 
conta de suprir a subnutrição e a fome. Foi a 
chegada e popularização do feijão que 
solucionou este problema. Como? 

A resposta para esta pergunta está nas 
características nutricionais do feijão.  Alimento 
de fácil preparo, cujo cozimento aumenta sua 
digestibilidade, oferece a cada 100 gramas 
uma média de 22 gramas de proteína e 60 
gramas de carboidratos. Ainda oferece cálcio, 
fósforo, ferro, potássio, vitamina A e B.

34

“VIVA AO
NOSSO HERÓI
MILENAR QUE
NUNCA ESTEVE
TÃO ATUAL
E NA MODA.’’

D I C A S  D ESaude

No Brasil e alguns outros países o hábito do 
consumo de feijão com o arroz, juntou dois 
alimentos nutritivos numa combinação onde 
um supre a de�ciência do outro em relação a 
oferta proteica. O feijão é rico em lisina e pobre 
em cistina e metionina, proteínas essenciais à 
vida humana. Já o arroz é pobre em lisina e rico 
em cistina e metionina. Nada mais brasileiríssi-
mo.  Ainda temos a deliciosa combinação feita 
por portugueses e escravos aqui no Brasil do 
feijão cozido com carne de porco, nossa 
querida feijoada. 

Num momento de crescente preocupação por 
parte da população com qualidade nutricio-
nal, o feijão ganha posto de destaque por seu 
alto teor proteico e energético, baixo teor de 
gordura e sódio, baixo índice glicêmico devido 
teor de carboidratos complexos, presença de 
�bras e compostos bioativos.
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São presuntos, salames e lombo já fatiados e 
embalados: praticidade para todo momento. As 

fatias, como o nome da linha já diz, são �nas, �nas 
de verdade. Ao todo nove produtos compõe a 

linha: Presunto Cru, Bacon Redondo, Pepperoni, 
Lombo Defumado, Salame Hamburguês, Salame 

Tipo Italiano, Presunto Defumado, Presunto Cozido 
e Copa. 

A Finas Fatias, e outras linhas recentemente 
lançadas pela Alegra, atendem a proposta de valor 
da marca que busca a diferenciação, a praticidade 
e a conveniência para o consumidor. “Para ampliar 

o consumo per capita no Brasil a Alegra tem o 
desa�o de gerar con�ança de que a carne suína 
que produzimos é de qualidade e tem origem e 

procedência dos cooperados associados a Frísia, 
Castrolanda e Capal, já reconhecidos 

nacionalmente”, comenta Ivonei Durigon, 
Superintendente da Alegra Foods.  

A Alegra Foods 
possui várias 

linhas especiais. 
Uma delas 

chama-se Finas 
Fatias, mas o que 

ela oferece de 
diferente?!

COM A PALAVRA
INDÚSTRIA

Todo 
sabor em

Finas Fatias
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lantar e cultivar um pé de batata por quatro P meses. Essa foi a missão que 81 cooperados e 
colaboradores Castrolanda aceitaram para partici-
par do 9º Concurso Meu Pé de Batata. Promovido 
pela Unidade de Negócios Batatas, com patrocínio 
da Arysta LifeScience, o concurso consiste em ver 
qual participante consegue produzir o maior peso de 
batatas dentro de um vaso cedido pela organização.

No final da tarde de 07 de março, os vasos foram 
abertos para conferência do conteúdo e, no início da 
noite, aconteceu a premiação. Os vinte primeiros 
colocados foram presenteados com aparelhos eletrô-
nicos e eletrodomésticos diversos, como som, forno 
elétrico, micro-ondas, notebook, tablets, celular, e, o 
1º e 2º lugar levaram para casa uma TV de 43” cada. 

O campeão desta edição foi Emerson Rogoski, cujo 
vaso produziu 43 batatas, totalizando mais de seis 
quilos.  A diferença entre o segundo colocado, Rei-
naldo Rentz, e Evelyn Rogoski, terceiro lugar da 
competição, foi de apenas 40 gramas. O peso do vaso 
de Reinaldo fechou em 4,900 kg, enquanto que o de 
Evelyn totalizou 4,860kg. Rentz, que ficou em segun-
do lugar, agradeceu a organização e falou sobre a 
cultura da batata. “O cultivo da batata exige muita 
dedicação, mas cuidando bem ela da resposta”, citou.

Antes da entrega dos prêmios o gerente de negócios 
batatas, Cleudiney Iank, revelou sua satisfação em ver 
quantas pessoas participaram da competição e per-
ceber que o evento cresce mais a cada ano. Em nome 
da cooperativa o gerente agradeceu a Arysta pelo 
patrocínio. “O pessoal da Arysta já me deu a notícia de 
que no ano que vem, por ser a 10ª edição, vai ter 
novidade e será melhor que esse ano”, declarou.

Reginaldo Dias, consultor técnico comercial da Arysta 
em Ponta Grossa e Região, confirmou que a empresa 
irá patrocinar a edição de 2019, assim como faz desde 
o primeiro concurso. “A gente percebe que a cada ano 
aumenta a produtividade e qualidade dos vasos, o 
pessoal está caprichando e se dedicando. Esse é um 
concurso de vocês, vocês que fazem o evento aconte-
cer”, completou. Após a premiação os presentes sabo-
rearam uma deliciosa costela de chão.

MEU
PÉ DE
BATATA



Por PEDRO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, colaborador do setor de Gestão Ambiental 
da Castrolanda. Mais informações: pedrof@castrolanda.coop.br 
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 Instituto Ambiental do Paraná (IAP) O publicou a Portaria IAP Nº 29 de 06 de 
fevereiro de 2018 que regulamentou empre-
endimentos rurais que trabalham com a bovi-
nocultura con�nada ou semicon�nada. O 
documento, que visa a proteção ambiental e 
mitigação de impactos ambientais, estabelece 
condições e critérios e dá outras providências 
para o licenciamento ambiental da atividade 
no Estado do Paraná.
     A bovinocultura de leite com aproveitamen-
to econômico é considerada uma atividade de 
impacto ambiental relevante em função da 
geração de resíduos e dejetos durante o pro-
cesso de produção dos animais, e até então, 
não possuía regulamentação que controlava 
ambientalmente a atividade.
     A portaria estabelece padrões para o licenci-
amento da atividade considerando a tipologia 
do empreendimento (produção de leite ou 
gado de corte), sistema de criação (con�nada 
ou semicon�nada) e o número de cabeças que 
possui o plantel. Também estabelece a docu-
mentação necessária para realizar o licencia-
mento ambiental de acordo com a classi�ca-
ção do empreendimento. 
     Os documentos que devem ser apresenta-
dos ao órgão ambiental para requerer o licen-
ciamento, são: a Certidão do Munícipio quanto 
ao uso e ocupação do solo; a Matrícula atuali-
zada do imóvel onde está ou será instalado o 
empreendimento; Outorga de uso da água ou 
a Dispensa da Outorga; e o *Recibo de inscri-
ção no CAR – Cadastro Ambiental Rural. Além 
da documentação citada, também deverá ser 
encaminhada juntamente com a mesma, 
publicações quanto a intenção de licencia-
mento do empreendimento em jornal de 
circulação local e no Diário O�cial do Estado; o 
Projeto de Controle de Poluição Ambiental, 
elaborado por pro�ssional habilitado; e o 
recolhimento da taxa Ambiental.
     Empreendimentos de gado de leite em 
con�namento que possuem em seu plantel 

até 80 cabeças, ou sistema semicon�nado que 
apresente até 180 animais no plantel, por 
exemplo, estão dispensados do licenciamento 
ambiental, no entanto devem requerer a refe-
rida dispensa do licenciamento. Já empreendi-
mentos com planteis maiores do que os previ-
amente citados, devem solicitar ao IAP o Licen-
ciamento Ambiental do empreendimento.
     A portaria também de�ne procedimentos 
para coleta, contenção, armazenamento e 
tratamento de dejetos gerados pela atividade, 
assim como padrões para emissão e reaprovei-
tamento do mesmo em demais atividades. 
Como em outras atividades potencialmente 
poluidoras, o controle dos resíduos e dejetos 
produzidos pela atividade devem apresentar 
certos cuidados, como: possuir as esterqueiras 
(local de armazenamento de dejetos) revesti-
das, ou seja, no local de acondicionamento 
deste material o mesmo não deve estar em 
contato direto com o solo; os demais resíduos, 
igualmente aos dejetos, devem ser acondicio-
nados em local adequado para tal �nalidade; 
os resíduos considerados perigosos (Resíduos 
de Saúde Veterinária) devem ser acondiciona-
dos separadamente em local com acesso 
restrito e ao abrigo das intempéries; as carca-
ças dos animais mortos deverão ser enterradas 
em valas sanitárias (cova com disposição de 
cal virgem no fundo e também sobre a carca-
ça), serem destinadas para compostagem ou 
ainda ser submetida a algum outro tratamen-
to (compostagem acelerada, digestão anaeró-
bia, etc) que possibilite sua posterior destina-
ção ao solo.
     Com a publicação da portaria, os produto-
res rurais terão o prazo de 24 meses (dois anos) 
para solicitar junto ao IAP a regularização 
ambiental dos empreendimentos que hoje 
estão em operação. Já os novos empreendi-
mentos a serem instalados deverão solicitar o 
respectivo licenciamento antes do início das 
suas atividades.

*O Recibo de inscrição no CAR não está relacionado na referida portaria, no entanto, para o requerimento 
de licenciamento de qualquer atividade instalada em propriedade localizada em zona rural o documento 
deverá ser apresentado ao órgão ambiental juntamente com os demais documentos previamente citados.

Bovinocultura passa a

ambiental no Paraná
ter regulamentação 
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Outorga de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos 
Algumas noções sobre o tema

stá estabelecido na Constituição da Repú-E blica Federativa do Brasil, de 1988, (Art. 20, 
III e 26, I) que as águas de lagos, rios e as águas 
subterrâneas constituem bens ou da União ou 
dos Estados. Por esse motivo, cabe ao Poder 
Público, estadual ou federal, a responsabilidade 
pela sua administração. Em outras palavras, 
qualquer intervenção que se deseje fazer em um 
corpo de água é passível de autorização por 
parte do Poder Público. De acordo com a referida 
legislação, essa autorização é denominada de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. 
Portanto a Outorga consiste no ato administrati-
vo que expressa os termos e as condições medi-
ante as quais o Poder Público permite, o uso de 
recursos hídricos. Este ato tem por �nalidades 
assegurar o controle quantitativo e qualitativo 
da água e o efetivo exercício dos direitos de 
acesso a este recurso, disciplinando a sua utiliza-
ção e compatibilizando demanda e disponibili-
dade hídrica.
     Os diversos usos da água (abastecimento 
humano, dessedentação animal, irrigação, 
indústria, geração de energia elétrica, aquicultu-
ra, preservação ambiental, paisagismo, lazer, 
navegação, etc.) podem ser concorrentes, geran-
do con�itos entre setores usuários e impactos 
ambientais. Nesse sentido, gerir recursos hídri-
cos é uma necessidade que tem o objetivo de 
ajustar as demandas econômicas, sociais e ambi-
entais por água em níveis sustentáveis, de modo 
a permitir, sem con�itos, a convivência dos usos 
atuais e futuros da água.
     O Poder Público outorgante faculta ao outor-
gado (usuário da água) o uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado e condições de uso, e 
estas são expressas na respectiva outorga.
     A exigência de outorga destina-se a todos que 
pretendam fazer ou fazem uso de águas super�-
ciais (rio, córrego, ribeirão, lago, mina ou nascen-
te) ou águas subterrâneas (poços tubulares) para 
as mais diversas �nalidades, como abastecimen-
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quantitativa da água entre os diferentes usuá-
rios, contribuindo para um uso sustentável dos 
mananciais. 
     Paralelamente à obrigatoriedade legal de 
possuir a outorga de uso dos recursos hídricos, 
as diversas instituições �nanceiras que atuam 
em parceria com o agronegócio através da 
oferta de crédito para o referido setor, estando 
cientes das externalidades negativas que o 
�nanciamento dessas atividades pode provo-
car, exigem do empreendedor a apresentação 
da outorga pelo Poder Público dos direitos de 
uso (outorga d'água) nos casos em que a ativi-
dade demande uso dos recursos hídricos ou a 
dispensa de outorga (para os casos que lhe 
cabem), condicionando a concessão do crédi-
to mediante a apresentação da outorga.
     Outra exigência pela outorga é realizada no 
que diz respeito a condução de processos de 
licenciamento ambiental dos diversos empre-
endimentos, devendo a referida outorga ser 
fornecida ao órgão competente juntamente 
com as demais documentações exigidas pelo 
mesmo no ato do pedido de licenciamento 
ambiental.  
     A Lei n.º 9.984/2000, criou a Agência Nacio-
nal de Águas – ANA, conferiu a esta Agência a 
competência para emitir outorgas de direito 
de uso dos recursos hídricos de domínio da 
União. A maioria dos Estados e o Distrito Fede-
ral possuem órgãos próprios com competên-
cia legal para emitir as outorgas de direito de 
uso das águas de seus domínios. No Estado do 
Paraná, os atos de autorização de uso de recur-
sos hídricos de domínio estadual são de com-
petência do Instituto das Águas do Paraná. 

to doméstico, abastecimento público, aquicul-
tura, combate a incêndio, consumo humano, 
controle de emissão de partículas, desseden-
tação de animais, diluição de e�uentes sanitá-
rios ou industriais, envase de água, irrigação, 
lavagem de areia, lavagem de artigos têxteis, 
lavagem de produtos de origem vegetal, 
lavagem de veículos, lazer, limpeza, pesqui-
sa/monitoramento, processo industrial, uso 
geral.
     Além do consumo a outorga também é 
necessária para intervenções que alterem a 
quantidade ou qualidade de um corpo hídrico, 
como a construção de obras hidráulicas (barra-
gens, reti�cações, canalizações, drenagens, 
travessias) e serviços de dragagem (minerária 
ou para desassoreamento). Mas também 
existem os usos que independem de outorga 
de direito de uso de recursos hídricos, mas 
obrigatoriamente necessitam de cadastro, 
como usos de água subterrânea para peque-
nos núcleos populacionais (até 400 pessoas, 
em meio rural); usos de vazões e volumes 
considerados insigni�cantes (até 1,8m³/h) 
para derivações, captações, lançamentos de 
e�uentes; serviços de limpeza e conservação 
de margens, incluindo dragagem, desde que 
não alterem o regime de vazões, a quantidade 
ou a qualidade do corpo hídrico; e obras de 
travessia (pontes, dutos, passagens molhadas, 
etc.) de corpos hídricos que não inter�ram no 
regime de vazões, quantidade ou qualidade 
do corpo hídrico.
     O instrumento da Outorga se mostra neces-
sário, pois é possível, com ele, assegurar, legal-
mente, um esquema de alocação quali-

“A EXIGÊNCIA
DE OUTORGA
DESTINA-SE
A TODOS QUE
PRETENDEM
FAZER OU
FAZEM USO
DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS
OU ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS.’’
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temos que somar juntos e tentar alinhar 
nossos pensamentos numa direção em 
conjunto”, diz o presidente.

A analista de Desenvolvimento Humano da 
Região Centro Sul do Sescoop, Eliane Goulart, 
reforça a relevância da atuação dos conselhei-
ros diante dos números das cooperativas 
paranaenses: R$ 70,6 bilhões de faturamento e 
mais de 1,5 milhões de cooperados em todos 
os ramos. Eliane comenta que o conselheiro 
deve estar preparado para a função, pois é a 
pessoa que representa os interesses dos 
demais, uma pessoa mais próxima e a quem é 
mais fácil pedir informação. “É preciso 
aproveitar essas oportunidades de aprendiza-
do porque o mundo está muito acelerado e 
não vejo outro caminho, a não ser através da 
educação, para estarmos preparados para o 
grande desa�o que é crescer e continuar 
competitivos, fazer com que nosso quadro 
social também se desenvolva e esteja feliz”, 
relata a analista. 

O cooperado Marcelo de Jager, que já integrou 
o comitê dos suinocultores e atualmente é 
coordenador do comitê de ovinocultores, 
conta que seu objetivo ao participar do curso é 
aprender mais sobre a função dos conselhei-
ros para aplicar nos trabalhos do comitê e na 
cooperativa, além de ser um excelente 
aprendizado para crescimento pessoal. “O 
primeiro encontro foi muito bom, os professo-
res envolvem os alunos fazendo com que 
participem das leituras e dinâmicas. Algo 
muito bom também é que os grupos são 
mistos, formados por integrantes das três 
cooperativas”, cita. Jager menciona que está 
animado para as próximas aulas e acredita que 
seria muito interessante se todos os coopera-
dos �zessem cursos como este. 

Presente no sábado, segundo dia de aula, a 
gerente de Desenvolvimento Humano da 
Castrolanda, Marina Bordin, conversou e se 
apresentou aos par ticipantes.  Marina 
comenta que esta é uma das iniciativas 
desenvolvidas junto aos cooperados, e lembra 
que também existem atividades para não 
cooperados, especialmente para jovens que 
estão se preparando para um dia assumir as 
propriedades rurais de suas famílias e 
futuramente integrar os cursos de preparação 
de conselheiros.
 
As aulas, que acontecem uma vez por mês às 
sextas-feiras e sábados, encerram em outubro 
com a entrega de certi�cado aos que 
cumprirem o regulamento que prevê 75% de 
presença nos módulos.

 Sistema Ocepar, em parceria com as Ocooperativas Frísia, Castrolanda e Capal e 
o Instituto Superior de Administração e 
Economia (Isae), iniciou na sexta-feira, 13 de 
abril, no auditório da Fundação ABC, a 
segunda turma do Programa de Formação de 
Conselheiros Cooperativos.  Destinado 
exclusivamente a cooperados das três 
cooperativas, o curso visa auxiliar os partici-
pantes na construção dos novos cenários 
cooperat ivos,  ass im como,  for talecer 
conhecimentos sobre as atribuições e 
responsabilidades dos conselhos e seus 
membros. 

Durante a abertura das atividades dessa nova 
turma, o presidente da Castrolanda, Frans 
Borg, que integrou o primeiro grupo, deixou 
sua mensagem sobre a importância de 
participar do programa, tanto para crescimen-
to das organizações como para desenvolvi-
mento pessoal. Borg deseja boas vindas a 
todos em nome das três cooperativas e 
ressalta que o convívio de pessoas das 
diferentes comunidades é um ponto positivo. 
“É importante que a gente possa dar essa 
opor tunidade para mais  pessoas das 
organizações participarem. Temos que 
desenvolver as nossas mentes para que a 
gente possa vir a somar para um futuro 
melhor, principalmente na intercooperação 

Ocepar inicia atividades com 
segunda turma

Formação de 
Conselheiros
Cooperativos
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Chefe da delegação dos Países Baixos,
Elzo Kannekens, sobre a Alegra

“Espero que possamos, 
intencionalmente, ter consciência dos 

presentes de Deus à nossa volta e 
responder com gratidão.”

“O leite é o único alimento que 
podemos consumir desde o 
momento que nascemos, no 
primeiro dia de vida, e que a 

gente pode ingerir com 
segurança e tranquilidade até o 
último dia de vida, todos os dias 

da nossa vida.”

Eu não estou aqui para auditoria 
oficial, mas com a experiência de ter 

visitado vários frigoríficos pelo 
mundo, posso dizer que este tem 

bastante qualidade.”

Temos que desenvolver as 
nossas mentes para que a 

gente possa vir a somar para 
um futuro melhor, 
principalmente na 

intercooperação temos que 
somar juntos e tentar alinhar 
nossos pensamentos numa 

direção em conjunto.
Presidente Frans Borg, durante abertura das atividades

da segunda turma da Formação de Conselheiros Cooperativos

Pediatra Ana Escobar sobre o consumo do leite
durante o evento Naturalle Day

Pastor Roberto Verburg
para o Palavras de Fé

“Os produtores vem 
principalmente para ver a 
beleza e magnitude do 

Agroleite e o que o evento 
proporciona, mas também 

desperta o interesse das 
pessoas em conhecer as 
maravilhas e riquezas dos 

Campos Gerais.”
Cooperado Ronald Rabbers sobre o Agroleite,
evento que concedeu a Castrolanda o título 

de Embaixadora do Turismo dos Campos Gerais

“Tem sido um prazer enorme vir ao Brasil, 
conhecer os criadores, examinar esses 

animais de tanta qualidade. Aproveitei e 
gostei muito dos dias que passei por aqui.”

Ronnie Mosser, juiz americano,
responsável pelo julgamento da

Raça Jersey na Expojovem
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verdadeira viagem às trevas. 

O “Ensaio sobre a cegueira” é a fanta-
sia de um autor que nos faz lembrar 
"a responsabilidade de ter olhos 
quando os outros os perderam". José 
Saramago apresenta no livro uma 
imagem aterradora e comovente de 
tempos sombrios, à beira de um 
novo milênio, impondo-se à compa-
nhia dos maiores visionários moder-
nos, como Franz Kafka e Elias Canetti. 
O título permite que cada leitor viva 
uma experiência imaginativa única. 
Num ponto onde se cruzam literatu-
ra e sabedoria, José Saramago nos 
obriga a parar, fechar os olhos e ver. 
Recuperar a lucidez, resgatar o afeto: 
essas são as tarefas do escritor e de 
cada leitor, diante da pressão dos 
tempos e do que se perdeu: "uma 
coisa que não tem nome, essa coisa é 
o que somos".

o autor português José Sara-D mago, Nobel de Literatura de 
1998 e Prêmio Camões de 1995, o 
título conta a história de um moto-
rista que se descobre subitamente 
cego ao parar no sinal. Este motoris-
ta é o primeiro caso de uma "treva 
branca" que logo se espalha incon-
trolavelmente. Resguardados em 
quarentena, os cegos se perceberão 
reduzidos à essência humana, numa 

The Post: A Guerra Secreta 
F I L M E

O LONGA FOI 
INDICADO AO 
OSCAR DE 2018
NA CATEGORIA
DE MELHOR 
FILME. 
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     A turnê mundial da cantora italiana Laura 
Pausini passará pelo Brasil em agosto. Laura fará 
cinco apresentações no país. Em São Paulo a 
artista sobe ao palco do Citibank Hall nos dias 20 
e 21; em Brasília a cantora se apresenta no dia 23 
no teatro Guimarães; a apresentação em Recife 
acontece no Classic Hall em 25 de agosto; e, o 
último show em terras brasileiras, será em 
Curitiba, no Teatro Positivo, em 27 de agosto.

     Laura Pausini é uma das cantoras mais 
populares de seu país e lançou recentemente seu 
14º álbum em estúdio: “Fatti Sentire”. Os primeiros 
shows da turnê acontecerão em julho no Circus 
Maximus, tradicional arena da Roma Antiga, na 
Itália. Pausini será a primeira mulher a se 
apresentar no palco, que já recebeu Rolling 
Stones e Bruce Springsteen. Para promover o 
disco, ela passará ainda por México, Guatemala, 
Costa Rica, Equador, Peru, Argentina, Chile, 
Estados Unidos e outros países da Europa. 
Informações sobre vendas de ingressos para o 
show de Curitiba podem ser encontradas no site 
www.diskingressos.com.br

Turnê mundial de Laura Pausini em Curitiba

o diretor Steven Spielberg, D The Post: A Guerra Secreta 
conta sobre eventos reais que 
aconteceram nos EUA no �nal dos 
anos 1960.  O jornal The New York 
Times publicou uma série de maté-
rias, com base em arquivos con�-
denciais do Pentágono, que com-
provavam as de�ciências dos EUA 
na Guerra do Vietnã. Por conta 
disso, o presidente Richard Nixon 
decide processar o veículo de 
comunicação com base na Lei da 
Espionagem, proibindo a veicula-
ção de outras informações e colo-
cando a imprensa como um todo 
em xeque.  O �lme acompanha a 
jornada de Ben Bradlee (Tom 
Hanks), editor-chefe do jornal The 
Washington Post, e sua equipe, na 
tarefa de convencer Kat Graham 
(Meryl Streep), a dona do The 
Washington Post, sobre a impor-
tância da publicação de forma a 
defender a liberdade de imprensa. 
O longa foi indicado ao Oscar de 
2018 na categoria de “Melhor 
Filme”. 

Ensaio 
sobre a
cegueira

L I V R O

de José Saramago



Nos dias 28 e 29 de março a Castrolanda recebeu a visita de Delegação 
Oficial Veterinária dos Países Baixos, composta por Elzo Kannekens, 
chefe da Delegação Veterinária do Ministério da Agricultura dos 
Países Baixos, Liesbeth Kooijman, chefe da Divisão de Inspeção do 
NVWA (autoridade neerlandesa para alimentos e produtos de 
consumo) e Diny Claassen, assessora veterinária do Ministério da 
Agricultura dos Países Baixos. 

A delegação foi acompanhada pelo conselheiro agrícola da 
Embaixada do Reino dos Países Baixos em Brasília, Bert Rikken, pela 
assistente agrícola do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos, 
Frederica Heering, e pelos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, 
Diego Leonardo Rodrigues e Antônio Carlos Prestes Pereira. Os 
visitantes conheceram a Unidade Industrial de Carnes, a Usina de 
Beneficiamento de Leite, e também estiveram nas propriedades dos 
cooperados João Cristiano Kiers e Armando Rabbers. 

Em especial sobre a Alegra Foods, o chefe da delegação dos Países 
Baixos, Elzo Kannekens, disse que a planta é muito bem organizada, a 
higiene funciona bem, possui boa cadeia logística e tem um enorme 
potencial para exportação. “Eu não estou aqui para auditoria oficial, 
mas com a experiência de ter visitado vários frigoríficos pelo mundo, 
posso dizer que este tem bastante qualidade”, relatou o chefe. 

O presidente da Castrolanda, Frans Borg, comenta que é possível 
aprender muito com essa visita, para conhecer qual a visão de 
técnicos da União Europeia sobre o negócio. O Diretor Executivo da 
cooperativa, Thomas Domhoff, menciona que a visita dos 
representantes dos Países Baixos, ajuda a confirmar que os padrões 
da Alegra são internacionalmente compatíveis e comparáveis a 
indústrias similares na Europa, e que esse nível de industrialização 
nos possibilita concorrer com outros países a nível de exportação. 

A visita na Alegra foi conduzida pelo Superintendente da Unidade, 
Ivonei Durigon, que mostrou o funcionamento de todos os 
processos. “Temos toda a tranquilidade de mostrar a nossa planta, 
sem receio algum, porque a gente sabe que o que foi construído aqui 
é para atender a legislação, tanto na parte ambiental, sanitária, de 
qualidade”, expõe. 
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QUEM ESTEVE NA 
Castrolanda

Delegação 
da União 
Europeia

Baixe o aplicativo QR CODE,
aponte a câmera do seu
celular para a imagem e
assista o vídeo da visita.



hora do 

lanche
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Software para
gestão de granjas
terminadoras UPL

á alguns meses a equipe da assistên-Hcia técnica do setor de suínos utiliza 
em seu dia a dia o software de gestão de 
granjas terminadoras Minha Granja. O 
software foi desenvolvido pela empresa 
DS Computer em 2016, a pedido da 
Alegra, e está disponível para utilização 
dos cooperados mediante pagamento de 
mensalidade. 

Na tarde de 22 de março, o programa foi 
apresentado para grupo de cooperados 
no espaço de educação corporativa. Na 
oportunidade o coordenador de gestão 
de suínos, Danilo Leal Rocha, explicou que 
o software foi desenvolvido para fazer a 
comparação de desempenho de suínos na 
fase de terminação para os cooperados 
Castrolanda, Frísia e Capal que compõem 
o sistema Alegra, e que as áreas técnicas 
das três cooperativas já utilizam o 
software. 

“A ideia é que os cooperados interessa-
dos adquiram o software para ver seu 
desempenho, bem como desenvolvam 
seu benchmarking com os demais 
terminadores do grupo Alegra”, ressaltou 
o coordenador. A análise dos números 
dos demais terminadores é possível 
através dos grá�cos e informações 
comparativas geradas pelo sistema, sem 
constar nomes dos produtores ou das 
propriedades, apenas números.

O sistema é integrado aos dados produ-
zidos na cooperativa, como por exemplo, 
despesas com compra de ração, e não 
podem ser alterados diretamente no 
s o f t wa re,  a p e n a s  n o  s i s te m a  d a 
Castrolanda com os funcionários da 
assistência técnica. Já os dados de fora da 
cooperativa, como conta de luz, podem 
ser inseridos de forma manual e editados 
em caso de erro ou alteração.

Durante o encontro os sócios da DS 
C o m p u t e r  e  d e s e nv o l v e d o r e s  d o 
software, Fábio Dinnies e Fábio Gieseler, 
abordaram sobre as características do 
sistema. Além da integração com os dados 
da cooperativa e indústria, eles destacam 
a interface amigável e de fácil navegação, 
padronização dos dados através de 
cadastros centralizados, mobilidade de 
poder trabalhar nos lugares em que tenha 
acesso a internet e segurança com todas 
as transações criptografadas. Segundo os 
desenvolvedores, o objetivo do software é 
auxiliar o produtor na tomada de decisão, 
fornecendo números para análise e 
propiciando a escolha pelo melhor 
caminho.

Para mais informações entrar 
em contato com o Setor de 
Gestão de Suínos pelo 
telefone (42) 3234-8082.
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NA ESTRADACOM A CASTROLANDA

Unium realiza 
1º Workshop de 
Inovação em 
Ponta Grossa

EVENTO INÉDITO ENVOLVEU DIRETORES DAS COOPERATIVAS CAPAL, CASTROLANDA E FRÍSIA 
E CONTOU COM A PRESENÇA DO PALESTRANTE DINAMARQUÊS PETER KRONSTRØM 
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a segunda semana de março foi realizado em Ponta Grossa No 1º Workshop de Inovação Unium. O presidente, Frans 
Borg, o vice-presidente, Richard Borg, o diretor executivo, 
Thomas Domhoff, os diretores Paulo Trentin e Peter Greidanus, 
e o superintendente da Alegra Foods, Ivonei Durigon, 
participaram do evento que também contou com a presença 
das presidências e diretorias da Capal e Frísia.

O encontro teve como objetivo demonstrar mecanismos e 
ferramentas para que a cultura da inovação seja amplamente 
difundida em todos os níveis, gerando soluções e criando 
novas oportunidades de negócios para a Intercooperação. 
Durante uma das atividades os participantes puderam assistir a 
palestra do dinamarquês Peter Kronstrøm, que apresentou 14 
mega tendências estudadas pelo CIFS (Copenhagen Institute 
for Future Studies) - instituição que elabora estudos de cenários 
futuros desde a década de 70, influenciando tomadas de 
decisão em grandes corporações em diversos países. Todos 
esses dados terão ou estão tendo implicações nas empresas e 
nos negócios ao redor do mundo, além de serem inovadoras no 
agronegócio. 
 
Para Kronstrøm, o agro é uma área  importante não apenas para 
o Brasil, mas também para o futuro do abastecimento do 
planeta. “Entender como será o agronegócio do futuro e como 
será a sua relação com a sociedade do futuro é fundamental", 
avaliou. O palestrante também se sentiu inspirado ao ver como 
os gestores das cooperativas estão realmente preocupados 

com a inovação no modelo de negócio. "É preciso se reinventar 
para manter-se relevante junto ao consumidor e buscar um 
vínculo cada vez mais próximo entre consumidor final e 
produtor", disse.

Os participantes ainda puderam ter uma experiência prática do 
processo de inovação. Iuri Coutinho, da Noviggi Workshops 
para Inovar, responsável pelo desenvolvimento do Workshop, 
proporcionou aos participantes o contato com diversas 
ferramentas que visam auxiliar nos processos de inovação, 
permitindo que eles saíssem com diversas ideias que buscam 
surpreender consumidores e impactar fortemente os 
resultados da Intercooperação.

O gerente de Marketing da Unium, Cracios Consul, avaliou 
positivamente o evento e comentou que o 1º Workshop de 
Inovação da Unium representou um momento inédito. “Este 
fórum nos provocou a pensar em inovação e como ela deverá 
influenciar em nossos negócios no futuro. O futuro não é 
estático, pelo contrário, é dinâmico. Somente empresas 
dinâmicas conseguirão entendê-lo e competir com sucesso no 
mercado. Este é apenas o primeiro passo”, declarou.

Para Tulio Filho, diretor de Planejamento da agência de 
comunicação BlaBlu, que apoiou e organizou o evento, o 
workshop pode também ser considerado um alinhamento 
entre as iniciativas de inovação das três cooperativas que 
integram a Unium.



DELEGAÇÃO HOLANDESA VISITA A ALEGRA

Algo para se orgulhar! Uma delegação formada por quatro 
representantes do Ministério da Agricultura da Holanda e 
dois inspetores sênior do MAPA visitaram a Castrolanda.  
Durante a agenda, selecionada pelas autoridades brasileiras, 
registramos em vídeo a visita em nossa Unidade Industrial 
de Carnes, a Alegra Foods. 

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

ROAD SHOW

O 1º Road Show Cidade do Leite foi um verdadeiro 
sucesso e superou as expectativas.! 
Aproximadamente 150 produtores participaram 
da rodada técnica e prestigiaram as mini palestras 
de 10 empresas investidoras da Cidade do Leite. O 
evento encerrou com um delicioso almoço de 
confraternização! #roadshow #cidadedoleite 
#expojovem

facebook.com/castrolanda

5.593 pessoas alcançadas
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25.538 pessoas alcançadas

COOPERAR É TRANSFORMAR

O vídeo da campanha “Cooperar é Transformar” marcou o 
nosso facebook. No material falamos sobre o poder de 
transformar no dia a dia da Castrolanda. Com o 
cooperativismo, riquezas da terra se transformam em valor. 
Matéria-prima se transforma em produto. Potencial se 
transforma em resultado. #cooperarétransformar

13.000 pessoas alcançadas



 Castrolanda foi certi�cada como A“Embaixadora do Turismo dos Cam-
pos Gerais do Paraná” na sede da Associa-
ção Comercial, Empresarial e Industrial de 
Ponta Grossa (ACIPG) na noite de 26 de 
março. O evento, promovido pelo Ponta 
Grossa Campos Gerais Convention & 
Visitors Bureau, ACIPG, Agência de Desen-
volvimento do Turismo dos Campos Gera-
is (Adetur), Sistema Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
Fundação Municipal de Turismo de Ponta 
Grossa (Fumtur), homenageia pessoas ou 
entidades que contribuem com o turismo 
regional.

A cooperativa foi homenageada na cate-
goria de eventos, devido a realização do 
Agroleite, e também na categoria investi-
mento turístico, reconhecendo o apoio 
para a concretização do Centro Cultural 
Castrolanda. O cooperado e membro do 
Comitê de Bovinocultores, Ronald Rab-
bers, e a esposa, Henrieta Van de Pol Rab-
bers, representaram a cooperativa na 
solenidade.

Ronald destaca a importância do Agrolei-
te em âmbito nacional, evento difusor de 
tecnologia e oportunidade de conheci-
mento sobre a cadeia do leite, o que atrai 
um turista não convencional para a região. 
“Os produtores vem principalmente para 
ver a beleza e magnitude do Agroleite e o 
que o evento proporciona, mas também 
desperta o interesse das pessoas em 
conhecer as maravilhas e riquezas dos 
Campos Gerais. Os visitantes lotam hotéis, 
restaurantes e bares gerando também 
riquezas no comércio. Isso nos estimula a 
fazer cada edição melhor, com informa-
ção, aprendizado e conforto para todos”, 
comenta.

Nesta primeira edição receberam certi�-
cação e troféu eventos com grande �uxo 
turístico ou projeção da região, personali-
dades importantes do turismo, cases de 
sucesso e empreendimentos turísticos 
com alto investimento. Ao todo foram 
homenageados 14 eventos, 12 personali-
dades, um case de sucesso e cinco empre-
endimentos.

Agroleite - O Agroleite completou 17 
edições em 2017. Realizado em agosto, o 
evento é considerado a vitrine do leite na 
Capital Nacional do Leite. A cada ano a 
feira cresce em público e volume de negó-
cios. Em sua última edição atraiu 62 mil 
pessoas para a Cidade do Leite e movi-
mentou R$ 55 milhões. 

Centro Cultural Castrolanda - O Centro 
Cultural Castrolanda congrega o Museu 
Histórico de Castrolanda, inaugurado em 
2016, a biblioteca, a loja de artesanato 
Artelanda e o Memorial da Imigração 
Holandesa que ocupa o moinho De Immi-
grant, construído em 2001 para homena-
gear os imigrantes holandeses da década 
de 1950 que colonizaram a região. 
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CASTROLANDA É EMBAIXADORA DO
TURISMO NOS CAMPOS GERAIS

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

AGROLEITE E CENTRO CULTURAL RECONHECIDOS NAS CATEGORIAS
EVENTOS E INVESTIMENTO TURÍSTICO

RONALD RABBERS
COMITÊ DE BOVINOCULTORES

OS PRODUTORES VEM PARA VER 
O AGROLEITE, MAS TAMBÉM 
DESPERTA O INTERESSE DAS 
PESSOAS EM CONHECER AS 
MARAVILHAS E RIQUEZAS DOS 
CAMPOS GERAIS. 



CAPITAL 
NACIONAL
DO LEITE

AGOSTO
14 18  a 

C I D A D E  D O  L E I T E   

C A S T R O   PA R A N Á

/agroleitecastrolanda
www.agroleitecastrolanda.com.br

REALIZAÇÃO PATROCÍNIO DIAMANTE



 caminho do leite da fazenda até a Oc a i x i n h a .  E s s e  p e rc u r s o  fo i 
demonstrado a 15 mulheres de Curitiba 
que possuem páginas na internet para 
abordar temas como saúde, alimenta-
ção, maternidade e qualidade de vida.  
Durante o Naturalle Day, evento que 
aconteceu na quinta-feira, 30 de março, 
em Castro-PR, as blogueiras tiveram a 
oportunidade de conhecer a indústria e 
uma fazenda produtora de leite, e 
acompanhar, junto a cooperadas, 
esposas  e  � lhas  de cooperados 
Castrolanda, a palestra da pediatra e 
consultora do Programa Bem Estar da 
Rede Globo, Ana Escobar. 

Naturalle - A visita na indústria iniciou 
com um bate papo de apresentação da 
empresa e dos produtos. Como o nome 
do evento já diz, Egídio Maffei, gerente 
comercial, e Rogério Wolf, coordenador 
de comercialização da área de lácteos, 
falaram principalmente sobre a linha de 
leite UHT Naturalle e seu diferencial, o 
único leite no mercado brasileiro que 
não contém aditivos. 

Os aditivos, estabilizantes autorizados 
por lei, são acrescentados ao leite para 

proteger a sua proteína para passar 
pelo processo térmico de aquecimento 
a 140 °C. Esse processo esteriliza e 
elimina todos os microorganismos 
patogênicos ou não patogênicos. E 
porque o Naturalle não precisa de 
estabilizantes?

Wolf explica que a qualidade do leite 
produzido na região é de qualidade 
superior e a bacia é densa, com 
captação de muito leite num raio de 
quilometragem muito próxima, o que 
permite o envaze do Naturalle em 
menos de dez horas. “No Naturalle o 
ingrediente é apenas leite integral. Só é 
possível porque o leite chega rápido à 
fábrica e a proteína não tem tempo de 
ser agredida por bactérias. Ela chega 
forte no processo e aguenta passar pelo 
processo térmico a 140 °C sem adição 
de estabilizantes”, relata o coordenador.

Além disso, o Naturalle tem outro 
diferencial que é a sua composição. 
Wolf conta que o leite sai da vaca com 
teor médio de gordura de 3,4 a 3,5. 
Segundo o coordenador, a legislação 
permite que a indústria retire pequena 
parte, deixe com 3%, e chame de 

integral, o que ocorre com os demais leites 
UHTs. “No caso do Naturalle não. A mesma 
composição da origem, como vem da vaca 
está na caixa. A ausência do estabilizante torna 
o leite mais encorpado e saboroso e quem tem 
o hábito de consumir leite percebe isso”, frisa. 

Consumo de leite e derivados - “Porque 
devemos consumir leite? É algo óbvio mas, às 
vezes, esquecemos. O leite é o único alimento 
que podemos consumir desde o momento 
que nascemos, no primeiro dia de vida, e que a 
gente pode ingerir com segurança e tranquili-
dade até o último dia de vida, todos os dias da 
nossa vida”.

A frase acima foi dita pela Dra. Ana Escobar 
durante palestra que abordou o tema “saúde e 
alimentação, porque devemos consumir leite 
e derivados?”. A médica esclareceu mitos sobre 
o leite e falou sobre as diferenças entre a 
intolerância a lactose e a alergia a proteína do 
leite. Segundo Ana, antes de um ano o ideal é a 
amamentação materna e a utilização de 
fórmulas infantis a base de leite de vaca. Após 
o primeiro ano de vida a doutora é categórica: 
o leite de vaca integral pode e deve ser 
consumido por todos, pois o alimento fornece 
nutrientes essenciais para todas as idades, 
como cálcio, proteínas e carboidratos e é 
fundamental para saúde dos ossos, dentes e 
músculos. “Para a maioria das pessoas, ingerir 
dois copos por dia de leite mais derivados é 
perfeito, para os adolescentes um pouco mais”, 
concluiu.

DRA. ANA ESCOBAR
PEDIATRA E CONSULTORA
DO PROGRAMA BEM ESTAR
DA REDE GLOBO

O LEITE É O ÚNICO 
ALIMENTO QUE 
PODEMOS CONSUMIR 
DESDE O MOMENTO 
QUE NASCEMOS, NO 
PRIMEIRO DIA DE VIDA, 
E QUE A GENTE PODE 
INGERIR COM 
SEGURANÇA E 
TRANQUILIDADE ATÉ O 
ÚLTIMO DIA DE VIDA, 
TODOS OS DIAS DA 
NOSSA VIDA”

NATURALLE DAY

Blogueiras visitam Castro e 
conhecem caminho do leite
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Baixe o aplicativo QR CODE,
aponte a câmera do seu
celular e veja mais fotos 
da visita.

Antes da palestra, o presidente da 
Castrolanda, Frans Borg, agradeceu a 
iniciativa da cadeia do leite em realizar 
um evento para defender o produto 
que é o pão de cada dia dos municípios 
dos Campos Gerais.  

A  veter inár ia  e  ideal izadora  do 
Programa Beba Mais leite, Flávia Fontes, 
também falou neste momento. Flávia 
contou que o programa surgiu da 
necessidade de trazer informações 
sérias e baseadas em estudos para 
incentivar o consumo de leite, alimento 
completo e a melhor fonte de cálcio. 

Produção na fazenda - O passeio das 
blogueiras em Castro encerrou com 
visita a Fazenda Arms Genética, do 
produtor e cooperado Castrolanda, 
Armando Rabbers. Na propriedade 
funciona, desde 2012, o primeiro 
sistema robotizado de ordenha no 
Brasil. Neste sistema a vaca é ordenhada 
na hora em que ela sente necessidade e 
se dirige ao robô que funciona 24 horas 
por dia. 

Todo o processo é feito de modo 
automático, desde o reconhecimento 
do animal, em virtude de chip que o 
acompanha em um colar, como a 
limpeza dos tetos e a ordenha. Rabbers 
possui 140 animais em lactação, com 
uma média de produção de 37 l/dia por 
vaca e 5.100 l/dia da propriedade toda. 

Experiência - Ao �nal do dia, o grupo retornou 
a Curitiba. O que �cou de ensinamento? 
Stephanie Andrade criou o blog Gravidicas 
durante a gestação da primeira �lha, que hoje 
tem 4 anos e sete meses, e está em sua 
segunda gravidez. A blogueira conta que em 
sua casa o consumo de leite já é um hábito, 
cerca de um litro por dia, e que agora sente 
ainda mais segurança em indicar e oferecer 
para suas �lhas. 

“Agora sei e tenho certeza que é algo super 
seguro e que faz bem para a saúde. A visita foi 
muito importante para ter ainda mais 
conhecimento e pegar mais amor pelo leite. O 
legal é ir ao mercado agora, olhar a marca e 
saber que é muito bem feito, que tem todo 
cuidado tanto na fazenda quanto na indústria”, 
declara.

A mãe Momielle Zavadzki não deixou escapar 
a oportunidade da visita. Momielle segue o 
blog Maternidade na Real, de Claudia Queiros, 
que sorteou duas vagas para o evento, e foi 
contemplada. O que chamou sua atenção foi a 
chance de adquirir conhecimento sobre a 
qualidade do leite. “Escutamos falar tanta coisa 
sobre a caixinha do leite e, como tenho duas 
�lhas pequenas, �co meio insegura. Aprendi 
muitas coisas hoje e como já consumo muito 
leite, provavelmente agora, vou consumir mais 
ainda”, assegura. 
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vitrine
Castrolanda

Brigadeiro de Cerveja

Olha o que inventaram para os apreciadores 
de cerveja: brigadeiro de cerveja! A receita 
você pode conferir na página da Bier Hoff no 
facebook. O ponto é o mesmo do brigadeiro 
tradicional. Que tal provar e nos contar o que 
achou?!  #bierhoff #cervejaartesanal

Kids
Morango

A Bebida Láctea Sabor Morango 
Colônia Holandesa Kids é ideal para o 
público infantil, pois alia a praticidade 
da embalagem ao sabor refrescante 
do morango. Além disso, oferece 
proteínas, cálcio e nutrientes 
necessários para a energia e o 
desenvolvimento das crianças. Assim 
é gostoso crescer! 
#colôniaholandesa

É lançamento!

A Alegra acaba de lançar novos produtos na 
linha Finas Fatias.  Agora você pode encontrar 
Presunto Cru, Bacon Redondo e Pepperoni já 
embalados e fatiados. Sabor e praticidade 
para qualquer hora do dia.! #alegrafoods

D E S D E   2 0 0 2

O Creme de Leite Colônia 
Holandesa destaca-se 
pela leveza, cremosidade, 
consistência e sabor 
inigualáveis. É aquele 
toque especial para 
receitas doces e salgadas. 
Agora você também o 
encontra em embalagem 
de 1020g. 
#coloniaholandesa

Creme de Leite



PESQUISA   |   FUNDAÇÃO ABC

evar conhecimento técnico aos produ-L tores. Esse foi o propósito dos dois even-
tos que a Fundação ABC realizou em seu 
auditório no dia 04 de abril.  No período da 
manhã aconteceu a Operação Safra de Inver-
no, voltada aos agricultores, e na parte da 
tarde, o Forratec, direcionado aos pecuaristas 
de leite.

O gerente técnico de pesquisa da Fundação 
ABC, Luis Henrique Penchowski, explica que o 
objetivo da Operação Safra de Inverno é apre-
sentar um direcionamento da safra e demons-
trar aos cooperados quais os pontos de aten-
ção de acordo com o que foi programado e 
planejado com a assistência técnica de cada 
cooperativa, previamente informadas dos 
resultados obtidos nos estudos da fundação.  

Penchowski comenta que a ideia é realizar 
uma reunião rápida para alinhar com os pro-
dutores informações como o tamanho da 
safra, principais variedades e clima. “A partir 
do momento que a gente semear essa safra 
de inverno, já está construindo a safra de 
verão e a próxima safra de inverno. A engre-
nagem não para de girar”, cita o gerente. As 
palestras da operação abordaram os posicio-
namentos de genótipos de trigo para a safra 
2018, custos de produção para culturas de 
inverno, atualizações no manejo das doenças 
dos cereais de inverno e dessecação de pré-
colheita de trigo. 

Segundo o gerente, o objetivo do Forratec é 
também trazer um panorama do que é impor-
tante na questão de forragens com alguns 
temas específicos para a pecuária de leite. “O 
pecuarista de leite é um contribuinte da Fun-
dação ABC e nossa ideia é criar um canal de 
comunicação melhor com esse público, reali-
zando mais eventos voltados a esta atividade”, 
relata. O Forratec trouxe apresentações sobre 
o posicionamento de forrageiras de inverno e 
ferramentas para melhorar a assertividade na 
estimativa de produtividade.

O cooperado Peter Greidanus foi até o evento 
da operação safra em busca de informações, 
conhecimento e subsídios para a tomada de 
decisão em busca de maior rentabilidade. 
Greidanus considera muito importante essas 

rodadas de conhecimento técnico. “Às vezes 
temos que plantar um trigo de produtividade 
menor, mas que tem um custo menor também, 
porque as margens do trigo hoje são muito 
apertadas e qualquer pequena diferença de 
custo faz diferença”, pontua o produtor.

As palestras também foram acompanhadas 
pela equipe de assistência técnica do leite. O 
técnico, Janilson Ribeiro, revela que o intuito 
da participação é atualizar conhecimento 
técnico para transmitir posteriormente aos 
produtores. Ribeiro comenta que os coopera-
dos estão desenvolvendo mais que uma ativi-
dade em busca de maior rentabilidade por 
área, atuando no leite e realizando agricultura, 
assim como tem agricultores buscando pecua-
ristas para negociação de sua produção, o que 
evidencia a necessidade dos técnicos compre-
enderem o sistema como um todo. 

Panorama da Safra de Inverno - Luis Henrique 
Penchowski apresentou um panorama da safra 
de inverno. O gerente da fundação anunciou 
que houve uma redução de 14% da área de 
trigo dentro do grupo ABC que sempre tinha 
uma média histórica de 100 mil hectares de 
trigo e esse ano está perto de 87 mil hectares. 
Penchowski conta que quase 50% dessa área 
de trigo é uma variedade só. O técnico acredita 
que a redução de área aconteceu porque a 
safra do ano passado não foi boa, tanto do 
ponto de vista de produtividade quanto de 
preço.

A expectativa é que seja um ano de neutralida-
de, com boa produtividade e também qualida-
de industrial. O clima irá apresentar maior 
frequência de geadas, ao contrário do último 
ano em que houve apenas uma forte, o que 
exige escalonamento de plantio pensando em 
escapar da floração do trigo nesses momentos. 

Fundação leva
conhecimento
a agricultores
e pecuaristas

Luis Henrique Penchowski

Senio José Napoli Prestes



“Eu tenho orgulho e me 
sinto protegida de uma 
certa forma por ser 
cooperativista, de participar 
da Castrolanda, porque 
numa hora de perigo eu 
tenho apoio e acredito que 
eles irão me ajudar e 
alertar. Acredito que ser 
cooperado é ver que tem 
alguém para te ajudar em 
uma necessidade.”

ENDOMARKETING   |   COOPERATIVISMO
DE QUE FORMA O COOPERATIVISMO TRANSFORMA?! OS 

COOPERADOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE 
ENDOMARKETING “COOPERAR É TRANSFORMAR” 

RESPONDERAM A ESTA QUESTÃO PARA A PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS IMPRESSOS E AUDIOVISUAIS. A CAMPANHA 

CONSISTE EM DIVERSAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO 
COOPERATIVISMO E DEMONSTRAÇÃO DE QUE A UNIÃO 

DE ESFORÇOS É O COMBUSTÍVEL QUE MOVE PARA 
CHEGAR CADA VEZ MAIS LONGE. CONFIRA O QUE 

DISSERAM OS COOPERADOS NOS VÍDEOS:

Nós, do sul de São Paulo, 
estamos na cooperativa 

desde a incorporação da 
antiga cooperativa 

Coopasul, desde o início 
das primeiras 

caminhadas da 
Castrolanda no estado 

de São Paulo. Ela foi 
muito importante para a 

região, pois trouxe um 
modelo diferente de 

cooperativismo.”
Carlos Shigueo Arie

Leocádia O. M. Jarosz

 ‘‘Eu enxergo a cooperativa 
como uma extensão da 
minha propriedade, me 
sinto em casa aqui, é como 
se eu estivesse no meu 
próprio escritório. Através 
de seus colaboradores e de 
seus sócios ela transforma 
a vida no campo e a deixa 
com muito mais 
qualidade.”Cláudio H. Kugler

“Os meus pais já 
vieram da Holanda 

para cá como 
associados da 

cooperativa 
Castrolanda. Eu 

nasci aqui, no meio 
da sociedade, cresci 
nela, me fortaleci, e 

agora meu filho 
também já é 

associado, já está 
crescendo, 

trabalhando e aprendendo como é viver 
numa sociedade produtiva.”

Hendrikus Salomons

Quando nossos pais, avós, 
entraram no consenso de 
transformar a vida deles lá 
na Holanda, eles já 
começaram a cooperar, 
começaram a se reunir, 
buscar ideias, buscar 
novos horizontes. 
Chegando aqui 
transformaram tudo, a 
cidade, os campos, e a 
gente dá continuidade a 
essa cooperação, a essa 
transformação.”

Ronald Rabbers

‘‘Eu posso falar que 
sem o cooperativismo 

não seria nada, não 
estaria aqui não. Desde 

o meu projeto da 
agricultura, até o final, 

na entrega da minha 
colheita, é tudo aqui. 

O cooperativismo 
facilita muito a minha 

vida” 

Marlene Siqueira56
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 diretor executivo, Thomas O Domhoff, realizou no início da 
noite de 20 de abril uma reunião 
descontraída com os pioneiros da 
Castrolanda. Durante happy hour no 
restaurante Café de Molen, cerca de 
25 cooperados tiveram a oportuni-
dade de conhecer o diretor, trocar 
ideias, esclarecer dúvidas.

Domhoff contou aos convidados 
sobre seu estilo de gestão para que 
possam compreender o pro�ssional 
que está entrando na cooperativa e as 
mudanças que irá implementar . “Não 
sou dono da cooperativa, vocês conti-
nuam sendo os donos. Eu vim para 
cumprir uma tarefa e não para preen-
cher uma vaga. Eu estou aqui para 
executar a estratégia de�nida pela 
cooperativa”, enfatizou. 

Durante o encontro a gerente de 
Desenvolvimento Humano, Marina 
Bordin, que recentemente iniciou na 
Castrolanda, também se apresentou 
aos pioneiros. Marina é formada nas 

áreas de educação e administração e 
acredita que sua equipe terá um 
grande trabalho com os cooperados, 
para entender o que esperam da 
cooperativa, e com os colaboradores, 
para que compreendam que os coo-
perados, como donos do negócio, 
precisam ser atendidos de acordo 
com o que necessitam. 

O presidente, Frans Borg, aproveitou a 
reunião para abordar sobre as 
mudanças na estrutura organizacio-
nal da cooperativa e a implantação do 
novo organograma. Os cooperados 
Lucas Salomons e Ubel Borg aprova-
ram a iniciativa e formato da reunião. 
“Muito boa a ideia, poderia fazer mais. 
A reunião foi descontraída e o pessoal 
�cou a vontade para apresentar 
opiniões”, relata Ubel. Salomons 
comenta que o encontro foi muito 
interessante. “O contato com o Tho-
mas foi muito bom, pois é atento e 
estava interessado em nossa opinião. 
Achamos que vai ser muito bom para 
a cooperativa”, diz o pioneiro. 

HAPPY HOUR
COM PIONEIROS

“O que me 
atraiu para ser 
sócio da 
Castrolanda 
foram os 
princípios e os 
valores e o 
suporte que 
ela pode dar 
para a 
atividade. Eu 
estou feliz 
porque se eu 

olhar para trás, quando comecei, e o 
que eu sou hoje, eu tenho que 
agradecer a cooperativa que me deu 
esse suporte.”

Edson Roberto Freire

“A mensagem 
que eu deixo 
para a 
cooperativa é 
agradecendo, 
pois chegou a 
esse ponto 
sempre 
colaborando 
com o 
produtor. Tem 
muitas vezes 
cooperado que 

reclama da cooperativa, mas não sabe o 
que é ficar sem a cooperativa. A 
cooperativa é a base, alicerce do 
cooperado e organiza a produção dele.”

Roelof Rabbers

“A cooperativa é  
extremamente 
importante para 
nós produtores, 
de modo geral 
pela segurança 
que nos oferece 
principalmente 
na compra de 
insumos e 
venda de 
nossos 
produtos.”

Jean L. Bouwman
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QUALIDADE  |   PREMIAÇÃO

o início do mês de março a N Bier Hoff par ticipou do 
Festival Brasileiro da Cerveja que 
aconteceu no Parque Vila Ger-
mânica em Blumenau. O festival é 
considerado o maior  evento 
cervejeiro da América Latina e 
chegou a 10ª edição em 2018. Além 
de expor no festival e apresentar 
quatro lançamentos, a Bier Hoff 
também participou da sexta edição 
do Concurso Brasileiro de Cervejas 
e conquistou sete medalhas. 

O mestre cervejeiro da Bier Hoff, 
Jacir Cavalheiro, conta que a micro 
cervejaria participa do festival 
desde 2010 e que este é sem dúvida 
a maior vitrine do país para as 
cervejarias ar tesanais,  com a 
possibilidade de apresentação dos 
produtos aos apreciadores e 
consumidores. Nesta edição a Bier 
Hoff disponibilizou para o público 
23 estilos de cervejas em garrafas e 
10 estilos na forma de chopp. “A 
receptividade do público para com 
os produtos Bier Hoff foi excelente, 
principalmente em relação às 
cervejas premiadas e os lança-
mentos”, cita Cavalheiro.

Bier Hoff conquista
medalhas em concurso
de cervejas

Jacir declara que a Bier Hoff �cou 
entre as cervejarias mais premiadas 
do Brasil em virtude das sete 
premiações conquistadas no 
concurso. Ao todo, 2.859 rótulos de 
c e r v e j a s  b r a s i l e i r a s ,  d e  4 7 5 
cervejarias, estavam inscritos para 
concorrer em 148 esti los.  As 
cervejas foram julgadas por 83 
jurados de 17 países, sendo 54% 
brasileiros e 46% do exterior, e 
foram distribuídas 252 medalhas. 

A  B ie r  Ho ff conqu i sto u uma 
medalha de ouro, quatro medalhas 
prata e duas de bronze. O ouro foi 
com a Cerveja Mestre-Cerve-
jeiro.com Tripel Wood-Aged no 
Estilo Brazilian. As pratas foram 
conquistadas no estilo American 
Amber Lager com a Pale Lager, 
estilo German Schwarzbier com a 
Astral da Ilha Dama da Noite, estilo 
Light American Wheat Beer with 
Yeast com a American Wheat e, no 
estilo Pumpkin Spice Beer com a 
Jerimoon Pumpkin Ale.  Já as 
medalhas de bronze foram obtidas 
no estilo English India Pale Ale com 
a Bier Hoff IPA e no estilo German 
Leichtes Weizen com a Bier Hoff 
Weizen.

11.5 IBU
4.7%

A M A R G O R  T E O R    
A L C O Ó L I C O

A Bier Hoff Krystal Weizen é uma de cerveja de Trigo �ltrada, de 
aparência dourada, brilhante e transparente, com aromas mais 
frutados e menos fenólico, distinguindo-se dos estilos 
tradicionais que são servidas com levedura. Sabor sutil de 
banana e cravo, refrescante e sensação de boca mais seca do que 
as Weizen não �ltrada.

KRYSTAL WEIZEN

9,5 EBCC O R

14.2 IBU
5.2%

A M A R G O R  T E O R    
A L C O Ó L I C O

A Bier Hoff Coffee Beer é uma cerveja do estilo Blonde Ale, 
coloração dourada, leve, refrescante e com um rico aroma e 
sabor de café proveniente da variedade Arábica Catuai. Gosto 
sutil e adocicado de malte, suave amargor e aroma de lúpulos de 
variedades ingleses. 

COFFEE BEER

12,0 EBCC O R

80,4 IBU
8.0%

A M A R G O R  T E O R    
A L C O Ó L I C O

A Bier Hoff Imperial IPA foi criada para atender os apreciadores 
de cervejas com alto índice de amargor de lúpulos. Intenso e 
complexo aroma gramíneo de Lúpulos de variedades 
americanas, amargor alto com �nal macio e seco. Coloração 
dourada opaca por não ser �ltrada e passar pelo processo Dry-
hopping. Sabor forte e complexo de lúpulos. Retrogosto longo e 
persistente com sabor de álcool limpo e suave. 

IMPERIAL IPA

10,8 EBCC O R

14,2 IBU
5.5%

A M A R G O R  T E O R    
A L C O Ó L I C O

A Bier Hoff Mandarino Weiss foi criada para os apreciadores das 
cervejas de trigo que estavam em busca de sabores mais 
ousados, que se diferenciassem das tradicionais Weizen da 
escola alemã. A nossa mais nova cerveja de trigo usa lúpulos 
aromáticos com per�s cítricos e frutados, os quais conferem ao 
produto um agradável aroma de tangerina e frutas cítricas.

MANDARINO WIESSE

12,3 EBCC O R

A Bier Hoff lançou no Festival Brasileiro da 
Cerveja de 2018 quatro novas cervejas e as 
disponibilizou em chopp e também em 
garrafas exclusivas para o público que 
visitou o festival. Con�ra as novidades:

NOVIDADES BIER HOFF NO
FESTIVAL BRASILEIRO DA
CERVEJA 2018








