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Crescer e 
evoluir com 
sustentabilidade
Chegamos ao fim de mais um ano e com ele a última edição da nossa revista.

2020 foi diferente, surpreendente, desafiador. Fomos impulsionados para 
dentro de uma nova realidade e com ela vieram novas necessidades e a 
oportunidade de buscar outros caminhos, outras soluções, de inovar e usar a 
criatividade mais do que nunca.

Em meio a um turbilhão de emoções, tivemos um ano que ficará marcado na 
história da Cooperativa: próximo ao nosso aniversário de 70 anos, que será 
comemorado em 2021, atingimos a marca inédita de 4 bilhões de faturamento e 
nos consolidamos como uma das maiores Cooperativas do país.

Sempre pautados pelos valores que nos guiam e, orientados pelo sólido plano 
estratégico que rege todas as nossas ações, não teríamos atingido grandes 
metas se não fosse pelo espírito da cooperação, união e liderança que se 
encontra tão presente no dia a dia de todos os cooperados e colaboradores, tão 
valiosos para o funcionamento dos negócios.

Chegou a hora de valorizar, comemorar e aplaudir todas as conquistas e a 
conclusão de mais um ano de trabalho duro e muito sucesso. Nossa edição trata 
justamente disso, destaca o trabalho realizado, as conquistas e também como 
nos prepararmos para os próximos 12 meses.

Desejamos um fim de ano repleto de paz, amor, saúde e união. Entramos em 
2021 cheios de esperança e energia para tornar ainda mais sonhos realidade e 
alcançar grandes feitos!

da Redação
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WILLEM
BEREND
BOUWMAN
Diretor Presidente da Castrolanda

“Na Castrolanda
nós acreditamos

no poder da união
e temos a certeza de

que juntos sempre
conseguiremos
ir mais longe”

Após 10 meses a frente como Diretor Presidente da 
Castrolanda e uma série de desafios impostos pelas 
condições do mercado e da pandemia que trouxe 
impactos em todos os elos da cadeia, Willem 
Berend Bouwman é o entrevistado da última edição 
da Castrolanda Revista em 2020.

Com uma bagagem de décadas participando 
ativamente das atividades da Cooperativa, mas 
com a árdua missão de dar continuidade ao 
trabalho do ícone cooperativista Frans Borg – que 
esteve 24 anos no comando da instituição – 
Willem comenta como tem sido realizadas as 
atividades, o posicionamento tomado pela 
Castrolanda em 2020, bem como, qual será a 
postura adotada para o ano que se inicia. “A nossa 
Cooperativa é muito sólida. Na Castrolanda nós 
acreditamos no poder da união e temos a certeza 
de que juntos sempre conseguimos ir mais longe”, 
destaca.

Confira a entrevista na íntegra:
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austeridade, com os esforços de 
redução de custos, despesas e 
projetos de eficiência 
operacional. Estamos 
fortalecendo modelos de 
governança e acompanhamento 
dos projetos em execução. A 
missão é dar continuidade ao 
crescimento e conduzir a 
Castrolanda para um caminho 
que contemple os anseios de 
nossos cooperados, 
colaboradores e da comunidade 
em que estamos inseridos.

E QUAIS SERIAM OS 
PRINCIPAIS PROJETOS PARA 
2021?

Não podemos perder as boas 
oportunidades que surgem. O 
que posso dizer neste momento 
é que estamos atentos ao 
potencial de produção na região, 
assim como, aos mercados 
digitais. Seguimos investindo 
em melhorias contínuas e 
aumento da capacidade das 
indústrias e algumas unidades 
produtivas. Além disso, 
precisamos avaliar a demanda e 
capacidade de expansão de 
algumas atividades. 

QUAIS AÇÕES A 
CASTROLANDA TEM TOMADO 
EM TERMOS DE TECNOLOGIA 
AOS SEUS COOPERADOS?

O agronegócio passa por 
profundas transformações e 
impactos da tecnologia ao longo 
de todas as fases. E a 
Castrolanda tem suas cadeias 
produtivas organizadas em 
todos os seus aspectos, desde a 
produção primária nas 
propriedades de nossos 
cooperados, até a 
industrialização e acesso ao 
mercado. 

Queremos que nossos produtos e 
serviços sejam acessados em 
tempo real pelos nossos 
cooperados diretamente de suas 
propriedades, com 

conectividade compatível para a 
realização de negócios, coleta e 
geração de informações das 
fazendas. Tudo pronto para uma 
tomada de decisão baseada em 
dados.

A INTERCOOPERAÇÃO 
CONTINUA COMO UM DOS 
PILARES DESTE TRABALHO?

Podemos dizer que a 
intercooperação é a evolução do 
cooperativismo. Queremos 
contribuir para a sociedade e 
crescer lado a lado com nossos 
cooperados. Para competirmos 
num mercado global, com 
gigantes e marcas consolidadas 
no mercado, a intercooperação 
segue como uma ferramenta 
inteligente para competirmos de 
igual para igual. É por meio dela 
que nós buscamos sinergia nos 
empreendimentos industriais.

Além disso, compartilhamos com 
as nossas parceiras boas práticas 
de gestão e de redução de custos, 
integrando nossos cooperados 
num modelo verticalizado de 
negócios. Isso tudo com uma 
eficiente gestão da cadeia 
produtiva.

GOSTARIA DE DEIXAR UMA 
MENSAGEM PARA NOSSOS 
LEITORES?

Gostaria de reforçar que tivemos 
um ano muito bom. Somos gratos 
a Deus por tudo o que aconteceu, 
tanto para a Cooperativa quanto 
para os nossos associados. Além 
disso, tivemos uma participação 
muito ativa do nosso conselho. 
Um modelo de atuação vencedor, 
onde todos estão alinhados com o 
que acontece e com nossos 
objetivos. 

Como grupo estamos 
comprometidos com o 
desenvolvimento e seguimos com 
a missão de gerar valor ao 
cooperado e ao mercado com 
desenvolvimento sustentável da 
Cooperativa. 

A cada dia e momento buscamos 
melhorar e avançar. Essa é a 
verdadeira essência do 
cooperativismo, onde os resultados 
são multiplicados entre associados 
e fomentam o desenvolvimento 
regional e fortalecem a economia 
local. Seguiremos atuando em 
todas as frentes para que o trabalho 
siga em harmonia e possamos 
sempre fazer mais e melhor.

COMO TEM SIDO O DESAFIO DE 
ESTAR À FRENTE DA 
CASTROLANDA, UMA DAS 
MAIORES COOPERATIVAS DO 
PAÍS?

Sem dúvida a responsabilidade é 
muito grande, mas os desafios, 
assim como as dificuldades, me 
motivam. Tenho encarado com 
muita seriedade e alegria, 
conduzindo a Cooperativa adiante, 
sempre prezando pelo diálogo e 
seguindo os nossos princípios e 
valores.

Busco dar sequência ao excelente 
trabalho realizado e espero 
construir diariamente, junto com os 
Conselhos de Administração e Fiscal 
e, em consonância com nossos 
associados, uma Castrolanda 
inclusiva, integrada e cada vez mais 
inovadora.

Somos privilegiados, estamos 
inseridos em uma região com altos 
níveis de produtividade, o que nos 
permite continuar com 
prosperidade. Guiados pelo nosso 
Planejamento Estratégico - 
Horizonte (2019-2024), queremos 
garantir resultados efetivos e 
diretrizes que permitam consolidar 
nossa atuação e corroborar com o 
avanço de toda a cadeia. 

2020 FOI UM ANO TOTALMENTE 
ATÍPICO, TENDO EM VISTA A 
PANDEMIA QUE ENFRENTAMOS E 
TODAS AS ADVERSIDADES 
IMPOSTAS. COMO A 
CASTROLANDA SE MANTEVE 
NESTE CENÁRIO?

Sem dúvida, inicialmente, foi um 
momento de muito cuidado, 
atenção e insegurança. Mas 
felizmente conseguimos seguir com 
nossas atividades, absorver 
produções dos associados, nossas 
fábricas seguiram em pleno 
funcionamento e o cenário atual, 
apesar de muito difícil, acabou não 
afetando de forma intensa o nosso 
setor. Pelo contrário, tivemos um 
ano extremamente positivo, tanto 

do ponto de vista de resultados, 
como de solidez financeira. 
Superamos a barreira histórica de 
R$ 4 bilhões de faturamento, com 
crescimento de 18% em relação ao 
que havíamos orçado inicialmente, 
sem falar, é claro, que mantivemos 
nossos negócios alinhados a 
estratégia.

Já em relação a nossa postura diante 
da Covid-19, desde o primeiro 
momento, adotamos absolutamente 
todos os procedimentos preventivos 
e orientações dos órgãos 
competentes para manter todos 
protegidos e saudáveis. Nossa 
prioridade sempre foi a saúde, 
segurança e o bem-estar de nossos 
cooperados, colaboradores, clientes 
e parceiros.

Temos entre nossos valores o 
comprometimento e a valorização 
das pessoas, colaboradores, pais e 
mães de família que se dedicam 
para o bom desenvolvimento de 
toda a cadeia produtiva. 

COMO AVALIA AS PERSPECTIVAS 
PARA OS NEGÓCIOS DURANTE OS 
PRÓXIMOS MESES?

É preciso ter muita cautela e agir 
com sobriedade. 2020 foi um ano 
totalmente atípico e tivemos um 
resultado excepcional. Em 2021 
pretendemos fortalecer ainda mais 
os nossos negócios, garantir a 
inovação e o desenvolvimento 
sustentável. No entanto, há uma 
série de incertezas, com diversos 
fatores de risco que podem afetar 
negativamente em nossos 
resultados. Entre eles os impactos 
na renda da população que atingem 
diretamente no consumo de 
alimentos, a flutuação do dólar que 
pode impactar no preço das 
principais commodities e as 
questões políticas nacionais e 
internacionais.

É muito difícil avaliar a extensão da 
crise no futuro. Todavia, temos que 
estar preparado para esse novo 
amanhã. Por isto, o momento é de 

Somos 
privilegiados, 
estamos 
inseridos em 
uma região 
com altos 
níveis de 
produtividade, 
o que nos 
permite 
continuar com 
prosperidade
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Somos gratos a 
Deus por tudo o 
que aconteceu, 
tanto para a 
Cooperativa 
quanto para os 
nossos 
associados ’’ 

austeridade, com os esforços de 
redução de custos, despesas e 
projetos de eficiência 
operacional. Estamos 
fortalecendo modelos de 
governança e acompanhamento 
dos projetos em execução. A 
missão é dar continuidade ao 
crescimento e conduzir a 
Castrolanda para um caminho 
que contemple os anseios de 
nossos cooperados, 
colaboradores e da comunidade 
em que estamos inseridos.

E QUAIS SERIAM OS 
PRINCIPAIS PROJETOS PARA 
2021?

Não podemos perder as boas 
oportunidades que surgem. O 
que posso dizer neste momento 
é que estamos atentos ao 
potencial de produção na região, 
assim como, aos mercados 
digitais. Seguimos investindo 
em melhorias contínuas e 
aumento da capacidade das 
indústrias e algumas unidades 
produtivas. Além disso, 
precisamos avaliar a demanda e 
capacidade de expansão de 
algumas atividades. 

QUAIS AÇÕES A 
CASTROLANDA TEM TOMADO 
EM TERMOS DE TECNOLOGIA 
AOS SEUS COOPERADOS?

O agronegócio passa por 
profundas transformações e 
impactos da tecnologia ao longo 
de todas as fases. E a 
Castrolanda tem suas cadeias 
produtivas organizadas em 
todos os seus aspectos, desde a 
produção primária nas 
propriedades de nossos 
cooperados, até a 
industrialização e acesso ao 
mercado. 

Queremos que nossos produtos e 
serviços sejam acessados em 
tempo real pelos nossos 
cooperados diretamente de suas 
propriedades, com 

conectividade compatível para a 
realização de negócios, coleta e 
geração de informações das 
fazendas. Tudo pronto para uma 
tomada de decisão baseada em 
dados.

A INTERCOOPERAÇÃO 
CONTINUA COMO UM DOS 
PILARES DESTE TRABALHO?

Podemos dizer que a 
intercooperação é a evolução do 
cooperativismo. Queremos 
contribuir para a sociedade e 
crescer lado a lado com nossos 
cooperados. Para competirmos 
num mercado global, com 
gigantes e marcas consolidadas 
no mercado, a intercooperação 
segue como uma ferramenta 
inteligente para competirmos de 
igual para igual. É por meio dela 
que nós buscamos sinergia nos 
empreendimentos industriais.

Além disso, compartilhamos com 
as nossas parceiras boas práticas 
de gestão e de redução de custos, 
integrando nossos cooperados 
num modelo verticalizado de 
negócios. Isso tudo com uma 
eficiente gestão da cadeia 
produtiva.

GOSTARIA DE DEIXAR UMA 
MENSAGEM PARA NOSSOS 
LEITORES?

Gostaria de reforçar que tivemos 
um ano muito bom. Somos gratos 
a Deus por tudo o que aconteceu, 
tanto para a Cooperativa quanto 
para os nossos associados. Além 
disso, tivemos uma participação 
muito ativa do nosso conselho. 
Um modelo de atuação vencedor, 
onde todos estão alinhados com o 
que acontece e com nossos 
objetivos. 

Como grupo estamos 
comprometidos com o 
desenvolvimento e seguimos com 
a missão de gerar valor ao 
cooperado e ao mercado com 
desenvolvimento sustentável da 
Cooperativa. 

A cada dia e momento buscamos 
melhorar e avançar. Essa é a 
verdadeira essência do 
cooperativismo, onde os resultados 
são multiplicados entre associados 
e fomentam o desenvolvimento 
regional e fortalecem a economia 
local. Seguiremos atuando em 
todas as frentes para que o trabalho 
siga em harmonia e possamos 
sempre fazer mais e melhor.

COMO TEM SIDO O DESAFIO DE 
ESTAR À FRENTE DA 
CASTROLANDA, UMA DAS 
MAIORES COOPERATIVAS DO 
PAÍS?

Sem dúvida a responsabilidade é 
muito grande, mas os desafios, 
assim como as dificuldades, me 
motivam. Tenho encarado com 
muita seriedade e alegria, 
conduzindo a Cooperativa adiante, 
sempre prezando pelo diálogo e 
seguindo os nossos princípios e 
valores.

Busco dar sequência ao excelente 
trabalho realizado e espero 
construir diariamente, junto com os 
Conselhos de Administração e Fiscal 
e, em consonância com nossos 
associados, uma Castrolanda 
inclusiva, integrada e cada vez mais 
inovadora.

Somos privilegiados, estamos 
inseridos em uma região com altos 
níveis de produtividade, o que nos 
permite continuar com 
prosperidade. Guiados pelo nosso 
Planejamento Estratégico - 
Horizonte (2019-2024), queremos 
garantir resultados efetivos e 
diretrizes que permitam consolidar 
nossa atuação e corroborar com o 
avanço de toda a cadeia. 

2020 FOI UM ANO TOTALMENTE 
ATÍPICO, TENDO EM VISTA A 
PANDEMIA QUE ENFRENTAMOS E 
TODAS AS ADVERSIDADES 
IMPOSTAS. COMO A 
CASTROLANDA SE MANTEVE 
NESTE CENÁRIO?

Sem dúvida, inicialmente, foi um 
momento de muito cuidado, 
atenção e insegurança. Mas 
felizmente conseguimos seguir com 
nossas atividades, absorver 
produções dos associados, nossas 
fábricas seguiram em pleno 
funcionamento e o cenário atual, 
apesar de muito difícil, acabou não 
afetando de forma intensa o nosso 
setor. Pelo contrário, tivemos um 
ano extremamente positivo, tanto 

do ponto de vista de resultados, 
como de solidez financeira. 
Superamos a barreira histórica de 
R$ 4 bilhões de faturamento, com 
crescimento de 18% em relação ao 
que havíamos orçado inicialmente, 
sem falar, é claro, que mantivemos 
nossos negócios alinhados a 
estratégia.

Já em relação a nossa postura diante 
da Covid-19, desde o primeiro 
momento, adotamos absolutamente 
todos os procedimentos preventivos 
e orientações dos órgãos 
competentes para manter todos 
protegidos e saudáveis. Nossa 
prioridade sempre foi a saúde, 
segurança e o bem-estar de nossos 
cooperados, colaboradores, clientes 
e parceiros.

Temos entre nossos valores o 
comprometimento e a valorização 
das pessoas, colaboradores, pais e 
mães de família que se dedicam 
para o bom desenvolvimento de 
toda a cadeia produtiva. 

COMO AVALIA AS PERSPECTIVAS 
PARA OS NEGÓCIOS DURANTE OS 
PRÓXIMOS MESES?

É preciso ter muita cautela e agir 
com sobriedade. 2020 foi um ano 
totalmente atípico e tivemos um 
resultado excepcional. Em 2021 
pretendemos fortalecer ainda mais 
os nossos negócios, garantir a 
inovação e o desenvolvimento 
sustentável. No entanto, há uma 
série de incertezas, com diversos 
fatores de risco que podem afetar 
negativamente em nossos 
resultados. Entre eles os impactos 
na renda da população que atingem 
diretamente no consumo de 
alimentos, a flutuação do dólar que 
pode impactar no preço das 
principais commodities e as 
questões políticas nacionais e 
internacionais.

É muito difícil avaliar a extensão da 
crise no futuro. Todavia, temos que 
estar preparado para esse novo 
amanhã. Por isto, o momento é de 





Como cuidar 
da saúde mental 
durante a pandemia

Bruna Damazio Brun
Médica do Trabalho

A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) é a 
maior emergência de saúde pública que 
enfrentamos. Além das preocupações quanto à 
saúde física, traz também preocupações quanto ao 
sofrimento psicológico que pode ser 
experienciado pela população geral e 
principalmente pelos profissionais da saúde 
envolvidos.

Estudos sobre implicações na saúde mental em 
decorrência da pandemia do novo Coronavírus 
ainda são escassos, por se tratar de fenômeno 
recente, mas apontam para repercussões 
negativas importantes. Juntamente com a 
pandemia de Covid-19 surge um estado de pânico 
social em nível global, e a sensação do isolamento 
desencadeia sentimentos como o medo, a 
insegurança e a angústia, podendo se estender até 
mesmo após o controle do vírus.

Além disso, pesquisas anteriores sobre outros 
surtos infecciosos revelam desdobramentos 
desadaptativos, em curto, médio e longo prazo, 
para a população geral e para os profissionais da 
saúde. Por exemplo, na epidemia de Ebola de 
1995, os sobreviventes relataram principalmente 
medo de morrer, de infectar outras pessoas, de se 
afastar ou sofrer abandono nas relações com 
familiares e amigos, bem como estigmatização 
social. 

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP) com cerca de 400 médicos de 23 
estados e do Distrito Federal, correspondentes a 
8% do total de psiquiatras do país, mostra que 
89,2% dos especialistas entrevistados destacaram 
o agravamento de quadros psiquiátricos em seus 
pacientes devido à pandemia de Covid-19. “O 
isolamento social mexe muito com a cabeça das 
pessoas”, comentou, em entrevista à Agência 
Brasil, o presidente da ABP, Antonio Geraldo da 
Silva.

Apesar de o isolamento social ser uma medida 
empregada para a preservação da saúde física do 
indivíduo, é fundamental pensar na saúde mental 
e bem-estar das pessoas submetidas a esse 
período de isolamento. Nesse período é 
importante seguir algumas dicas para o devido 
cuidado com nossa saúde mental:
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Seja otimista
Ter a possibilidade de ficar dentro de casa é um 
privilégio que, além de garantir segurança, nos 
permite desacelerar e nos conectar com familiares.

Seja pé no chão
Não alimente ou deixe ser consumido por 
hipóteses catastróficas. Foque no presente e no 
que de fato pode ser feito para prevenir o pior 
cenário e mitigar os desafios que já existem. 

Informe-se por fontes confiáveis e oficiais
Recebemos informações por redes sociais o tempo 
todo e, muitas vezes, encontramos 
desinformação, dados e afirmações sem fontes 
verificadas. Isso tudo nos causa uma 'má digestão' 
mental e gera pânico. Notícias falsas são 70% mais 
compartilhadas do que as verdadeiras. Por isso, 
consuma conteúdos de ferramentas e fontes 
oficiais e veículos confiáveis. 

O excesso de informação durante a quarentena 
pode ser entendido pelo seu organismo como uma 
sobrecarga, o que pode aumentar os níveis de 
estresse e de ansiedade. Por isso, é importante 
analisar suas reações e, caso julgue necessário, 
evitar a leitura desses estímulos negativos.
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Vamos utilizar o período de isolamento social para 
nos reconectarmos e também aumentarmos o 
vínculo com os familiares e amigos, mesmo que 
com o uso da tecnologia. Esse período mais 
conturbado irá passar e poderemos, em breve, nos 
reunir novamente, com saúde, em paz e com mais 
felicidade, por estarmos próximos daqueles que 
amamos.

Mantenha uma rotina
Procure adequar-se a uma rotina, estabelecendo 
horários fixos para dormir, acordar, alimentar-se, 
descansar, fazer exercícios físicos e outras 
atividades que você queira incluir no seu dia a dia. 
Nosso corpo e mente se adaptam melhor aos 
desafios do cotidiano quando mantemos a 
alimentação saudável, o sono regular e os 
músculos ativos.

Faça o que goste
Aproveite o tempo livre para colocar em dia as 
leituras que você não consegue terminar há 
tempos, as séries que você quer assistir, um 
quadro que quer pintar ou um curso on-line que 
sempre quis fazer.

Procure hobbies e atividades que elevem seu 
bem-estar. As atividades prazerosas podem ajudar 
a melhorar sua qualidade de vida, contribuindo 
para redução de tristeza, estresse e ansiedade. 
Você estará cuidando de si mesmo e 
desenvolvendo habilidades.

Exercite-se
Mesmo com as academias fechadas, é possível 
manter a atividade física em dia. Aplicativos de 
celular como Nike Training Club, Freeletics 
Bodyweight, Endomondo e FitNotes possuem 
centenas de sugestões de exercícios para você 
fazer em casa e com segurança. 

Cuide bem do seu sono
A manutenção do horário que você dorme e acorda 
todos os dias, mesmo aos finais de semana e 
feriados, tem impacto positivo no funcionamento 
do nosso sono.

Use a tecnologia a seu favor
O apoio social é fundamental para a qualidade de 
vida dos seres humanos. Neste momento em que 
ele é restrito, lembramos que o distanciamento 
físico é necessário, mas que falar sobre assuntos 
engraçados e interagir com os seus familiares e 
amigos é possível pelas redes sociais, telefones e 
aplicativos.

Utilize a estratégia A.C.A.L.M.E.-S.E.
Criada pelo psicólogo e pesquisador Bernard 
Rangé, a estratégia A.C.A.L.M.E.-S.E pode ser 
muito importante em um momento de ansiedade 
mais intensa, como nos ataques de pânico. Esses 
ataques são crises de ansiedade caracterizadas 
pelo surgimento de vários sintomas físicos ao 
mesmo tempo e com forte intensidade.

Os sintomas duram de 20 a 40 minutos e podem 
surgir inclusive durante o sono, não tendo causa 
física. Caso você tenha alguma crise de ansiedade 
neste período tão delicado, utilize a estratégia 
A.C.A.L.M.E.-S.E, em que cada letra indica uma 
ação a ser feita.

Aceite as sensações geradas pela ansiedade. 
Apesar de parecer estranho, aceite-as como algo 
inesperado e desconhecido, mas que passará. Não 
lute contra os sintomas, isso só faz com que eles se 
prolonguem e aumentem o seu desconforto. Deixe 
que os sintomas fluam até diminuírem;

Contemple o ambiente ao seu redor. Como um 
observador, descreva objetos, pessoas, foque sua 
atenção no ambiente externo e deixe que seu corpo 
lide com a ansiedade, sem julgamentos;

Aja apesar da ansiedade. Continue o que estava 
fazendo antes dela surgir; se for preciso, 
desacelere, mas siga. Não tente fugir, isso pode 
levar à redução da ansiedade, mas também ao 
aumento do medo;

Libere o ar dos pulmões. Respire devagar, inspire 
pelo nariz contando mentalmente até três, leve o 
ar ao abdômen, segure o ar por mais três segundos 
e solte o ar lentamente pela boca contando até 
seis. 

Mantenha o roteiro anterior (aceitar, contemplar, 
agir e respirar) até que a ansiedade atinja um nível 
mais confortável para você;

Examine seus pensamentos. É comum 
pensamentos catastróficos surgirem. Observe seu 
diálogo interno e verifique racionalmente se seus 
pensamentos são possíveis de acontecer ou não. 

Sorria, você conseguiu passar pela crise. Com seus 
próprios recursos, conseguiu lidar com a 
ansiedade e poderá retornar a essa sequência 
quando necessário;

Espere o futuro com aceitação. Deixe de lado a 
ideia de viver livre da ansiedade, ela faz parte de 
todas as pessoas, e é útil à sua sobrevivência. 
Aprenda a conviver com ela e a utilizar os recursos 
necessários quando a crise estiver mais intensa.
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Referência no setor de alimentos, a indústria 
paranaense de derivados de carne suína Alegra 
completou cinco anos de atuação em 2020, com 
planos de expansão e representatividade local. 
Com a maioria do quadro de colaboradores 
composto por moradores da região dos Campos 
Gerais e 118 cooperados cadastrados para 
fornecimento de matéria-prima, a indústria 
fomenta a economia local e também o mercado 
de exportações do estado. 

De acordo com o Superintendente da Alegra, 
Matthias Rainer Tigges, a chegada da pandemia 
da Covid-19 impactou no mercado interno, mas 
não afetou nos planos de crescimento. “Em abril, 
nós perdemos 30% do mercado interno, nacional. 
Para reorganizar, direcionamos mais volume 

Indústria segue com plano de
expansão e representatividade local.

Após investimentos e novos fluxos de exportação, 
indústria de produtos suínos prevê faturamento de 
R$ 800 milhões em 2020.

para a exportação e, ao fim do mês, ficamos somente 
7% abaixo do total de faturamento. Além disso, a 
partir de maio, o faturamento foi recomposto. Hoje 
exportamos um terço da produção e equilibramos de 
novo”, ressalta.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), nos primeiros dez meses de 2020, a 
exportação de carne suína já acumulava uma alta de 
40,4%. “Os principais mercados compradores da 
Alegra, atualmente, são Hong Kong, com 40% do 
volume de exportação, Vietnã, com 26%, e 
Singapura, com 17%. Além deles, mais de 30 países 
estão na nossa lista de exportação, muitos deles nos 
Emirados Árabes, África e América do Sul”, conta 
Matthias.

Alegra completa 
cinco anos de atuação 
com balanço positivo 
e projeto de expansão
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Crescimento
Ao longo de 2020, a empresa registrou 10% de 
aumento na capacidade de produção, que levou 
também a contratações com foco em novos 
mercados. “Nossa produção passou de oito mil 
toneladas por mês para nove mil toneladas, um 
aumento de abate de 300 suínos por dia. Além 
disso, começamos o ano com 1500 funcionários 
e agora estamos com 1660, fruto do projeto de 
crescimento”, explica.

Para o fechamento de 2020, o valor de 
faturamento esperado é de R$ 800 milhões. 
“Apesar do pouco tempo de marca, a Alegra 
representa as três cooperativas holandesas dos 
Campos Gerais, instituições que já possuem 
representatividade e relevância no mercado. 
Por isso, ressaltamos que somos jovens, porém 
experientes”, finaliza Tigges.

Segurança
Devido à pandemia da Covid-19, a Alegra teve 
que realizar uma série de investimentos para 
cumprir as novas normas sanitárias e garantir a 
segurança de funcionários e colaboradores. Ao 
todo já foram investidos mais de R$ 3 milhões. 
Foram contratados colaboradores para 
monitorar os espaços e protocolos da empresa, 
medir a temperatura de funcionários, além de 
substituir funcionários que foram afastados por 
pertencerem ao grupo de risco.

A frota de ônibus foi ampliada e os refeitórios 
da empresa também mudaram o 
funcionamento e aderiram às normas de 
segurança. Segundo Matthias, esse novo 
formato veio para ficar. “Nós suspendemos o 
buffet dos restaurantes, então não é mais o 
colaborador que monta seu prato, a refeição é 
servida por um atendente, devidamente 
equipado com EPI’s e seguindo todas as 
medidas preventivas. E isso eu acredito que não 
vai mudar depois da pandemia. É algo que tanto 
a empresa quanto os funcionários já se 
adaptaram. É uma mudança permanente que foi 
motivada pelo cenário de pandemia”, afirma. 

Matthias Rainer Tigges
Superintendente da Alegra

Nossa produção passou 
de oito mil toneladas por 
mês para nove mil 
toneladas, um aumento 
de abate de 300 suínos 
por dia. Além disso, 
começamos o ano com 
1500 funcionários e 
agora estamos com 1660, 
fruto do projeto de 
crescimento

Matthias Rainer Tigges,
Superintendente da Unidade Industrial de Carnes
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Projeto Alioth prepara-se para 
virada do SAP no início de 2021

“Um projeto de alta complexidade, que mostra 
a maturidade da Cooperativa e trará uma série 
de benefícios para a organização e aos nossos 
cooperados”, assim destaca o gerente do 
Centro de Serviços Compatilhados (CSC), 
Odivany Pimentel Sales. Após mais de dois 
anos de trabalho, centenas de colaboradores e 
fornecedores envolvidos, a Castrolanda 
encontra-se na reta final para estabelecer seu 
novo software de Gestão Empresarial. 

“Teremos transparência em tudo o que é 
executado. Sem dúvida auxiliará as camadas de 
gestão a uma decisão imediata. Isso sem levar 
em conta a padronização dos processos, 
diminuído erros e retrabalhos”, completa 
Odivany.

O SAP, que tem como objetivo transformar 
sistemas em uma gestão qualificada e 
eficiente, está em fase de testes integrados, 
treinamento e capacitação das equipes que 
serão impactadas no dia a dia. A previsão do Go 
Live é para o início do ano de 2021. 

“Podemos dizer que o SAP é um marco para a 
Castrolanda. Além da eficiência operacional e 
financeira, há também uma mudança cultural, 
com uma visão de interdependência, robustez 
e um olhar mais sistêmico aos negócios”, 
destaca o Coordenador de Tecnologia da 
Informação, Renato Viaro.

400.000
Mais de

clientes em 180 países

78%
Clientes SAP distribuem no mundo:
mais de

dos alimentos

60%
mais de

da quantidade de 
grãos comercializados 
no mundo

Clientes SAP representam:

85% das maiores empresas
processadoras de leite
no mundo

Dividido em três ondas, do backoffice à gestão das indústrias, 
novo ERP acompanha a transformação digital da Castrolanda

Vantagens
• Se desprender de processos manuais;

• Eficiência, por meio do fluxo da informação 
e a qualidade da mesma dentro da organização;

• Otimização do processo de tomada de decisão;

• Rápida resposta ao mercado;

• Incorporação de melhores práticas (codificadas 
no ERP) aos processos internos da empresa;

• Redução do tempo dos processos gerenciais;

• Automatização das atividades;

• Melhor controle das operações da empresa.



MATRÍCULAS ABERTAS



Safra de Inverno da 
Castrolanda tem crescimento 
na área produtiva e colheita 

com qualidade superior 
ao último ano
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Demanda interna aquecida e condições de comercialização
proporcionaram um cenário bastante positivo para os produtores

 da Castrolanda no Paraná e São Paulo.
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precisou fazer grandes investimentos em manejo fúngico”, 
completa o Engenheiro Agrônomo da Castrolanda, Herbet Krupnishi 
de Lima.  

Todos esses elementos mostram a força do agronegócio e reforçam 
a importância do cooperativismo.  Mais do que máquinas de última 
geração, há todo um suporte tecnológico disponível, aliado a 
produtores experientes e com vontade de trabalhar que garantem o 
agro como uma das mais importantes forças econômicas do país.

Tem sido uma safra 
bastante desafiadora. 
Em termos numéricos, 
crescemos, em 2020, 
cerca de 14% de 
produção em relação à 
safra passada. Temos 34 
mil hectares de área 
plantada com uma 
colheita de 3800 a 4000 
quilos por hectare de 
produtividade
Tatiane Bugallo
Gerente de Negócios Agrícola

Demanda interna aquecida e condições de 
comercialização favorecidas pelo dólar valorizado 
proporcionaram um cenário bastante positivo 
para os produtores da Cooperativa nos Estados do 
Paraná e também em São Paulo. Apesar dos 
desafios impostos pelas condições climáticas, 
onde as temperaturas mais altas e os índices 
pluviométricos abaixo do registrado em outros 
anos requisitaram uma atenção especial das 
equipes de assistência técnica, a cultura de trigo e 
cevada se manteve como a principal atividade dos 
cooperados da Castrolanda neste inverno.

“Tem sido uma safra bastante desafiadora. Em 
termos numéricos, crescemos, em 2020, cerca de 
14% de produção em relação à safra passada. 
Temos 34 mil hectares de área plantada com uma 
colheita de 3800 a 4000 quilos por hectare de 
produtividade”, é o que revela a Gerente de 
Negócios Agrícola da Cooperativa, Tatiane 
Bugallo. Já a qualidade está sendo compensada 
pelo clima mais seco. “Nós estamos tendo trigo, 
praticamente, todo do tipo 1, com alto PH. Esses 
fatores, atrelados aos valores elevados das 
commodities, tem permitido liquidez bastante 
positiva para os produtores”, completa Tatiane. 

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) em seu Boletim Mensal de 
Monitoramento Agrícola mostram que a 
expectativa é que sejam produzidas mais de 3 
milhões de toneladas do cereal nesta temporada, 
ficando 44,9% superior ao resultado obtido no 
ano passado, sendo a região Sul responsável por 
85,6% de toda produção nacional.

O Cooperado Marcos Tonon, da Fazenda Dona 
Lena, no município de Piraí do Sul/PR comemora 
os resultados alcançados nesta safra, tanto na 
produtividade como no valor alcançado. “Esse 
ano, nossas médias alcançadas foram entre 74 e 
84 sacas por hectare. Tivemos um índice 
pluviométrico menor que os outros anos, mas a 
boa distribuição garantiu essa produtividade. Com 
os preços praticados, em torno de R$ 1.300 a 
tonelada, e com bonificação de semente, já que 
somos produtores para a Cooperativa 
Castrolanda, obtivemos êxito no trigo, o que nos 
deixa confortável em dizer que o mesmo continua 
na rotação”, contou.

Outro ponto que vale atenção diz respeito aos 
custos de produção, que foram mais baixos se 
comparados a safra de inverno 19/19. “O cenário 
de doenças também se apresentou mais tranquilo, 
onde o produtor, em sua grande maioria, não 



precisou fazer grandes investimentos em manejo fúngico”, 
completa o Engenheiro Agrônomo da Castrolanda, Herbet Krupnishi 
de Lima.  

Todos esses elementos mostram a força do agronegócio e reforçam 
a importância do cooperativismo.  Mais do que máquinas de última 
geração, há todo um suporte tecnológico disponível, aliado a 
produtores experientes e com vontade de trabalhar que garantem o 
agro como uma das mais importantes forças econômicas do país.

Marcos Tonon
Cooperado

Obtivemos êxito no trigo, o que nos deixa 
confortável em dizer que o mesmo continua 
na rotação

Clima seco favoreceu a qualidade 
na produção de trigo e cevada.

Demanda interna aquecida e condições de 
comercialização favorecidas pelo dólar valorizado 
proporcionaram um cenário bastante positivo 
para os produtores da Cooperativa nos Estados do 
Paraná e também em São Paulo. Apesar dos 
desafios impostos pelas condições climáticas, 
onde as temperaturas mais altas e os índices 
pluviométricos abaixo do registrado em outros 
anos requisitaram uma atenção especial das 
equipes de assistência técnica, a cultura de trigo e 
cevada se manteve como a principal atividade dos 
cooperados da Castrolanda neste inverno.

“Tem sido uma safra bastante desafiadora. Em 
termos numéricos, crescemos, em 2020, cerca de 
14% de produção em relação à safra passada. 
Temos 34 mil hectares de área plantada com uma 
colheita de 3800 a 4000 quilos por hectare de 
produtividade”, é o que revela a Gerente de 
Negócios Agrícola da Cooperativa, Tatiane 
Bugallo. Já a qualidade está sendo compensada 
pelo clima mais seco. “Nós estamos tendo trigo, 
praticamente, todo do tipo 1, com alto PH. Esses 
fatores, atrelados aos valores elevados das 
commodities, tem permitido liquidez bastante 
positiva para os produtores”, completa Tatiane. 

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) em seu Boletim Mensal de 
Monitoramento Agrícola mostram que a 
expectativa é que sejam produzidas mais de 3 
milhões de toneladas do cereal nesta temporada, 
ficando 44,9% superior ao resultado obtido no 
ano passado, sendo a região Sul responsável por 
85,6% de toda produção nacional.

O Cooperado Marcos Tonon, da Fazenda Dona 
Lena, no município de Piraí do Sul/PR comemora 
os resultados alcançados nesta safra, tanto na 
produtividade como no valor alcançado. “Esse 
ano, nossas médias alcançadas foram entre 74 e 
84 sacas por hectare. Tivemos um índice 
pluviométrico menor que os outros anos, mas a 
boa distribuição garantiu essa produtividade. Com 
os preços praticados, em torno de R$ 1.300 a 
tonelada, e com bonificação de semente, já que 
somos produtores para a Cooperativa 
Castrolanda, obtivemos êxito no trigo, o que nos 
deixa confortável em dizer que o mesmo continua 
na rotação”, contou.

Outro ponto que vale atenção diz respeito aos 
custos de produção, que foram mais baixos se 
comparados a safra de inverno 19/19. “O cenário 
de doenças também se apresentou mais tranquilo, 
onde o produtor, em sua grande maioria, não 
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Castrolanda avança na cooperação 
técnica com Nações Unidas em busca 
de maior sustentabilidade a cadeia
A Cooperativa Castrolanda, através do 
Setor de Energia, tem estreitado os 
vínculos e buscado alternativas 
sustentáveis com relação ao 
desenvolvimento do biogás em suas 
regiões de atuação. Um dos projetos em 
pauta é o GEF Biogás Brasil, liderado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) e implementado pela 
Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (UNIDO), 
que tem por objetivo reunir forças para 
acelerar a transformação de resíduos em 
energia no Brasil.

O Coordenador de Biomassa da 
Castrolanda, Gilvan Plodowski, relata que 
a parceria está em fase inicial, no 
entanto, o programa prevê a cooperação 
técnica dos envolvidos para identificar 
modelos de negócios viáveis, oportunizar 
condições de execução aos seus 
cooperados, promover o intercâmbio de 
informações e o desenvolvimento do 
mercado de biogás e biometano. “Temos 
um potencial enorme. E nós como 
Cooperativa precisamos encontrar 
formas de garantir aos cooperados 
condições de realizarem ações 
adequadas, tecnológicas e cada vez mais 
sustentáveis”, destaca Gilvan.

Além dos benefícios econômicos e 
sociais, a geração de energia a partir do 
biogás também reduz a emissão de gases 

NOTÍCIAS

poluentes de efeito estufa na atmosfera, aprimorando o 
desempenho ambiental do agronegócio brasileiro e a gestão 
de resíduos no país. O programa está ligado também a 
agenda de crescimento econômico inclusivo em economias 
emergentes, prosperidade mútua e progresso em direção 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O biogás é uma fonte renovável de energia gerada a partir 
da decomposição de resíduos orgânicos produzidos por 
empreendimentos diversos, como fazendas, indústrias ou 
restaurantes. Os resíduos são armazenados em estruturas 
cobertas por lonas, onde sua decomposição resulta na 
liberação de biogás e biofertilizante. O biogás pode ser 
utilizado para a geração de energia elétrica, energia 
térmica e combustível.

O biogás tem o potencial de suprir até 40% da demanda 
total de energia elétrica no Brasil e 70% do consumo 
nacional de diesel, segundo a Associação Brasileira do 
Biogás (ABiogás).
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O que é biogás?

POTENCIAL
BRASILEIRO

DE BIOGÁS
POR FONTE

41,4
37,4

5,8

bilhões

Sucroenergético Agroindustrial Saneamento

bilhões

bilhões

Biodigestor da Castrolanda
em Piraí do Sul/PR, ao lado

da Unidade de Produção
de Leitões (UPL) II.
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A Diretoria da Associação Brasileira de Bovinos da 
Raça Holandesa (ABCBRH) aprovou por 
unanimidade em reunião realizada na primeira 
quinzena de novembro, a transferência da sede da 
entidade para a Casa da Raça Holandesa na Cidade 
do Leite em Castro/PR.  A nova sede fica cerca de 
150 km de distância da anterior que era localizada 
em Curitiba, capital paranaense. 

Para quem não conhece, a Cidade do Leite é o 
recinto onde a Cooperativa Castrolanda realiza 
anualmente o Agroleite, evento considerado a 
vitrine da tecnologia da cadeia leiteira na América 
Latina. O local é chamado assim pois ao passar 
pelo portal o que se vê é a estrutura de uma cidade. 
Avenidas, sobrados, praça central e canais com 
água transportam os visitantes a uma viagem pela 
Holanda, sua inspiração arquitetônica. 

Associação Brasileira da 
Raça Holandesa transfere sede 
para Cidade do Leite

Fonte: Assessoria de Imprensa ABCBRH



CIDADE DO LEITE

Hans Groenwold
Presidente da ABCBRH

Além do custo menor para a 
associação, o lugar é interessante 
e diferente de uma cidade grande. 
Queremos trazer mais movimento 
para a casa, um local para 
recebermos nossos associados

O Presidente da ABCBRH, Hans 
Groenwold, conta que a transferência é 
cogitada há alguns anos, desde que a 
Cooperativa iniciou a construção das 
casas e sobrados da Vila Holandesa. Na 
época a sede ficava em São Paulo e 
depois foi transferida para Curitiba.  Em 
2020, devido a pandemia, um novo 
cenário surgiu. As reuniões, os trabalhos 
e o contato passaram a ser on-line, o 
que fez a diretoria perceber que nem 
sempre é necessário estar dentro da 
sede. 

Como o superintendente da associação 
já estava trabalhando diretamente da 
casa da Cidade do Leite e o endereço 
alugado em Curitiba vinha sendo pouco 
utilizado, a opção de transferência foi 
colocada em pauta. “Além do custo 
menor para a associação, o lugar é 
interessante e diferente de uma cidade 
grande. Queremos trazer mais 

A transferência, cogitada 
há alguns anos, foi aprovada 
por unanimidade pela 
diretoria da ABCBRH.

movimento para a casa, um local para 
recebermos nossos associados”, 
comenta Hans.

Para o Presidente do Conselho 
Deliberativo Técnico, Hilton Silveira 
Ribeiro, outro ponto a favor da mudança 
é que na Cidade do Leite a associação 
terá como vizinhas outras 30 empresas 
do setor que possuem escritório no 
espaço e são importantes parceiros para 
a ABCBRH. “Estaremos na Capital 
Nacional do Leite, título que Castro 
recebeu por possuir a maior produção de 
leite dentre os municípios brasileiros”, 
completa Ribeiro.

A Coordenadora do Agroleite e 
responsável pela Cidade do Leite, Leila 
Gomes, recebeu com entusiasmo a 
notícia da transferência. “A Associação é 
uma grande parceira do Agroleite e 
ficamos muito felizes que agora estarão 
com a sede na Cidade do Leite, dentro do 
nosso cotidiano. Daqui para frente 
estaremos ainda mais próximos para 
unir esforços, criar experiências, 
aproximar pessoas e estreitar 
relacionamentos. Um sonho que teve 
início na construção do projeto da 
Cidade do Leite e que agora se realiza”, 
diz. 

A casa da Raça Holandesa foi inaugurada 
no dia 13 de agosto de 2019, após 
abertura oficial do Agroleite. Na mesma 
data também foram inauguradas as 
sedes permanentes de outras duas 
empresas do segmento agro e da 
organização do evento. A Cidade do Leite 
está localizada no KM 198 da PR 340, ao 
lado do Parque de Exposições Dario 
Macedo. Dentro dela, a casa da Raça 
Holandesa fica de frente para a praça 
central, ao lado direito de quem entra.
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Acumulando cerca de oito anos 
de investimentos a Cidade do 
Leite reúne num só lugar 31 
marcas de empresas e nacionais 
e multinacionais do agronegócio. 

Cercados da arquitetura 
holandesa, os sobrados e casas 
servem de bases comerciais e no 
período do Agroleite são 
destaque perante as exposições 
no parque. 

A sede da organização do 
Agroleite está localizada no 
centro da praça e junto dela 
estão nos sobrados Alegra, 
Laboratório Prado, DeLaval, 
DSM, Hipra, Bayer, Agener 

União, Tectron, Ouro Fino, ST 
Genetics, AG Brasil, Colônia 
Holandesa, MSD, Zoetis, Trouw 
Nutrition, Vétoquinol, Semex, 
Alltech, Kemin, Pool Leite.

Nas casas paralelas a Praça 
Central estão ABS, CRV Lagoa, 
Sementes Castrolanda, Sicredi, 
Select Sires, Nutron, Associação 
Paranaense de Criadores de 
Bovinos da Raça Holandesa, Gea, 
Biogénesis Bagó e acaba de 
integrar no time a Associação 
Brasileira da Raça Holandesa. 

Os investidores ajudam a 
Castrolanda a manter viva a 
estrutura que compõe a Cidade 

formada pelo Pavilhão Agroleite, 
Praça Central e a Vila Holandesa. 

O nome Cidade do Leite é uma 
homenagem ao Município de 
Castro, cerimônia realizada em 
2015 com a entrega da chave ao 
Prefeito Municipal. “É um cartão 
de visitas para a Castrolanda e 
para a nossa cidade, capital 
brasileira do leite e também para 
as empresas que estão conosco 
nesse investimento. Daqui pra 
frente novos investimentos 
estão previstos que vão cada vez 
mais dar movimento e vida para 
os nossos negócios”, disse Leila 
Gomes, Coordenadora da Cidade 
do Leite e do Agroleite.

A Cidade do Leite e seus investidores
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História que fortalece alicerces 
para um futuro de crescimento
Rumo as sete décadas de história, a 
Castrolanda viu sua expansão para se 
tornar uma das maiores empresas da 
região ligada ao agronegócio. A 
Cooperativa já transformou vidas e a 
comunidade ao seu redor, sempre 
alicerçada em seus valores para crescer, 
carrega suas características originais em 
todos os negócios firmados.  

Com foco nos princípios de valorização 
das pessoas, união, ética, 
comprometimento, criatividade, 
liderança e transparência a Castrolanda 
tem alcançado o envolvimento de 
cooperados, colaboradores e lideranças. 
Estes valores remontam o passado e as 
origens, que representam o caminho a 
ser trilhado. 

“Os valores da Castrolanda não podem 
estar estampados apenas em nossas 
paredes, precisamos vivenciar eles 
diariamente desde os processos mais 
simples até decisões estratégicas”, conta 
a Gestora de Compliance, Adriele Cristina 
Schmidt. Partindo desta ideia, surgiu a 
nova campanha “Somos Feitos de 
Valores”, que tem como base o 
fortalecimento da cultura organizacional 
da Cooperativa. 

“Quais são os comportamentos que 
refletem cada um dos valores? Esta é a 
pergunta que queremos que todos saibam 

responder em qualquer situação. Todas 
estas questões devem ser nosso alicerce, 
isso nos ajuda a guiar os 
comportamentos e hábitos de todos os 
envolvidos, tanto gestores como 
colaboradores”, completa a Gerente de 
Desenvolvimento Humano, Adriana Dalla 
Nora. 

No cotidiano a campanha pode 
influenciar diretamente em como são 
trabalhadas questões com fornecedores, 
clientes e cooperados. Dentro disso, os 
gestores têm papel fundamental, como 
explica Adriele. “A ideia é que os líderes 
sejam influenciadores desta visão para as 
suas equipes. Estamos falando de mais de 
cinco mil pessoas, entre colaboradores e 
cooperados. Se todo mundo participar 
ativamente desta construção, 
manteremos esta história viva em sua 
essência e isso tudo norteia nosso 
trabalho”.

Para Seung Lee, Diretor Executivo da 
Castrolanda, manter vivas as memórias 
da Cooperativa tornam o futuro mais 
sustentável. “As conquistas de hoje são 
fruto de trabalho, mas também devemos 
as bases sólidas construídas pelos 
pioneiros há quase 70 anos. Nossas 
pessoas e valores são essenciais para este 
futuro, tudo precisa ser valorizado”. 
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A Cooperativa Castrolanda completou no 
mês de novembro 69 anos de história. A 
data remonta a chegada dos primeiros 
grupos de imigrantes holandeses que 
vieram ao país e deram início ao 
desenvolvimento da Cooperativa no 
Estado do Paraná. Os pilares da fé, 
educação e cooperação, que compõe o 
tripé da imigração, tem sido a base e a 
sustentação para toda Castrolanda.

“Ressaltar e perpetuar a nossa cultura é 
essencial. Ano após ano temos 
conseguido superar nossas expectativas, 
além disso, mostramos a importância do 
agronegócio para a economia brasileira, 
gerando emprego, renda e fazendo com 
que as regiões em que atuamos se 
desenvolvam com sustentabilidade”, 
destaca o Diretor Presidente da 
Castrolanda, Willem Berend Bouwman.
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Castrolanda 
completa 69 anos 
com inauguração 
de nova estrutura 
corporativa

TRADIÇÃO E
MODERNIDADE
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A data também marcou a reinauguração da sede 
administrativa, em Castro/PR. Após um ano e 
nove meses de trabalho, o ambiente foi 
desenhado com um mix de culturas e texturas 
com objetivo de reestruturar e melhorar o local, 
oferecendo acessibilidade e otimizando os 
espaços.

“O projeto nasceu de um desejo para que 
tenhamos um local apropriado e que 
pudéssemos conectar a imagem da Castrolanda 
ao mercado. Tenho certeza que atingimos a 
expectativa, ao entregar um produto muito 
especial, conectado a história e a essência da 
Cooperativa”, destaca o Coordenador de 
Engenharia, Gustavo Viganó.

A Cooperativa, seguindo todos os protocolos dos 
órgãos de saúde e segurança, realizou dois 
eventos exclusivos, permitindo assim, a 
oportunidade de receber os sócios pioneiros e 
grandes responsáveis pelo início de toda a 
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Willem Berend Bouwman
Diretor Presidente da Castrolanda

Somos movidos por
pessoas. Por isso, em todos
os ambientes, buscamos
levar conforto, bem-estar
e funcionalidade dos
espaços para nossos
cooperados, colaboradores
e parceiros

história durante um dia, assim como, abriu 
espaço para uma cerimônia com 
representantes do conselho, parceiros e 
autoridades locais. Além disso, todo o evento 
foi transmitido on-line para cooperados e 
colaboradores.

“Somos movidos por pessoas. Por isso, em 
todos os ambientes, buscamos levar 
conforto, bem-estar e funcionalidade dos 
espaços para os nossos cooperados, 
colaboradores e parceiros”, ressalta Willem.

O atual presidente, Willem, junto do Diretor 
Executivo, Seung, do ex-presidente, que 
esteve a frente da Cooperativa por mais de 20 
anos, Frans Borg e do ex-Diretor Executivo e 
colaborador por mais de 50 anos, Popke 
Ferdinand van der Vinne (Fredy) 
protagonizaram um dos momentos mais 
marcantes destes dois dias. O corte da fita 
representou a conclusão de mais esta etapa. 
Juntos puderam eternizar a união de passado 
e presente na construção e manutenção de 
uma Cooperativa cada vez mais forte.

Willem Bouwman, Presidente da Castrolanda fala sobre a importância 
dos três pilares Fé, Educação e Cooperação para a história da Cooperativa.
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Sr. Fredy fala que é sempre um prazer 
voltar à Castrolanda, principalmente em 
ocasiões tão especiais como esta. “É uma 
satisfação este momento, trabalhei 53 
anos como colaborador da Castrolanda. 
Neste período pude ver muito 
crescimento, é incrível ver mais uma 
obra concluída. É um local que o 
associado se sente em casa”, afirma. 

Frans Borg destaca que a ideia de 
construir uma nova sede já vem há 
alguns anos e que agora todos têm um 
sentimento de sucesso e evolução destes 
70 anos. “Este prédio tem muitas 
características que representam nossa 
origem, é uma forma de respeitar 
aqueles que atravessaram o oceano para 
construir uma nova pátria no Brasil. 
Esperamos que as próximas gerações 
usem os valores e a coragem que os 
pioneiros trouxeram e implantaram 
como motivação para desenvolver ainda 
mais a história da Cooperativa”, 
comenta. 

Fredy van der Vinne
Ex-Diretor Executivo

É uma satisfação este momento,
trabalhei 53 anos como colaborador 
da Castrolanda. Neste período pude 
ver muito crescimento, é incrível ver
mais uma obra concluída

Frans Borg
Ex-Diretor Presidente

Este prédio tem muitas características 
que representam nossa origem, é uma 
forma de respeitar aqueles que 
atravessaram o oceano para construir 
uma nova pátria no Brasil. 

Da esquerda para direita, Fredy van der Vinne, 
Frans Borg, Willem Bouwman e Seung Lee
durante o corte simbólico da faixa de inauguração.
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Cooperativa alcança 
faturamento recorde 
e se consolida entre 
as maiores empresas 
do agro
Nestas quase sete décadas de história, e como 
resultado de investimentos assertivos e 
trabalho de cooperados e colaboradores, a 
Castrolanda tem alcançado resultados 
expressivos. Neste ano, pela primeira vez na 
história, a cooperativa superou a barreira dos 
R$ 4 bilhões de faturamento.

“Apesar da pandemia e todas as questões 
inerentes à Covid-19, tem sido um ano muito 
bom para o agro e, especialmente, para a gente. 
Todo esse resultado é fruto do trabalho em 
conjunto e bases sólidas construídas por 
nossos pioneiros durante esses anos”, afirma o 
Diretor Executivo Seung Lee.

O Presidente da Castrolanda, Willem Berend 
Bouwman ressalta que estes resultados são 
consequências dos vários anos de trabalho. 
“Em quase 70 anos, a Castrolanda se tornou 
uma cooperativa muito sólida. Além disso, 
estamos inseridos em uma região com altos 
níveis de produtividade, estas são apenas 
algumas das questões que nos permitem 
continuar com prosperidade”.

Dados da Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), mostram que em uma 
década o número de cooperativas do agro 
cresceu 4% no Brasil. Até 2018, eram cerca de 
1600 cooperativas no agronegócio, em que das 
15 maiores, dez estão sediadas no Estado do 
Paraná.

“Os resultados nos mostram que estamos em 
um Estado muito desenvolvido quando se trata 
do cooperativismo e do agronegócio. Isso 
favorece o crescimento do sistema, seja com 
pequenas ou grandes propriedades”, completa 
Willem.
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Em 2020 a tradicional Festa das Crianças da 
Castrolanda foi realizada de maneira um pouco 
diferente, por conta da pandemia de Covid-19 e a 
preocupação constante da Cooperativa com a 
saúde e segurança de todos. A comemoração foi 
construída para não deixar de lado este momento 
super especial que traz a alegria e criatividade da 
infância. 

Com um drive thru para a entrega dos presentes, 
chamado de 'Máquina dos Sonhos', mais de 1400 
crianças participaram do evento em Castro/PR. O 
percurso por dentro da Cidade do Leite, teve a 
participação especial do Papai Noel, além de 
bailarinas e palhaços com suas apresentações de 
circo. Nas unidades de São Paulo, ainda foram 
distribuídos mais de 500 brinquedos.    

“Só tenho a agradecer pelo momento que a 
Cooperativa nos proporcionou, não só para mim 
enquanto pai, mas para meu filho também. Já 
participamos da Festa das Crianças há alguns 
anos, antes em São Paulo, agora aqui em Castro, 
mas é nítido como mesmo com todas as 
limitações que a pandemia nos traz, a 
Castrolanda achou um jeito de surpreender a 
todos”, relata o colaborador, Dhionatan 
Veroneze. 

Tudo foi preparado com muito carinho para as 
famílias dos colaboradores Castrolanda, como 
conta a Coordenadora do Gestão de Pessoas e 
uma das organizadoras do evento, Fabianne de 
Souza. “Apesar das adversidades causadas pela 
Covid-19, acredito que conseguimos 
proporcionar as crianças e pais um momento 
especial e divertido. Tivemos uma aderência boa 
dos nossos colaboradores, houve carros 
passando pelo drive thru a todo tempo. Foi um 
dia muito especial para quem participou da 
organização também, ficamos felizes em poder 
proporcionar este momento de alegria para 
outras pessoas”, afirma. 

Dhionatan fala ainda que o evento mostra o 
quanto a Cooperativa valoriza os colaboradores e 
suas famílias. “Vemos que diariamente a 

Fabianne de Souza
Coordenadora de Gestão de Pessoas

Apesar das adversidades 
causadas pela Covid-19, 
acredito que conseguimos 
proporcionar as crianças e 
pais um momento especial 
e divertido.

‘Máquina dos Sonhos’ 
lembra que mesmo com 
adversidades é possível sorrir  

Cooperativa se esforça para promover o melhor 
crescimento pessoal e profissional de todos os 
colaboradores, este evento nos mostra que a 
preocupação é também com as famílias 
envolvidas, e isto é incrível” 

A colaboradora, Silvane Ortiz, conta que ficou 
surpresa com a recepção e como o dia se tornou 
uma boa lembrança tanto para ela quanto para 
seu filho de cinco anos. “É muito especial para 
nós vermos a alegria dos nossos filhos. Ele estava 
bastante ansioso, mas a espera valeu a pena, 
quando chegamos foi tudo muito divertido. A 
Castrolanda e a organização do drive thru 
conseguiram contornar os contratempos da 
pandemia com excelência”. Silvane completa que 
o evento teve um saldo muito positivo e único. 
“Ainda saímos de lá ouvindo um: mamãe, 
quando crescer quero trabalhar na Castrolanda”.     
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MELHORES DA SUINOCULTURA
incentiva a evolução e 

desenvolvimento de granjas 
O prêmio Melhores da Suinocultura Castrolanda, 
tradicional comemoração na Cooperativa, todos os 
anos reconhece os produtores de suínos que 
alcançaram ótimos resultados no período de 12 
meses. Em 2020, na sua oitava edição, a premiação 
teve de se adaptar aos novos moldes exigidos pela 
pandemia de Covid-19 e a cerimônia de entrega dos 
troféus aconteceu de forma individual para evitar 
aglomerações. 

Sem deixar passar em branco este momento tão 
especial, os premiados receberam em suas 
respectivas propriedades os prêmios e certificados. 
A ação tem como objetivo reconhecer o 
desempenho, trabalho, esforço e dedicação de todos 
os suinocultores e principalmente suas equipes.  

“Por conta da pandemia, o evento precisou ser 

diferente do que costumamos realizar. Todos os 
produtores premiados receberam seus certificados 
nas suas propriedades. Esperamos que este 
momento seja um incentivo na produção, e 
principalmente motivação aos gerentes das granjas 
e nossos associados a desenvolverem cada vez mais 
a suinocultura da Castrolanda”, afirma o Gerente de 
Negócios Carnes, Mauro Farias. 

Para avaliação das granjas, foram classificadas em 
dois sistemas de produção: 1º Granjas De Ciclo 
Completo, UPL e Multiplicador e 2º Granjas 
Terminadores. O período de avaliação foi de outubro 
de 2019 a setembro de 2020. Todas as categorias e 
critérios foram divulgados e aprovados pela 
Assistência Técnica de Suínos e pelo Comitê de 
Avaliação.
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O Supervisor de Assistência Técnica da 
Castrolanda, Marco Antonio Couto, 
comenta que é uma satisfação ver os 
bons resultados alcançados todos os 
anos. “A nossa equipe busca ações 
para a melhoria das granjas e entregas 
de suínos com maior qualidade. A 
premiação também é muito 
significativa para nosso setor, nos 
mostra que as técnicas e protocolos 
que desenvolvemos diariamente tem 
dado resultado para o crescimento 
contínuo”. 

“O esforço foi em conjunto com toda a 
equipe, de domingo a domingo. Ter o 
reconhecimento disso é uma injeção 
de ânimo para mim e todos os 
funcionários. Trabalhamos sempre em 
conjunto, neste trabalho é preciso 
muita disciplina e aqui onde chegamos 
é o patamar inicial para novas 
conquistas. As orientações que os 
técnicos nos passaram foram 
essenciais, esperamos que no próximo 
ano estejamos aqui novamente”, 
relata a suinocultora, Frederika Fokje 
de Jager, ganhadora na categoria 
“Granja Evolução”, propriedade que 
obteve a maior evolução do sistema de 
ciclo completo no indicador 
desmamados/fêmea/ano.

O cooperado Mateus Simão, ganhador da 
“Granja Destaque – Ciclo Completo” 
(maior número de premiações no seu 
respectivo sistema de produção), fala 
que os grandes responsáveis pelas 
conquistas são sua equipe e o trabalho 
diário que executam.  

“É sempre uma satisfação ter esse 
reconhecimento, isso motiva a todos 
para sempre evoluir. Nestes anos que 
conquistamos a premiação, a mesma 
equipe tem nos acompanhado. Seguindo 
todos os protocolos indicados e com uma 
boa genética conseguimos alcançar 
números expressivos. No último mês 
tivemos um desenvolvimento de 60% em 
algumas categorias e pretendemos 
avançar cada dia mais.” 

Frederika Fokje de Jager
Suinocultora

O esforço foi em conjunto com toda a equipe, 
de domingo a domingo. Ter o reconhecimento 
disso é uma injeção de ânimo para mim e todos 
os funcionários. Trabalhamos sempre em 
conjunto, neste trabalho é preciso muita 
disciplina e aqui onde chegamos é o patamar 
inicial para novas conquistas

A cooperada Frederika Fojke de Jager destaca o trabalho
em conjunto com sua equipe e assistência técnica para

obter bons resultados em 2020.

O cooperado Mateus Simão recebeu o título de
Granja Destaque pelo maior número de premiações
no sistema ciclo completo.
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NOTÍCIAS

Confira a lista completa dos ganhadores: 

GANHO DE PESO AJUST. 
22 AOS 120 Kg

Resultado Médio dos 3 melhores 0,983g
Roelof Rabbers | Campina Nova
Pablo/Rogério Borg | Fazenda Ressaca
Eloy Souza Ribeiro e Luiz Klempovus | Santa Leopoldina

% DE ANIMAIS ENTREGUES

Resultado Médio dos 3 melhores 98,24%
Eloy Ribeiro e Luiz Klempovus | Santa Leopoldina
Sandro Aurélio Hey | Chácara Florense
Johannes Roelf Kassies | Chácara Beija-Flor

CONVERSÃO ALIMENTAR AJUST. 
22 AOS 120 Kg

Resultado Médio dos 3 melhores 2,362
Sandro Aurélio Hey | Chácara Florense
João Cristiano Kiers | Fazenda Romi
Johannes Roelf Kassies | Chácara Beija-Flor

% CONDENAÇÕES NO ABATE

Resultado Médio dos 3 melhores 0,71%
Jeanne Henriette Noordegraaf Hey | Fazenda Cipó I
Eloy Ribeiro e Luiz Klempovus | Chácara Boa Esperança II
Hermann Albert Rabbers | Chácara Juliana

GRANJA DESTAQUE
TERMINADORES
Conversão Alimentar Ajust. 22 a 120 kg
% Bonificação Total
João Cristiano Kiers | Fazenda Romi

BONIFICAÇÃO TOTAL

Resultado Médio dos 3 melhores 10,14%
Arjan Egbert Noordegraaf | Fazenda Cunhaporanga
Hermann Albert Rabbers | Chácara Juliana
João Cristiano Kiers | Fazenda Romi

GRANJA EVOLUÇÃO
TERMINADORES
Conversão Alimentar Ajust. 22 a 120 kg
Sandro Aurélio Hey | Chácara Florense
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GRANJA EVOLUÇÃO
CICLO COMPLETO
Desmamados Fêmea Ano
Frederika Fokje de Jager | Chácara Arco Íris

GRANJA DESTAQUE
CICLO COMPLETO
Propriedade Excelência em Informações
Bonificação Total %
Desmamados Fêmea Ano
Kg - Vendidos Fêmea Ano
Mateus Simão - Chácara Vó Ita

NOTÍCIAS

PROPRIEDADE EXCELÊNCIA 
EM INFORMAÇÕES

Resultado Médio dos 4 melhores 100%
Unid. Produção de Leitões | UPL Castrolanda
Mateus Rabbers | Chácara Santa Cruz Lajeado
Mateus Simão | Chácara Vó Ita
Reinder M. Barkema | Granja II Cascavel I

AUDITORIA DE NORMAS 
E PROCEDIMENTOS

Resultado Médio 3 Melhores 97,77%
Klaasje H. N. Bouwman | Granja Diamantina
Marcelo de Jager | Chácara Cercadinho
Reinder M. Barkema | Granja II Cascavel I

KG – VENDIDOS/FÊMEA/ANO

Resultado Médio 3 Melhores 3920,52 Kg
Richard H. Borg | Granjas Santa Angela e Areal
Fokje F. de Jager e Jan Ate de Jager | Samambaia
Mateus Simão | Chácara Vó Ita

% CONDENAÇÕES AO ABATE

Resultado Médio dos 3 melhores 1,11%
Fokje F. de Jager e Jan Ate de Jager | Samambaia
Richard H. Borg | Fazenda Santa Angela
Catherine Bouwman | Chácara Mirela

BONIFICAÇÃO TOTAL

Resultado Médio dos 3 melhores 10,72%
Janete F. Van der Vinne | Chácara Passo dos Bois
Mateus Simão | Chácara Vó Ita
Frederika Fokje de Jager | Chácara Arco Íris

DESMAMADOS FÊMEA ANO

Resultado Médio 3 Melhores 34,54
Marcelo de Jager | Chácara Cercadinho
Mateus Simão | Chácara Vó Ita
Reinder M. Barkema | Granja II Cascavel I
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Mulheres Cooperativistas 
promovem desenvolvimento 
pessoal exclusivo para o público 
feminino 
O ano de 2020 trouxe diversos desafios dentro e fora 
do mercado e exigiu que todos se adaptassem a nova 
realidade imposta. As reflexões sobre o papel de cada 
indivíduo na sociedade ficaram mais comuns e diante 
deste contexto, temas como autoliderança, 
comunicação e inteligência emocional se tornaram 
essenciais para a sustentabilidade dos negócios.  

Para reafirmar a importância do desenvolvimento 
pessoal na evolução do agro, a Comissão da Mulher 
Cooperativista, junto do setor de Relacionamento 
com o Cooperado da Castrolanda, promoveram a 
Trilha de Formação Comportamental, que foi 
diretamente de encontro para o crescimento das 
mulheres a respeito destes assuntos. 

“Na Castrolanda investimos bastante nestas 
formações, o objetivo é capacitar estas mulheres na 
gestão das suas propriedades, ao mesmo tempo 
buscamos aumentar a participação delas dentro da 
própria Cooperativa, seja com maior presença nas 
assembleias ou até mesmo nos comitês. Entendemos 
que estes cursos são fundamentais para elas 
exercerem a liderança em todos os âmbitos”, afirma 
o Analista de Cooperativismo, William Neves.

O curso, exclusivo para o público feminino, teve como 
objetivo desenvolver modelos que permitam a 
consistência de resultados com metas pessoais e 
profissionais, além da melhora na expressividade e na 
comunicação. 

“O treinamento me lembrou que é necessário 
olharmos o mundo por outros ângulos, ouvindo as 
pessoas que estão a nossa volta, me ajudou no 
autoconhecimento e a entender quais as minhas 
limitações. É principalmente sobre olhar para aquilo 
que entendemos como defeito e usar como motivação 
para alcançar novos resultados”, afirma a participante 
do treinamento, Maysa Rebonato.    

Rosane Prestes, também aluna do curso, fala que no 
momento complicado em que o mundo passa, estas 
reuniões são um marco de renovação para todos. “Para 
mim foi um momento de reflexão, não importa a 
idade, sempre há tempo de aprender e crescer em algo 
novo. Todos os dias podemos fazer a diferença”.

Cuidados: os três dias de imersão seguiram todos os 
protocolos dos órgãos de saúde do município de 
Castro, quanto à pandemia de Covid-19. Foram 
reforçadas as ações sobre o uso de máscara e álcool em 
gel, distanciamento social e as determinações da 
Vigilância Sanitária quanto ao número máximo de 
pessoas na sala.  

O evento foi realizado
no Hotel Buganville
em Novembro.



Nossa 
história,

responsabilidades e todos os dias 
tento fazer um trabalho melhor. 
Eu via as coisas de outra forma 
quando mais novo, mas neste 
período o auxílio da Cooperativa 
foi essencial para o meu 
crescimento dentro da 
propriedade. Todos os cursos, 
treinamentos e encontros me 
deram novos horizontes. Ver que 
posso melhorar a cada dia, é o 
que me motiva a continuar.

QUAL SEU OBJETIVO PARA
OS PRÓXIMOS ANOS?
Minha maior meta é trazer mais 
estabilidade para o negócio da 
família, dentro daquilo que já 
trabalhamos. Acredito que antes 
de abrangermos para outras 
produções, é necessário ter 
excelência no que já fazemos. 
Quero ser referência de produção 
e produtividade.    

COMO COMEÇOU SEU 
TRABALHO COM O 
AGRONEGÓCIO?
 
Já trabalho com o agro há três 
anos, desde que terminei o ensino 
médio. Quando pequeno estive 
dentro da propriedade o tempo 
todo, isso me deu mais confiança 
para agora realizar os trabalhos. 
Estar perto do que meu pai 
executava me trouxe muitos 
ensinamentos e consegui 
absorver muito do que foi 
ensinado, acredito que 
acompanhar tudo isso foi o que 
me levou a chegar onde estou. 

VOCÊ JÁ CONSEGUE VER A 
EVOLUÇÃO DESSES TRÊS 
ANOS?

Entendo que cresci muito neste 
tempo, recebi novas 

Na última edição do ano da 
Castrolanda Revista trazemos mais 
um dos membros da Comissão de 
Jovens Cooperativistas (JC) para 
contar um pouco da sua história. 
Desta vez, o convidado é o Diretor 
Vogal, Júlio Netto.  

O jovem de 20 anos trabalha junto 
de seu pai na propriedade em 
Itaberá/SP. Eles estão ao lado da 
Castrolanda desde que a 
Cooperativa inaugurou sua sede no 
município.

O ano de 2020 foi destaque para 
Júlio, que participou do evento 
'Youth World Food Day', que busca 
conscientizar jovens sobre a cadeia 
de valor no agronegócio. Além 
disso, ele representa os Jovens 
Cooperativistas no Comitê de 
Donativos Castrolanda.

Júlio Netto
Diretor Vogal da Comissão
de Jovens Cooperativistas
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Cooperado(a) Castrolanda 
tem sempre mais vantagens.

Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo seu anúncio.

Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.
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VARIEDADES

Bem-Vindos, 
Novos Cooperados

2539 - Andrea Fellet Orsi
Agricultura

2540 - Ariovaldo Fellet
Agricultura

2541 - Jantina Harmina C. Wolters
Benemérito

2542 - Vanessa Kraide Fellet Cunha
Agricultura

2543 - Florindo Orsi Junior
Agricultura

2544 - Tecnoplanta Ltda
Agricultura

2545 - Douwe Agropecuária Ltda
Pecuária Leiteira

2546 - Teunis Groenwold
Benemérito

2547 - Floresta Brasil Ltda
Agricultura

2548 - Agropecuária São Tomé Ltda
Pecuária Leiteira

2549 - Victor Estevan Janssen
Ovinocultura

2550 - Suzane Franco de Souza
Pecuária Leiteira



COMUNIDADE | FÉ

O que foi é o que há de ser; 
e o que se fez, isso se tornará 
a fazer; não há nada de novo 
debaixo do sol. Será que existe 
alguma coisa de que se possa 
dizer: ‘Veja! Isto é novo!’? 
Não! Já existiu em tempos 
passados, muito antes de nós

Deus, história e pandemia: 
lições para 2020 e sempre
O ano de 2020 entrou para a história. Enquanto escrevo esse texto, 
o ano ainda não acabou, portanto, minha afirmação inicial não 
tem a ver com o ano ser passado. O ano de 2020 entrou para a 
história porque é um daqueles períodos que trazem mudanças 
significativas.

A pandemia de Covid-19, até agora, levou milhares de pessoas à 
morte, deixando um número muito maior de enlutados. Gerou 
também, devido às medidas adotadas para contê-la, outras 
doenças, inclusive danos mentais e emocionais a muitas pessoas. 
Vieram no pacote problemas políticos, econômicos, sociais e até 
religiosos (o fechamento ou restrição de atividades, por exemplo, 
de igrejas). As notícias sobre vacinas são animadoras. Por outro 
lado, ainda há algumas incertezas.

Uma das coisas boas de se conhecer a história, inclusive a história 
da Igreja, é tirar de nós a falsa ideia de que vivemos um tempo 
único. Os cristãos já enfrentaram várias pandemias: a Peste 
Antonina (século II), a conhecida Peste Negra (século XIV) e a 
Gripe Espanhola no início do século XIX – citei apenas as mais 
abrangentes geograficamente.  Como afirma Eclesiastes 1.9-10:
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Por Pastor Flávio Américo
Dantas de Carvalho
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Então a pergunta que faço é: o que podemos aprender com os cristãos do passado 
sobre momentos difíceis assim?

A primeira lição é que a história é controlada por Deus. Na Bíblia e na história do 
Cristianismo os cristãos foram lembrados de que, apesar da dificuldade que 
enfrentavam (quer fosse uma doença, quer fosse perseguição por causa de Cristo, 
quer qualquer outro motivo), Deus é Senhor da história, não os impérios ou as 
circunstâncias, muito menos um vírus. Assim sendo, governos e microrganismos 
estão debaixo da soberania de Deus.

A segunda lição é que nós, os cristãos, somos parte de uma grande história da 
fidelidade de Deus. Por diversas vezes, a Bíblia enfatiza que Deus nunca abandona o 
seu povo. Em momentos difíceis podemos pensar que fomos abandonados, mas é a 
nossa falta de fé que atrapalha nossa visão e não nos permite ver o cuidado de Nosso 
Pai, que está nos céus. Muitas vezes, quando a situação difícil passa e podemos olhar 
para trás com mais tranquilidade no coração, vemos que Deus estava cuidando de 
tudo.

A terceira e última lição é que, por Deus ser senhor da história, sabemos para onde 
ela vai! Cristo disse aos seus discípulos: “No mundo, vocês passam por aflições; mas 
tenham coragem: eu venci o mundo” (João 16.33). Jesus disse isso numa 
quinta-feira, na última ceia que celebrou com seus discípulos antes de morrer (o que 
aconteceu no dia seguinte, a chamada Sexta da Paixão). Ele venceu o mundo por Sua 
morte e ressurreição. Contudo, ainda sofreremos e devemos continuar confiando 
que a vitória final já foi conquistada por Cristo.

A ceia citada acima não foi a última ceia que Jesus celebrou com os discípulos. Na 
mesma ocasião, Ele prometeu celebrar uma ceia bem melhor: “E digo-vos que, 
desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei 
de beber, novo, convosco no reino de meu Pai” (Mateus 26.29). Cristo morreu 
(sexta), ressuscitou (domingo), subiu aos Céus, de onde reina (40 dias depois da 
ressurreição), e vai voltar para consumar o Reino de Deus, quando não haverá mais 
Corona, tristeza ou qualquer outro tipo de dificuldade, pois:

Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, 
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia 
do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 
Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus 
com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo 
estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, 
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram

Apocalipse 21.1-4



COMUNIDADE | CULTURA

Por Centro Cultural
Castrolanda

O ano de 2020 foi bem diferente do 
planejado para a grande maioria da 
população mundial. No Centro 
Cultural Castrolanda (CCC) não foi 
diferente. Um dos principais pontos 
turísticos do Paraná e que recebe 
anualmente milhares de visitantes de 
todos os estados do Brasil e até de 
outros países, teve que fechar as 
portas, situação que permaneceu até o 
final do mês de novembro, quando a 
vigilância sanitária do município de 
Castro autorizou a reabertura do CCC 
para o público.

Após quase oito meses sem atividades 
externas, a abertura só foi autorizada 
com a adoção de um protocolo de 
segurança e de prevenção ao 
Covid-19. O gerente-geral do Centro 
Cultural, Rafael Rabbers, explica que 
será obrigatório o uso de máscaras, 
que haverá álcool em gel disponível 
em diversos locais dos dois prédios e 
que o número de visitantes, 
simultaneamente, é limitado.

“Nós entendemos a gravidade do 
momento, por isso elaboramos um 
plano e adotamos diversas medidas de 

segurança para que as pessoas 
possam visitar o nosso espaço, mas 
com todos os cuidados necessários. 
Acreditamos que, apesar das 
adversidades, é possível, aos poucos, 
retomarmos as atividades turísticas, 
em especial, as mais locais e 
regionais”, explica.

Rabbers também comenta que a 
pandemia trouxe dificuldades 
financeiras que só puderam ser 
superadas graças ao apoio de 
patrocinadores via lei de incentivo 
fiscal do Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac) e Programa 
Estadual de Fomento e Incentivo à 
Cultura (Profice) e pela concretização 
da Lei Aldir Blanc.

“Nossa renda caiu muito, pois não 
pudemos receber visitantes e nem 
alugar o nosso salão para eventos, 
então os programas de captação de 
recursos e a lei emergencial Aldir 
Blanc foram fundamentais para 
superarmos este momento de crise, 
por isso, agradecemos aos nosso 
patrocinadores e ao governo federal, 
estadual e municipal”, conclui.

CCC reabre ao público, após quase oito meses

Outras atividades
Apesar da pandemia e das 
restrições, o Centro Cultural 
Castrolanda buscou, virtualmente, 
dar continuidade no trabalho de 
preservação da história e da cultura 
holandesa em Castro. Nas redes 
sociais, toda quinta-feira, eram 
publicadas fotos antigas da Colônia 
Castrolanda, relembrando o passado 
e a formação da colônia. Nas terças 
e sextas, eram postados testes sobre 
conhecimentos e curiosidades da 
cultura holandesa. 

Durante esse período, o CCC 
também participou da Primavera 
dos Museus, onde a equipe gravou 
vídeos sobre a imigração e cultura 
que podiam ser utilizados pelos 
professores durante o ensino 
remoto. Além dessas atividades, o 
trabalho interno de toda a equipe 
foi contínuo na preservação e 
conservação durante toda a 
pandemia.



CULTURA  |  COMUNIDADE

Nova exposição 
homenageia a Cooperativa
"De pessoas para pessoas: a história da 
Cooperativa Castrolanda". Esse é o nome da nova 
exposição temporária do Centro Cultural 
Castrolanda (CCC). O objetivo é homenagear os 
69 anos da instituição cooperativista e resgatar 
os principais momentos da consolidação e 
construção da Cooperativa e o seu envolvimento 
na comunidade.

A historiadora do CCC, Samara Hevelize Lima, 
explica que a organização da exposição começou 
no mês de setembro em uma parceria entre os 
setores de acervos, exposições e educativo 
(pedagógico) do Centro Cultural. "Como não 
havia previsão de reabertura do museu em 
virtude da pandemia, nossa meta era deixar tudo 
organizado para o final de novembro, mesmo que 
a inauguração fosse prorrogada para outra data".

Ao longo dos meses, foram desenvolvidos os 
painéis que compõem a exposição. Além deles, a 
pedagoga, Letícia Pacheco Wendler, também 
coordenou a montagem de maquetes que 
mostram a evolução dos prédios da Cooperativa 
Castrolanda.  "Exigiu bastante trabalho que só foi 
possível graças ao apoio de minha irmã, Larissa 
Pacheco Wendler, que é engenheira, e da parceria 
com a colaboradora Karen Leal e com os 
estagiários Alessandra Schmidt, André Kugler, 
Larissa Mainardes, Patrícia Rodrigues e Thalia 
Brandt", diz Letícia.

Para o gerente do Centro Cultural, Rafael 
Rabbers, é um prazer para o CCC poder 
homenagear a Cooperativa, que é um dos pilares 
da Colônia Castrolanda. “A nossa comunidade se 
organizou com base em três pilares: a fé pela 
religiosidade, a educação pela escola e a 
economia pela cooperativa. Então, contar a 
história dela é também contar um pouco da 
história e do desenvolvimento da própria 
colônia”, explica.

A exposição pode ser vista no Museu Histórico de Castrolanda. 
Durante o período de férias de (até 31 de janeiro), o espaço 
estará aberto de terça a domingo, das 13h às 18h, exceto nos dias 
25 de dezembro e 1º de janeiro. O ingresso custa R$ 15 (a inteira) 
e R$ 7,50 (a meia) e também dá acesso ao Memorial da Imigração
Holandesa (o Moinho).

Outras atividades



Wesley Lauber Dias da Silva
Engenheiro Agrônomo

Com o aumento da área plantada de soja, algumas 
doenças foliares vem causando grandes perdas 
nos últimos anos. Dentre elas podemos citar o 
complexo de doenças de final de ciclo (DFCs), 
Oídio (Microsphaera diffusa), e a Ferrugem 
Asiática da Soja (Phakospsora pachyrhizi).

O complexo de DFCs envolve um conjunto de 
doenças, como a Septoriose (Septoria glycines), o 
crestamento foliar (Cercospora kikuchii), a 
Antracnose (Colletotrichum dematium) e a seca 
da haste e da vagem (Phomopsis sojae). Ambos os 
agentes causais citados anteriormente 
sobrevivem em restos culturais, sendo também 
chamados de necrotróficos; portanto, sua 
incidência é maior em áreas de monocultura. As 
condições climáticas favoráveis para o 
desenvolvimento do complexo de DFCs são 
temperatura elevada e alta umidade relativa.

Apesar do nome se referir ao final do ciclo, muitas 
vezes a infecção pelos fungos causadores destas 
doenças ocorre ainda na fase vegetativa da 
cultura. Isso ocorre devido aos patógenos 
presentes nos restos culturais serem facilmente 
disseminados por respingos de chuva e vento. A 
partir da infecção, os danos se intensificam com o 
fechamento das entrelinhas em função do 
microclima que se forma neste estádio da cultura 
(redução da circulação de ar e aumento da 
umidade relativa); e ainda mais, durante o 
enchimento de grãos, onde a cultura estará em 

Aplicação de fungicida no 
fechamento de entrelinhas da Soja

Fonte: Fundação ABC (2020).

sua fase mais susceptível. Segundo Godoy et al. 
(2016), a redução de produtividade pode chegar à 
30% na cultura da soja.

Outra doença que vem causando redução no 
potencial produtivo das lavouras de soja é o oídio 
(Microsphaera diffusa). O oídio pode se mostrar 
presente na cultura durante todo o seu ciclo, 
dependendo da época de plantio e condições 
climáticas.  A baixa umidade relativa e temperaturas 
amenas favorecem o desenvolvimento do patógeno. 
Por se tratar de um fungo que não sobrevive em 
restos culturais, a eliminação de plantas de soja 
durante a entressafra se torna essencial para 
redução do inóculo da doença. Segundo trabalhos 
realizados pela Fundação ABC, as perdas por oídio 
podem chegar à 25%.

Quanto as épocas de plantio, se considerarmos anos 
normais, os ensaios da Fundação ABC mostram que 
as semeaduras de setembro tendem a ter uma maior 
pressão de oídio do que de Ferrugem; e, em ambas 
as doenças, a evolução da severidade é intensificada 
somente nos estágios reprodutivos da cultura. Em 
semeaduras de outubro, o cenário passa a ser de 
severidade média tanto para oídio, quanto para 
ferrugem; porém, a pressão de oídio tende a ser 
intensa desde os estágios vegetativos. Nas 
semeaduras de dezembro, o oídio e, principalmente 
a ferrugem, tendem a ter suas curvas de severidade 
mais agressivas, principalmente devido ao grande 
inóculo nas regiões produtoras. 

Fonte: Fundação ABC (2020).
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ARTIGO

Fonte: Fundação ABC (2020).

Fonte: Fundação ABC (2020).

A Ferrugem Asiática (Phakospsora pachyrhizi), assim como o Oídio, também tem sua sobrevivência em 
plantas hospedeiras, sendo o vazio sanitário uma prática altamente recomendada. As condições climáticas 
favoráveis para o seu desenvolvimento são temperaturas elevadas (14 a 28°C) e alta umidade relativa. 
Trabalhos realizados pela Fundação ABC registraram perdas de produtividade de até 40% em decorrência 
da ferrugem; e, que aplicações ainda no estágio vegetativo da cultura, têm maior contribuição no 
rendimento quando comparado com aplicações tardias, dependendo da época de plantio.

Além das estratégias de controle 
anteriormente citadas, juntamente com 
escolha do material genético, época de 
semeadura e uso de produtos biológicos; 
recomenda-se utilizar também a 
aplicação de fungicidas químicos. Ao 
decorrer das safras, nos deparamos com 
situações em que a escolha de diferentes 
ingredientes ativos é decisiva para 
obtermos um bom controle, uma decisão 
incorreta pode acarretar em aplicações 
extras, onde em muitas vezes, a doença 
já está instalada e o seu controle se torna 
cada vez mais difícil.

Com os cenários descritos 
anteriormente, as aplicações de 
fungicida na cultura da soja ainda nos 
estágios vegetativos estão se mostrando 
cada vez mais necessárias. Dessa forma, 
como ainda não houve o fechamento 
completo das entrelinhas, o terço 
inferior das plantas será atingido com 
maior eficácia, promovendo maior 
sanidade das folhas do baixeiro, 
entregando futuramente uma 
senescência natural das mesmas. 

Os trabalhos realizados pela Fundação ABC 
indicam produtos específicos para o manejo de 
oídio e DFCs, assim como alternativas que nos 
permitem ter uma abrangência maior no 
espectro de controle. Dentre essas alternativas, 
as Carboxamidas têm se destacado e entregado 
resultados positivos. Manejos com aplicações 
entre V3 e V6 de Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina; Fluxapiroxade + Epoxiconazol 
+ Piraclostrobina; Bixafem + Protioconazol + 
Trifloxtrobina; ou  a combinação de 
Benzovindiflupir + Azoxtrobina / Ciproconazol 
+ Difenoconazol têm apresentado eficiências 
de controle superiores à 85% tanto em oídio, 
quanto para DFCs, além de bons preventivos 
para Ferrugem Asiática. Cabe ao assistente 
técnico definir qual(ais) o(s) foco(s) de sua 
aplicação, e avaliar economicamente o que lhe 
entrega melhores resultados, levando em 
conta condições climáticas, época de plantio e 
o nível de investimento da lavoura em questão.
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Um dos grandes gargalos da produção de leite no país 
está na criação eficiente de bezerras. A melhoria das 
ações nesta fase garante o fornecimento de animais de 
reposição e possibilita a redução da idade ao primeiro 
parto com menor custo de produção possível. Outra 
vantagem que pode ser observada é a melhoria da saúde e 
imunidade dessas futuras matrizes o que garantirá 
ganhos expressivos de produção nas futuras lactações 
desses animais. 

Por ser uma etapa de custos elevados associados com um 
risco alto (custo com leite e concentrado, custo com mão 
de obra, entre outros, aliados com alta taxa de morbidade 
e mortalidade) algumas metas deverão ser alcançadas na 
propriedade:

- Minimizar incidência de doenças e mortalidade nos 
primeiros 3 meses de vida: 
• Onfalopatias < 2%, 
• Diarreia < 15%, 
• Doenças respiratórias < 10%

- Medicações em menos de 10% dos animais/dia

- Dobrar o peso ao nascimento nos primeiros 60 dias de 
idade

- Atingir a puberdade e maturidade sexual precocemente:
• 50% do peso adulto aos 13 meses raças europeias
• 50% do peso adulto aos 17 meses em mestiços

- Ser economicamente viável

Neste primeiro momento iremos abordar os aspectos 
mais importantes nos momentos após o nascimento.
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Como criar bezerras 
de forma eficiente? 
Principais dicas básicas após o nascimento

Aspectos mais importantes e 
críticos para obtenção de 
bezerras saudáveis
Após a definição das metas da propriedade os 
aspectos mais importantes e críticos para 
obtenção de bezerras saudáveis estão 
relacionados às instalações onde são 
acolhidas (maternidade e bezerreiro), ao 
fornecimento do colostro e a cura do umbigo.

Maternidade
O local destinado a maternidade 
obrigatoriamente deverá ser um local limpo 
que possibilite o máximo de conforto a vaca 
gestante e que proporcione uma boa 
observação do parto. Se maternidade for uma 
área de piquete deverá possuir uma excelente 
cobertura vegetal, boa drenagem e sombra de 
no mínimo 4 m² por animal. Em sistemas 
confinados a maternidade deverá ter uma 
área de 5 a 6 m² por animal, espaçamento e 
cocho de 80-90 cm/vaca e no máximo um 
bebedouro para cada 20 vacas com 
espaçamento de 5-7,5 cm/vaca. 
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Bezerreiro
Em bom sistema de criação de bezerras as 
instalações do bezerreiro devem 
proporcionar:  facilidade no trabalho sem 
prejudicar a saúde e o desempenho das 
bezerras; ser flexível devido a flutuações no 
número de animais: boa ventilação e 
conforto. Baias individuais deverão possuir 
uma área de 2,8 m² a 3 m² para permitir o 
posicionamento normal e o descanso das 
bezerras. 

O ambiente deverá permanecer sempre seco e 
sem correntes de ventos. A temperatura ideal 
no bezerreiro deve girar entre 17° a 21°C e a 
umidade relativa do ar de 50 a 70%.  Já as 
baias coletivas deverão possuir uma área de 
aproximada de 3,3 a 4 m² por animal. Apesar 
de proporcionar menor trabalho para 
alimentar os animais e menor tempo de 
limpeza de instalações, esse tipo de 
instalação possui a desvantagem de 
aumentar as chances de propagação de 
doenças e consequentemente maior risco de 
bezerros doentes e mortes. Neste caso a mão 
de obra precisa ser bastante observadora e 
treinada para detecção precoce de doenças. 

Fornecimento de colostro
Um ponto muito importante para realização 
de uma colostragem eficiente é fornecimento 
de um volume de colostro entre 10 a 12% do 
peso corporal da bezerra nas duas primeiras 
horas de vida. Se passar muito tempo para 
realizar a colostragem, é significante redução 
na capacidade de absorção de 
imunoglobulinas responsáveis pela 
imunidade passiva do animal. Outro fator 
importante que de ver levado em conta pelo 
produtor é qualidade do colostro. Essa 
avaliação poderá ser realizada na propriedade 
através da utilização do Lactodensímetro (dar 
preferência a colostro com densidade 
superior a 1,050) ou Refratômentro Brix 
(ideal mínimo > 22 % Brix). Um bom manejo 
é avaliação da qualidade de todos os colostros 
produzidos sendo que os de boa qualidade 
importante realizar o congelamento da 
produção excedente para que todas as 
bezerras recebam colostro com a mesma 
qualidade.

Cura do umbigo
Afecções relacionadas à estrutura do cordão 
umbilical são uma porta de entrada de 
agentes patogênicos que podem 
comprometer o desenvolvimento das 
bezerras. Para que isso não aconteça é de 
suma importância a realização da cura do 
umbigo.

A cura de umbigo consiste na imersão total do 
cordão umbilical em solução substância 
antisséptica, desidratante e cicatrizante. Para 
isto é recomendado utilizar a tintura de iodo 
com concentração de 7-10%. Recomenda-se 
ainda que a cura de umbigo seja feita 
imediatamente após o nascimento da bezerra 
e no mínimo duas vezes ao dia até que o 
umbigo seque e se desprenda do abdômen.

Considerações finais
Por isso tudo, pensando no futuro da 
propriedade e no sucesso dessa fase da 
produção não podemos deixar de lado os 
devidos cuidados para que as bezerras de hoje 
se tornem as vacas produtivas de amanhã. 
Na próxima edição, falaremos mais sobre a 
alimentação, abordando principalmente a 
dieta líquida, mostrando a importância de 
manejos como a pasteurização, momento 
correto da alimentação, protocolos de 
aleitamento e, também, da dieta sólida para 
garantir bom desenvolvimento ruminal.
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A brucelose e a tuberculose estão entre as principais 
doenças impactantes na pecuária, seja nas atividades de 
leite e/ou corte. Por se tratar de zoonoses (doenças 
naturalmente transmissíveis entre os animais e 
humanos) merecem atenção especial com relação à 
prevenção e meios de identificar as doenças no rebanho. 

Ambas são causadas por bactérias, sendo veterinários, 
funcionários das propriedades e tratadores, os 
profissionais de maior risco de contraírem a doença, 
uma vez que lidam diariamente com o gado.  A brucelose 
geralmente contamina o ser humano por meio de 
consumo de carne ou leite contaminados. Já em relação 
ao rebanho, a doença dissemina-se a partir de um 
animal contaminado com descargas uterinas (por 
ocasião do parto) urina, fezes e sêmen de touros 
infectados. 

Além da segurança da saúde desses profissionais e 
demais pessoas, é fundamental atentar-se à 
importância econômica do impacto econômico dessa 
zoonose, pois ela causa restrições comerciais, abortos, 
repetição de cio, aumento na taxa de reposição do 
rebanho (30%) e aumento do intervalo entre partos. 
Além disso, estima-se que a brucelose impacta 
diretamente na perda de 20-25% na produção leiteira, 
devido aos abortos e problemas de fertilidade. 

Para combater essa enfermidade, a estratégia consiste 
em vacinar as fêmeas com idades entre 3 a 8 meses com 
a vacina B19 ou a vacina RB51 para fêmeas com idade 
superior a 8 meses. Além da vacinação, é fundamental 
realizar os testes diagnósticos preconizados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e pelo Programa Nacional de Controle e 
Erradicação de Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). Os 
exames aprovados pelo MAPA no PNCEBT para 
diagnóstico da brucelose são o Antígeno Acidificado 
Tamponado como testes de rotina e o 2-Mercaptoetanol 
e de Fixação de Complemento, como testes 
confirmatórios.

Já em relação à tuberculose, tal enfermidade demanda 
maiores cuidados, uma vez que não há vacina para 
prevenir sua disseminação no rebanho. Tal doença 
também gera graves prejuízos econômicos à pecuária, 
mediante perdas diretas oriundas da condenação da 
carcaça em frigoríficos, emagrecimento progressivo e 
baixa eficiência produtiva. Um bovino tuberculoso pode 
apresentar queda de 10 a 25 % na produção de leite, além 
de ser um foco de disseminação da doença entre o 
rebanho e o homem. A transmissão da tuberculose 
bovina pode ser influenciada por diversos fatores, tais 
como idade, estado nutricional, práticas de manejo, 
ambiente e clima. 

A principal fonte de infecção aos rebanhos é o bovino 
infectado, sendo que a aquisição de animais 
contaminados sem o histórico de exames sanitários que 
os mesmos se encontram, é a mais importante forma de 
introdução da tuberculose em um rebanho bovino 
(BRASIL, 2006). Outras formas de disseminação e 
contágio da doença entre os animais é a via aerógena, 
porém pode haver a contaminação via fezes, urina, 
alimentos (ração, silagem), agulhas/seringas e qualquer 
objeto que tenha tido contato com um animal positivo 
para a doença. 

Para evitar a disseminação da enfermidade, o método 
mais eficaz também é realizar os exames diagnósticos 
preconizados pelo MAPA. A técnica consiste em medir, 
em milímetros, a espessura da pele do animal com 
cutímetro de mola específica e depois inocular (injetar) 
0,1 ml de tuberculina aviária e/ou bovina (a depender do 
teste escolhido, cervical simples ou cervical 
comparativo) na tábua do pescoço ou na região da 
cernelha. 72 horas após a inoculação, faz-se nova 
medida do local inoculado e subtrai-se da medida obtida 
antes da aplicação da tuberculina. A depender do valor 
obtido, o animal é classificado em negativo, positivo ou 
inconclusivo, conforme tabela de valores padronizada 
pelo MAPA.

Outro exame diagnóstico de extrema eficácia é o ELISA 
(do inglês Enzyme Linked immunosorbent Assay) ou 
ensaio de imunoabsorção enzimática. Esse teste pode ser 
empregado como exame complementar aos ensaios 
baseados na imunidade humoral, e se tornam úteis na 
identificação de animais anérgicos (não reagentes) e 
com quadros de tuberculose avançada. Para o 
diagnóstico da tuberculose, por exemplo, pode ser 
coletado sangue dos bovinos e encaminhar as amostras 
a laboratório específico para tal, com equipamentos 
próprios para processar as análises. Uma das vantagens 
de se empregar o ELISA para diagnosticar a tuberculose 
bovina é identificar eventuais animais falso-negativos 
(que estão doentes, porém foram negativos aos testes 
cervicais intradérmicos), eliminando dessa maneira 
animais que possam contaminar todo o rebanho. 




