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EDITORIAL

Cooperar
todos os dias
é fazer acontecer
da Redação

A primeira edição de 2021 da Castrolanda Revista chega em um cenário de
grande expectativa, entusiasmo e muita garra para fazer acontecer, onde
caminhamos para mais um ano de superação e comemoração aos 70 anos da
Cooperativa com muitos motivos para celebrar!
Ainda diante do cenário da pandemia e as consequências que ela vem causando
na economia, o agronegócio se destaca cada vez mais como ponto essencial e
indispensável na manutenção e retomada econômica de nosso país em 2021,
como tratamos em nossa matéria principal.
O setor segue atuando a todo vapor e nossos cooperados ano após ano mostram
sua capacidade de produção e entrega. Já a Castrolanda se mantém focada nas
principais tendências de mercado, no perﬁl de consumo e as novas demandas
que passamos a viver.
Mais do que nunca, vemos as mulheres ocupando maior espaço nos negócios,
dedicadas e focadas no crescimento das produções, no espírito cooperativista,
na união e força que só elas são capazes de agregar ao nosso setor.
Além das ações realizadas em homenagem ao Dia da Mulher, trazemos um
conteúdo especial com Gêane Ferreira, Gerente de Desenvolvimento Humano
em Cooperativas do Sescoop Nacional, que relata as ações de fomento da
instituição e inclusão realizadas em todo o país.
Também merece destaque nesta edição, o trabalho da Castrolanda com os
projetos de responsabilidade social e o cuidado com toda a comunidade.
De maneira geral, seguimos na busca incessante por melhorias, novos
processos e cada vez mais aplicação de tecnologia na gestão e condições de
trabalho em nossas áreas de negócios, que por sua vez, seguem dedicadas ao
crescimento contínuo e melhorias para todos os associados.
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Geâne
Ferreira
Gerente de Desenvolvimento
Humano em Cooperativas
do Sescoop Nacional

Mulheres + Cooperativismo
Uma equação que funciona
“O cooperativismo é um modelo
de negócio construído sobre os
pilares da igualdade e justiça,
e não é possível tratar o tema da
igualdade de oportunidade
entre homens e mulheres de
forma diferente. Os princípios
e ações cooperativistas
contribuem para a participação
de todos, inclusive das mulheres”
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Esse é o posicionamento de Geâne Ferreira,
Gerente de Desenvolvimento Humano em
Cooperativas do Sescoop Nacional desde 2016 e
entrevistada da primeira edição da Castrolanda
Revista em 2021. Graduada em Gestão de
Cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa,
atualmente é responsável pelo fortalecimento e
oferta de soluções com foco no desenvolvimento
humano para as cooperativas brasileiras.
Conﬁra o conteúdo na íntegra, que detalha
assuntos referentes a participação feminina no
cooperativismo e também as ações de fomento e
inclusão realizadas em todo o país.

ENTREVISTA

ATUALMENTE QUAL A
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES
NO COOPERATIVISMO
NACIONAL?

O QUE O SISTEMA OCB TEM
FEITO PARA FOMENTAR A
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES
NO COOPERATIVISMO?

A participação das mulheres no
cooperativismo tem aumentado nos
últimos anos. Nossos números
revelam a força, a relevância e
importância do cooperativismo,
além da nossa credibilidade perante
a sociedade brasileira.

O Sistema OCB em parceira com as
suas Unidades Estaduais e
cooperativas tem investido na
formação e estimulado a
participação feminina em todos os
ramos do cooperativismo.

As cooperativas e o Sistema OCB
estão presente em todas as
unidades da federação, atuando nos
sete ramos do cooperativismo, que
são eles: agropecuário, consumo,
crédito, infraestrutura, saúde;
trabalho, produção de bens e
serviços e transporte.
Em 2019 somamos:

5.314

COOPERATIVAS

427 MIL

EMPREGADOS

15,5 MILHÕES
COOPERADOS

Em relação ao recorte de gênero
temos as seguintes informações:

COOPERADOS

38%

MULHERES

62%

HOMENS

EMPREGADOS

35%

MULHERES

65%

HOMENS

No ramo Agropecuário:

COOPERADOS

15%

MULHERES

85%

HOMENS

EMPREGADOS

19%

MULHERES

81%

HOMENS

O cooperativismo é um modelo de
negócios construído sobre os pilares
da igualdade e justiça, e não é
possível tratar o tema da igualdade
de oportunidade entre homens e
mulheres de forma diferente. Os
princípios e ações cooperativistas
contribuem para a participação de
todos, inclusive das mulheres.
Pra citar um dos sete princípios
cooperativistas, educação, formação
e informação, que orienta as
instituições que adotam esse
modelo a promover a educação e
formação de seus cooperados e
trabalhadores, assim como a
informação da comunidade. Nesse
sentido, o Sistema OCB tem
disponibilizado e contribuído com
diversos eventos, encontros, cursos,
palestras, e agora mais recente
(para nos adequar ao contexto)
temos participado de lives, webinars
especialmente preparados e
dirigidos para o público feminino.
Exemplo disso são as diversas
iniciativas realizadas pelas Unidades
Estaduais do Sistema OCB visando
contribuir com a capacitação e
desenvolvimento de habilidades e
competências deste público,
construindo espaços para debater e
aprofundar em temas como:
educação cooperativista,
protagonismo feminino, liderança
feminina no cooperativismo,
mulheres na gestão e governança
cooperativa, inteligência emocional,
inovação, educação ﬁnanceira para
mulheres, relacionamento familiar,
empreendedorismo, dentre vários
outros temas. Acreditamos na
extrema relevância do
desenvolvimento das competências
necessárias a participação efetiva
das mulheres em todos os espaços.

A participação
das Mulheres no
cooperativismo
tem aumentado
nos últimos anos.
Nossos números
revelam a força,
a relevância e
importância do
cooperativismo,
além da nossa
credibilidade

Destaco também nossas parcerias
para fortalecer este tema e outros
ligados ao desenvolvimento
sustentável. Somos parceiros do
Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) na
implementação da Agenda 2030 tanto por nossa atuação em
especial no tema das práticas de
responsabilidade socioambiental,
quanto pela coerência dos
princípios cooperativistas com a
Agenda 2030.
Voltado especialmente para as
mulheres do ramo agro, temos
construído parcerias com o
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do
Brasil (MAPA) no
desenvolvimento de iniciativas
voltadas para as mulheres rurais.
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Em 2018, realizamos
conjuntamente o 1º Seminário
Internacional Gênero e
Cooperativismo. Nosso propósito
é que busquemos construir
espaços que eliminem barreiras,
dando voz e oportunidades as
mulheres. Nosso modelo de
negócios, na sua essência, já
carrega essa maneira mais
humanizada, democrática e
inclusiva.
Outro exemplo prático que gosto
de mencionar na linha do que
temos feito para fomentar a
participação das mulheres é o
nosso Programa de
Desenvolvimento da Gestão das
Cooperativas (PDGC) que é um
dos programas do Sescoop
voltados ao desenvolvimento da
autogestão das cooperativas. Seu
objetivo principal é promover a
adoção de boas práticas de gestão
e de governança pelas
cooperativas. O PDGC orienta a
prática da organização do quadro
social para que os cooperados
possam manifestar e encaminhar
suas opiniões, necessidades e
expectativas comuns, de modo a
inﬂuenciar as decisões
administrativas.
Um dos agentes de governança
são os comitês de gênero que tem
como objetivo maior a
participação do quadro social para
as deﬁnições estratégicas. A
sociedade tem uma percepção de
que o cooperativismo é um
ambiente eminentemente
masculino, mas temos notado a
ascensão de muitas mulheres na
governança das cooperativas. No
caso do Sistema OCB por exemplo,
temos um reﬂexo muito
interessante ao considerar o
incentivo da participação das
mulheres nos cargos de gestão. Do
quadro de gestores atualmente,
63% são ocupados por mulheres e
37% por homens.
NOS FALE DO TRABALHO QUE
VEM SENDO DESENVOLVIDO
COM O COMITÊ NACIONAL DE
MULHERES DO SISTEMA OCB
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Em 2019, por ocasião do
14º Congresso Brasileiro
de Cooperativismo (CBC)
ﬁzemos um concurso
cultural onde os
participantes deveriam
responder a seguinte
pergunta: "Como
podemos construir
juntos o cooperativismo
do futuro?". Os
selecionados (20 jovens e
20 mulheres) vieram
para Brasília para
participar do Congresso.
Eram os nossos
Embaixadores Coop!
Durante o Congresso o
papel deles foi o mesmo
de um delegado de
cooperativa: tiveram voz
ativa, ﬁzeram propostas
e votaram nas
priorizações das
diretrizes estratégicas.
A atuação dos dois grupos foi
espetacular e ﬁcamos com um
dever de casa: instituir um comitê
nacional de mulheres e um comitê
nacional de jovens. E assim foi
feito. Ainda em 2020 ﬁzemos
workshops preparatórios com as
mulheres e jovens para fecharmos
o regimento interno e também o
plano de trabalho e metas para
cada Comitê.
E QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS?
Tivemos a formalização dos
grupos no início deste ano pela
diretoria da OCB e já começamos a
trabalhar. Em março ﬁzemos o
primeiro encontro para priorizar o
plano de trabalho de cada comitê e
em breve teremos a eleição do
grupo gestor de cada comitê.
QUAIS AS PRINCIPAIS
DIRETRIZES E FUNÇÕES?
Vale destacar que os comitês são
órgãos consultivos e atuarão
como norteadores do Sistema OCB
nos temas de participação
feminina e dos jovens do Sistema
OCB, para atividades de
representação política e
institucional, bem como da

promoção social e educação
cooperativista. Ou seja: os comitês
são grupos atuantes para o
fortalecimento da participação
democrática das mulheres e dos
jovens no cooperativismo. São
espaços onde devem ser
apresentadas as necessidades
especíﬁcas destes públicos
(mulheres e jovens
cooperativistas de todas as
regiões brasileiras) para a
construção conjunta de projetos e
propostas para um
cooperativismo mais justo e
igualitário.
Os comitês possuem autonomia
no desempenho de suas
atribuições, porém são
subordinadas a Gerência de
Relações Institucionais (Gerin) da
OCB. Os integrantes poderão ser
capacitados, recebendo sempre
suporte e acompanhamento,
conforme plano de trabalho
deﬁnido. Inclusive da Castrolanda
temos representante no Comitê de
Mulheres, a Sra. Jenteje Petter.

Bruna Damazio Brun
Médica do Trabalho

Doenças
preveníveis
pela vacinação
Em época de pandemia nos lembramos do quão
importante a vacina é para a prevenção de
doenças. Doenças que causavam milhares de
vítimas no passado, como varíola e poliomielite,
foram erradicadas. Outras doenças transmissíveis
também deixaram de ser problema de saúde
pública porque foram eliminadas no Brasil e nas
Américas, como o sarampo, rubéola e rubéola
congênita.
O Programa Nacional de Imunização (PNI)
organiza toda a política nacional de vacinação da
população brasileira e tem como missão o
controle, a erradicação e a eliminação de doenças
imunopreveníveis. É considerado uma das
principais e mais relevantes intervenções em
saúde pública no Brasil, em especial pelo
importante impacto obtido na redução de doenças
nas últimas décadas.
As vacinas são seguras e estimulam o sistema
imunológico a proteger o cidadão contra doenças
transmissíveis. Quando adotada como estratégia
de saúde pública, elas são consideradas um dos
melhores investimentos em saúde levando em
conta o custo-benefício.
Hoje, temos acompanhado em todos os veículos
de informações e imprensa, a nossa corrida para a
vacinação em massa e rápida contra a Covid-19,
como forma de contermos a propagação do vírus
da Covid-19, ja que ainda não temos outra medida
efetiva contra o vírus, exceto o lockdown, esse

As vacinas são seguras
e estimulam o sistema
imunológico a proteger
a pessoa contra doenças
transmissíveis.
12 Castrolanda Revista

último gerando inúmeras diﬁculdades e prejuízos
à sociedade.
Nesse contexto, podemos analisar a grande
importância da vacina, para que todo uma
população consiga retornar às suas atividades
anteriores à pandemia sem medo ou ansiedade,
gerando empregos, voltando a ter produtividade e
crescimento econômico e principalmente,
poupando vidas humanas.
Temos que salientar que, no Brasil, temos um dos
maiores programas nacionais de imunização a
nível mundial, com utilização de vacinas, para
diversas doenças imunopreveníveis, a ﬁm de que
doenças erradicadas não voltem à nossa realidade.
Todas as vacinas recomendadas como saúde
pública pela Organização Mundial de Saúde hoje
são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único
de Saúde, dos quais: 44 imunobiológicos, 27
vacinas, 13 soros heterólogos (imunoglobulinas
animais) e 4 soros homólogos (imunoglobulinas
humanas)
Dentre as doenças imunopreveníveis por vacinas,
temos: Tétano Neonatal e Acidental, Sarampo,
Rubéola, Caxumba, Poliomielite, Febre Amarela,
Varicela, Gripe (Inﬂuenza), Hepatite A, Hepatite
B, Difteria, Coqueluche, Tuberculose, Diarréia por
Rotavírus, Meningite A, B e C, HPV, Raiva, Vacina
contra Pneumococo, Herpes Zoster, Febre Tifóide.
Haemophilus inﬂuenzae tipo B.
Vale ressaltar que a maioria das doenças
imunopreveníveis são virais, por serem doenças
de difícil diagnóstico inicial, apresentarem

QUALIDADE DE VIDA | SAÚDE

quadros clínicos semelhantes entre elas e com
transmissão rápida entre a população, podendo
causar sequelas graves ou até mesmo a morte.
Há vários anos, nossa única defesa contra muitas
delas, é uma ampla cobertura vacinal para evitar
transmissibilidade e, por consequência, novo
aumento na incidência dessas doenças na
população. Já é amplamente conhecido, que
doenças virais não tem tratamento especíﬁco
antirretroviral, em sua maioria, e que a vacina é
nossa única e melhor arma para que possamos
evitá-las em nosso meio.
A maioria das doenças que podem ser prevenidas
por vacina são transmitidas pelo contato com
objetos contaminados ou quando o doente espirra,
tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas
que contém os agentes infecciosos. Assim, se um
indivíduo é infectado, pode transmitir a doença
para outros que também não foram imunizados.
As vacinas são feitas com microrganismos da
própria doença que previne. Por exemplo: a vacina
contra o sarampo contém o vírus do sarampo. No
entanto, estes microrganismos estão
enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o
corpo não desenvolva a doença, mas se torne
preparado para combatê-la se for necessário.
Graças a vacinação, houve uma queda drástica na
incidência de doenças que costumavam matar

milhares de pessoas todos os anos até a metade do
século passado - como coqueluche, sarampo,
poliomielite e rubéola. Mas, mesmo estando sob
controle hoje em dia, elas podem rapidamente
voltar a se tornar uma epidemia caso as pessoas
parem de se vacinar.
Quem não se vacina não coloca apenas a própria
saúde em risco, mas também a de seus familiares
e outras pessoas com quem tem contato, além de
contribuir para aumentar a circulação de doenças.
Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger
de uma variedade de doenças graves e de suas
complicações, que podem até levar à morte.

A importância da vacinação não
está somente na proteção individual,
mas porque ela evita a propagação
em massa de doenças que podem
levar à morte ou a sequelas graves
José Augusto Alves de Britto
IFF/ Fiocruz
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NOTÍCIAS

Castrolanda realiza
primeira AGO Digital
de seus 70 anos
No ano em que a Castrolanda completa seu 70°
aniversário, o período já começou com fatos
históricos. Em sete décadas, esta é a primeira
vez que Assembleia Geral Ordinária (AGO)
acontece de forma on-line.
A reunião que todos os anos consegue preencher
o Memorial da Imigração Holandesa, desta vez,
deu lugar a câmeras e equipamentos para a
transmissão digital. Por conta dos cuidados com
a propagação da Covid-19, diretores, associados
e convidados especiais acompanharam o evento
pelas telas de seus celulares e computadores.
“É de fato uma inovação em nossa história,
demos o ponta pé inicial em junho do ano
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Willem Bouwman, Presidente da Castrolanda,
destaca os resultados alcançados em 2020
e o esforço de todos os envolvidos.

passado, com a primeira Pré-Assembleia de
Balanço virtual. Conseguimos absorver os erros
e acertos e agora passa a ser também uma
mudança de conceito. É um desaﬁo e um
aprendizado para todos”, aﬁrma o Presidente
da Castrolanda, Willem Berend Bouwman.
No encontro foram apresentados os resultados
obtidos no exercício de 2020 e aprovado por
unanimidade a proposta de distribuição de
sobras. A Castrolanda completou o último ano
com faturamento total de 4,5 bilhões. O número
recorde superou os resultados do 2019 ainda em
novembro passado e trouxe cerca de 26% de
crescimento à agroindústria de Castro.

O on-line cada
vez mais presente
As transmissões on-line têm sido uma saída
para dar sequência aos processos da Castrolanda,
principalmente em meio a alta dos casos de
Covid-19 neste primeiro trimestre de 2021. Da
mesma forma que na AGO, duas Assembleias
Gerais Extraordinárias (AGE) aconteceram
digitalmente, as discussões abordaram o projeto
da Maltaria Campos Gerais e alterações no
estatuto social da Cooperativa.
“Há alguns anos sentíamos a necessidade de
atualização de alguns itens do nosso estatuto
social e regimentos internos. Todas as sugestões
foram avaliadas inicialmente com nossa
Comissão Eleitoral, Conselho Fiscal e de
Administração, além de alguns colaboradores”,
explicou o Presidente.
Todas as atualizações buscaram a melhoria dos
processos dentro da Castrolanda, contemplando
o Estatuto Social e Regimento Interno do
Conselho Fiscal. Os cooperados participaram
ativamente da construção e aprovação das
propostas, presando assim, pela transparência
das ações.

Mais um passo é
dado para a Maltaria
Campos Gerais
Aprovado por unanimidade pelos cooperados da
Castrolanda, o Projeto da Maltaria Campos
Gerais foi apresentado na 126ª AGE, que ocorreu
em março. A implantação que é discutida desde
janeiro de 2020, avança a cada dia para a sua
execução, os próximos passos serão a aprovação
com outras cooperativas parceiras, Agrária,
Frísia, Castrolanda, Capal, Coopagrícola e Bom
Jesus.
A ideia traz novas perspectivas para a
industrialização de cevada na região dos Campos
Gerais. Segundo o Departamento de Economia
Rural (DERAL), o Estado do Paraná é o maior
produtor de cevada do Brasil. Em 2020 foram
colhidos um número muito próximo ao ano
anterior, mais de 265 mil toneladas do grão.
Apesar da estiagem em alguns dos meses, o
Estado continua sendo responsável por cerca de
60% da produção brasileira.

Seung Lee, Diretor Executivo da Castrolanda
explica sobre os principais acontecimentos
em 2020, na Assembleia Geral Ordinária.

“Acreditamos que seja um bom investimento
para a Castrolanda no quesito risco e retorno, há
vantagens para os cooperados e está dentro do
nosso Planejamento Estratégico, a Maltaria terá
uma boa capacidade por ano. Os Campos Gerais
têm características agronômicas favoráveis para
plantação, além de instituições capacitadas. A
Fundação ABC nos auxiliará nos processos de
desenvolvimento e as cooperativas envolvidas
têm estrutura de qualidade”, revela o Diretor
Executivo, Seung Lee.
Para o Coordenador de Assistência Técnica,
Rudinei Bogorni o investimento é vantajoso para
a Cooperativa, já que todas as áreas envolvidas
na cadeia produtiva da cevada serão beneﬁciadas
no processo. “Aqui na Castrolanda temos a
recepção de sementes já estruturada, além disso
nosso corpo técnico está preparado para atender
a demanda que virá dos cooperados
participantes do Projeto Maltaria. Temos a
possibilidade de crescer no Paraná, mas também
em São Paulo”, explica.
A partir da aprovação pela intercooperação, com
todos os requisitos para a deﬁnição da planta
desta unidade, a previsão é que as obras iniciem
ainda em 2021 e suas operações em 2023.
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UBL/SP garante
manutenção
de certiﬁcação
internacional
A Unidade de Beneﬁciamento de Leite (UBL)
da Unium em Itapetininga/SP teve sua
certiﬁcação internacional FSSC 22000
mantida no início deste ano. Concedida pela
Bureau Veritas – organização mundial
responsável por indicar padrões relacionados
a comercialização, respeito ao meio ambiente
e segurança dos alimentos -, a indústria
recebeu a validação após auditoria realizada
na primeira quinzena de 2021, e traz
credibilidade a toda cadeia envolvida, visto
que, 95% da produção da Cooperativa é
destinada a multinacionais e nacionais de
grande porte.
O Gerente de Qualidade da Unidade, Paulo
Bernardini, destaca a importância da
conquista. “Mostra o trabalho realizado na
unidade e assegura que todas nossas práticas
de gestão em segurança de alimentos estão
alinhadas as maiores empresas do setor.
Tudo isso permite estabilidade e perspectivas
de aumento do negócio, gerando ganhos para
clientes, cooperados, colaboradores e
comunidade”.
O reconhecimento global é baseado no
sistema de gestão e trata das exigências para
produtos acabados e os processos. Requisitos
legais do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), de clientes, além de
diversos outros itens adicionais são
avaliados.
“Além de possuirmos o leite que é
considerado o de melhor qualidade do país,
realizamos sistematicamente vários
trabalhos que mantém o sistema vivo através
de inspeções e auditorias internas com o
intuito de identiﬁcar não conformidades e
corrigi-las”, destaca o gestor. A UBL, em
Itapetininga, processa aproximadamente 1,2
milhões de litros de leite por dia e emprega
mais de 420 colaboradores.
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UBL Itapetininga/SP processa 1,2
milhões de litros de leite diariamente.

Sobre a certificação
A FSSC 22000 demanda que a produção de alimentos
siga e se adeque a vários conceitos, alguns deles são:
– O tratamento de não conformidades, ou seja, tudo
que afeta a segurança de alimentos, precisa ser
tratada, através de análise e um plano de ação;
– Rotulagem do produto: deve-se garantir que o
produto acabado seja rotulado de acordo com a
regulamentação aplicável no país de venda;
– Monitoramento ambiental: ter um programa de
controle ambiental que veriﬁque e valide a higiene
microbiológica do local.

Volume de produção
e investimentos estratégicos
As indústrias de lácteos de Castro, Ponta Grossa e
Itapetininga alcançaram um volume de produção de 3,541
milhões de litros por dia e faturamento superior a 2
bilhões de reais em 2020.
Para o gerente comercial da Castrolanda, Egidio Maffei,
os bons resultados do setor são reﬂexo da mudança de
consumo dos brasileiros. “Foi notável o aumento no
consumo de leite e derivados no ano passado,
impulsionados, principalmente, pelo auxílio
emergencial, pelo crescimento do home office e das
refeições em casa, e esse aumento teve impacto direto na
indústria. Além disso, a Unium segue investindo em
tecnologia e expansão para aumentar cada vez mais sua
capacidade de produção”, ressalta.
Em 2020, foram investidos mais de R$18 milhões na
estrutura de lácteos. “O investimento na indústria e o
aumento no consumo andam juntos. Quanto mais nos
dedicamos ao ciclo produtivo e à qualidade dos produtos,
mais seremos reconhecidos, tanto nas prateleiras dos
supermercados como pelas empresas parceiras para as
quais industrializamos”, explica Maffei.

NOTÍCIAS

Recorde de visualizações,
mais de 1000 em menos
de 24h de live.

On-line e interativo:
Dia de Campo Negócios Agrícola
Na busca contínua por melhorias na
produção e alta qualidade durante a
colheita, o setor de Negócios Agrícola da
Castrolanda realiza todos os anos o Dia de
Campo. O evento ocorre sempre em
períodos que antecedem a safra de
inverno e de verão e tem como
compromisso acompanhar as tendências e
a produtividade do setor, onde são
convidados pesquisadores e instituições
ligadas ao desenvolvimento do campo.
A importância desse dia está em trazer
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soluções sustentáveis de desenvolvimento
para os campos do Paraná e São Paulo,
além de apresentar para os cooperados e
agricultores da região opções de plantio
de diferentes cultivares de soja.
Para o Cooperado Paulo Trentin, o Dia de
Campo é fundamental, uma oportunidade
para o produtor ter o contato mais
próximo da cultura. “Na correria do dia a
dia é mais difícil parar e ver as informações,
no evento você vai focado para extrair as
novidades apresentadas, é muito bom esse
momento”, revela Paulo.

NOTÍCIAS

Esse ano o evento aconteceu no dia 30 de
março em formato totalmente digital,
com vídeos dos campos realizados em
parceria com alguns obtentores. Além da
série de apresentações, serviços prestados
pelo setor, com o compromisso de levar o
conteúdo de forma clara que prendesse a
atenção do público.
O evento presencial é sempre muito mais
agradável pelo contato e o
relacionamento, mas o modelo virtual é
uma realidade frente a pandemia, sobre o
formato, Paulo aﬁrma: “Gostei bastante
da programação, foi leve e trouxe
informações relevantes do setor. Abordou
temas comerciais e do campo, senti falta
de estar o campo, mas o formato foi válido
e trouxe muitas informações. Estão de
parabéns”.
Segundo o Coordenador de Sementes da
Castrolanda Filipe Antonio Oliveira, um
dos principais desaﬁos foi sair do formato
presencial, onde os participantes podem
andar pelos campos, para o digital,
principalmente por envolver públicos
diferentes. “Foi gratiﬁcante pela adesão
que alcançamos, por envolver todo o setor
dos Negócios Agrícola”, aﬁrma.

Gostei bastante da
programação, foi leve e
trouxe informações
relevantes do setor.
Abordou temas comerciais
e do campo, senti falta de
estar o campo, mas o
formato foi válido e trouxe
muitas informações. Estão
de parabéns
Paulo Trentin
Cooperado

A tecnologia foi
imprescindível para a
realização do evento.
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Organização
e cuidados
com à Covid
Os preparativos para o evento de 2021 contou
com o tradicional preparo dos campos com a
equipe técnica, parceiros e pesquisadores,
além de toda a produção dos vídeos para a
veiculação no dia do evento. Desde a
preparação com a produção dos vídeos até o
encontro on-line, tudo foi pensando para
manter a segurança de toda a equipe. “Reunir
o time para as gravações, agendar as diárias de
forma que a segurança pudesse ser mantida
em relação à Covid-19, e tudo isso em um
período de 20 dias” revela Filipe.
Para o Coordenador de Insumos da
Castrolanda Edson Martins de Oliveira
organizar o Dia de Campo com o engajamento
de várias áreas da Castrolanda e de vários
parceiros foi muito prazeroso. “Um Dia de
Campo Digital do Negócio Agrícola, levando
assim informações de extrema importância
sobre o mercado econômico e do agronegócio,
além de conteúdos sobre os serviços da
Castrolanda, como agricultura de precisão,
tratamento de sementes industrial, recepção e
armazenagem de grãos e as informações do
nosso portfólio de soja das Sementes
Castrolanda”, ressalta Edson.
Um dos pontos altos do evento foi a palestra
com a jornalista especializada em Economia e
Agronegócios Kellen Severo. Com o tema
‘Economia e Agronegócios – O que vem por
aí?’ a palestrante trouxe as perspectivas para o
cenário agro em 2021, além de relevar as
oportunidades de novos negócios e os
cuidados em relação ao mercado.
De acordo Kellen o otimismo em relação a
rápida recuperação econômica está mais
distante. Devido ao lockdown em alguns
municípios, a jornalista acredita que o
fechamento vai impactar nos próximos meses.
“Há de se destacar que mesmo com todo o
cenário desaﬁador, o agronegócio vive em uma
ilha de prosperidade, com a conﬁança dos
setores em um patamar mais alto da história”,
aﬁrma.
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O respeito as normas de segurança
em relação do combate da Covid-19,
se manteve desde a organização até evento.

Para a história
Um Dia de Campo que ﬁcará marcado no setor
de Negócios Agrícola e na Cooperativa
Castrolanda, por inovar e alcançar um recorde
de visualizações e participações. “Mais um ano
que aprendemos a entender as expectativas
dos nossos cooperados e clientes. O formato
on-line foi o nosso grande aliado e
acreditamos que será mantido nos próximos
anos. Apreendemos a nos comunicar no virtual
de forma eﬁcaz e rápida, mas também estamos
com saudades do contato e do relacionamento
que só presencial nos traz. Esperamos
trabalhar a multicanalidade para valorizar
ainda mais o nosso relacionamento com o
público, com mais informações e novidades do
agronegócio”, completa a Gerente Agrícola,
Tatiane Bugallo.

Esperamos trabalhar a multicanalidade
para valorizar ainda mais o nosso
relacionamento com o público, com
mais informações e novidades do
agronegócio
Tatiane Bugallo
Gerente de Negócios Agrícola
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Suinocultura Castrolanda
aposta em conhecimento
para desenvolver granjas
Os custos de produção da suinocultura são um
dos principais indicadores para o produtor rural.
Segundo a Embrapa Suínos e Aves, o Índice de
Custos de Produção de Suínos (ICPSuíno) subiu
aproximadamente 55% nos últimos doze meses
no Brasil. Pode-se dizer que esta situação foi
alavancada principalmente pelo aumento do
milho e farelo de soja, principais componentes
da alimentação dos animais.
Para o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea), estes valores devem
continuar altos, por conta das demandas
internas e externas dos dois grãos. Em
comparação com janeiro de 2020, o primeiro mês
de 2021 apresentou acréscimo de 75% para o
milho e 126% para a soja, a partir de dados
disponibilizados pelo Setor Comercial de Cereais
da Castrolanda.

Jan2021

Aumento

R$ 48,23

R$ 84,55

75%

Farelo de soja (tonelada)
Jan2020

Jan2021

R$ 1.415,45 R$ 3.200,00

Aumento
126%

Fonte:
Comercial
de Grãos
Castrolanda

Apesar destes resultados, a Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA) indica que a produção
brasileira pode crescer cerca de 3,5% neste ano, o
que signiﬁca quase 4,4 milhões de toneladas. Um
importante fator neste caso são as relações com
os mercados externos que também mostram boas
perspectivas.
Para o Coordenador de Produção da Castrolanda,
Euler Kiefer, a resposta frente a estes resultados
é a eﬁciência operacional. “Em um ano com
tendência de aumento exponencial do custo de
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A Castrolanda aposta nesta ideia em 2021. Para
desenvolver ainda mais a suinocultura dentro
das unidades de produção e nas granjas de
cooperados, foram ampliadas as capacitações
técnicas. Baseado no Método de Análise e
Solução de Problemas (MASP), que objetiva
aumentar a visão crítica dos participantes para
que desenvolvam o hábito de identiﬁcar a causa
raiz dos problemas, buscando soluções que
garantam a não reincidência deles. A ideia é
entregar maior quantidade de animais a
indústria com o mesmo plantel de matrizes
produtivas.
“A suinocultura é uma atividade que trabalha
com pequenas margens de rentabilidade. O foco
deve ser em garantir e evoluir nossas rotinas
diárias, buscando a melhoria contínua nos
procedimentos necessários, por isso trouxemos
esta ideia”, explica o Supervisor de Assistência
Técnica, Marco Antonio Couto.

Milho (saca 60kg)
Jan2020

produção, a eﬁciência operacional na atividade
se torna ainda mais relevante. A forma mais
adequada de se buscar melhorias produtivas é
através da capacitação das pessoas envolvidas na
atividade”, aﬁrma.

A forma mais adequada de
buscar melhorias produtivas é
através da capacitação das
pessoas envolvidas na atividade
Euler Kiefer
Coordenador de Produção
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As Unidades de Produção de Leitões (UPL) e as
granjas de ciclo completo que são auxiliadas pela
equipe de Assistência Técnica de Suínos
Castrolanda serão o foco do primeiro semestre.
Atualmente a UPL I, em Castro, tem 5400
matrizes produtivas, já a UPL II, situada em Piraí
do Sul, tem 6500.
O foco será a capacitação integrada com os
líderes de cada propriedade, para a
aprendizagem, acompanhamento e evolução de
cada indicador que necessite de melhoria. Os
encontros iniciaram já neste primeiro trimestre,
a segunda metade do ano será dedicado ao
trabalho com as granjas terminadoras de leitões.
Cada granja apresentará projetos próprios de
melhorias, levando em conta os principais
indicadores zootécnicos e econômicos, “O MASP
será nossa principal ferramenta para alcançar
resultados superiores ao realizado no ano
passado. Todas as ideias serão acompanhadas em
conjunto com a Assistência Técnica, que
desenvolverá os melhoramentos necessários”,
relata Euler.

Gestão aplicada
à suinocultura
Em uma suinocultura cada vez mais técnica, o
sistema de gestão precisa de análises cada vez
mais minuciosas dos dados zootécnicos e
econômicos, permitindo aos produtores uma
visão global de todo o processo de produção, seja
ele dentro ou fora de sua granja. Este sistema
envolve todos os conceitos de gestão, incluindo o
planejamento, organização, estruturação,
processamento, controle avaliação e tomada de
decisão. Tudo isto busca envolver as pessoas
fundamentais no processo de produção, que
serão os responsáveis por elaborar planos de
ação, considerando as situações reais e as metas
propostas.
“Os softwares de gestão utilizados atualmente,
permitem às granjas controlar inúmeros
indicadores. Numa atividade formada por muitos
detalhes, isto gera uma vantagem competitiva
àqueles que conseguem transformar toda
informação gerada em ações voltadas a melhoria
de produtividade”, completa o Supervisor da
Suinocultura Castrolanda.

Numa atividade formada por
muitos detalhes, isto gera uma
vantagem competitiva àqueles
que conseguem transformar toda
informação gerada em ações
voltadas a melhoria de
produtividade
Marco Antonio Couto
Supervisor de Assistência Técnica
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Agroleite Castrolanda fortalece
relação com agência de exportação
e investimentos
No dia 12 de março
representantes do Conselho de
Administração da Cooperativa
Castrolanda receberam na Cidade
do Leite o gerente de agronegócio
da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil)
Márcio Rodrigues e a presidente
da Comissão de Agricultura na
Câmara Federal, Deputada Aline
Sleutjes.

imprensa e formadores de
opinião. Sem dúvida a
Cooperativa Castrolanda tem um
potencial enorme e nos
colocamos a disposição com
todos os nossos projetos,
programas, estudos e estatísticas
para abrirmos novas
oportunidades e consolidarmos
ainda mais esta grande marca no
mercado externo” registrou
Márcio.

O encontro, que seguiu todos os
protocolos de segurança e demais
medidas de prevenção à Covid-19,
foi dedicado para apresentar a
atuação da Cooperativa, bem
como, destacar o potencial de
expansão e a representatividade
do Agroleite no cenário nacional e
internacional.

Para o Presidente da Castrolanda
Willem Berend Bouwman, a visita
vai ao encontro das estratégias de
expansão e fortalecimento da
marca no exterior. “O Agroleite
hoje é considerado a vitrine da
cadeia leiteira na América Latina.
E cada vez mais precisamos atuar
para oportunizar aos nossos
cooperados, clientes e parceiros
ações de fomento dos negócios,
seguindo as principais tendências
e demandas do mercado”.

“A Apex promove os produtos
brasileiros no exterior e possui
ferramentas para fomentar e
trazer investidores, compradores,
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O Agroleite hoje é
considerado a vitrine
da cadeia leiteira na
América Latina. E cada
vez mais precisamos
atuar para oportunizar
aos nossos cooperados,
clientes e parceiros
ações de fomento dos
negócios, seguindo as
principais tendências e
demandas do mercado
Willem Berend Bouwman
Presidente da Castrolanda
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A ENERGIA QUE
DÁ EM ÁRVORE
Produção de cavaco para geração
de biomassa na Castrolanda alia
sustentabilidade à maior eﬁciência
econômica e operacional
O cavaco de madeira representa uma tendência
internacional de energia limpa e renovável para as
indústrias. Com menos gases de efeito estufa se
comparado a outras fontes energéticas como o gás
natural e o óleo BPF (derivado do petróleo), possui
uma série de outros benefícios, que vão desde um
menor valor de investimento, até mesmo a redução
de custos com mão de obra, maior controle de
automação e estabilidade nos processos.

que as demandas atuais sejam adequadas a uma
produção sustentável e eﬁcaz. “Com a maior
eﬁciência de queima do cavaco em relação à lenha
há redução no consumo de madeira, que resulta em
cerca de 13,5% para geração de vapor e 23,3% na
geração de calor. Além disso, há também uma
diminuição da área de plantio em cerca de 27% para
a produção da mesma necessidade atual”, destaca o
Coordenador do Setor, Gilvan Plodowski.

Na Cooperativa, o setor de Biomassa busca
fomentar as principais vantagens da utilização do
cavaco em detrimento da lenha, de modo a garantir

Segundo estudos, o uso da biomassa no Brasil já
responde por quase 10% da matriz energética do
país, e a tendência é que ocorra um crescimento
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QUAL A RELAÇÃO DO CAVACO
COM O MEIO AMBIENTE
vertiginoso durante a década. “O consumo de
matéria-prima de eucalipto vem crescendo
bastante na região sul. Nós prevemos falta de
madeira já a partir deste ano, com uma
demanda estrangulada e um aumento de preço
signiﬁcativo. Dessa forma, uma solução
bastante interessante para as empresas que
dependem do fornecimento de energia de
biomassa de eucalipto é migrar da tora para o
cavaco”, destaca Marcelo Schimd, Diretor do
Grupo Index, que atua no setor há mais de
quatro décadas.
A Castrolanda possui atualmente 1632
hectares de ﬂorestas plantadas distribuídas
em 19 fazendas localizadas majoritariamente
nos municípios de Castro e Piraí do Sul, o que
garante o abastecimento do produto ao longo
dos anos, algo essencial em se tratando de um
insumo primordial para a operação das
unidades consumidoras de biomassa ﬂorestal.
“Conservar os recursos naturais é nossa tarefa
e isso pode contribuir para a continuidade dos
negócios da Castrolanda por longos anos”,
destaca o Assistente Técnico Leonardo
Benvenutti. Atualmente já existem planos de
taxação sobre a emissão de carbono, como o
Acordo de Paris. Por isso, controlar o impacto
ambiental e calcular o custo da poluição pode
ser um fator de competitividade entre as
empresas.

Conservar os recursos
naturais é nossa tarefa e isso
pode contribuir para a
continuidade dos negócios da
Castrolanda por longos anos
Leonardo Benvenutti
Assistente Técnico

ENERGIA LIMPA
CONTRIBUI PARA A DIMINUIÇÃO DE
PARTÍCULAS DE GÁS CARBÔNICO NO AR,
REDUZ A QUANTIDADE DE RESÍDUOS
POLUENTES NO MEIO AMBIENTE E PRESERVA
AS FLORESTAS NATIVAS.

PRODUÇÃO ECOLÓGICA
É PRODUZIDO A PARTIR DA MADEIRA DE
EUCALIPTO, QUE É TRANSFORMADA EM
CAVACO. ISSO SIGNIFICA QUE O CAVACO É
UM RECURSO RENOVÁVEL QUE NÃO CAUSA
DANOS AO PLANETA.

Viabilidade
técnica e
econômica
Diego Van Helvoort, Supervisor da Unidade de
Grãos, relata que desde 2018 a área vem evoluindo
na substituição de lenha para cavaco na operação
de secagem de grãos. “A mudança garante
diversos benefícios ao processo. A estabilidade de
temperatura, a redução de acidentes, a maior
eﬁciência do rendimento de secagem e redução de
mão de obra são apenas alguns pontos. Com o
cavaco há também uma padronização, além da
garantia de entrega e agilidade no processo de
carga e descarga” destaca.
Na Unidade Industrial de Carnes Alegra o cavaco é
utilizado para atendimento da caldeira, onde o
processo é praticamente todo automatizado. “A
utilização do cavaco tem por objetivo diminuir
acidentes, pois não há o contato direto com a
madeira, e garantir também um melhor
rendimento na geração de vapor”, enfatiza o
Supervisor de Utilidades, Tarcísio Preis.
De maneira geral, o cavaco é uma opção do
presente e que trará impactos no futuro. Como
fonte renovável, é possível sustentar a
produtividade das indústrias sem preocupações
com esgotamento de recursos naturais.
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A FORÇA DA
COOPERAÇÃO
Resultados
do agronegócio
são alavancados
pelo poder do
cooperativismo

30 Castrolanda Revista

CAPA

Todos os segmentos da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro
tiveram alta nos resultados e contribuiriam para os 25% do PIB no país.
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TECNOLOGIA,
PRODUTIVIDADE
E INOVAÇÃO
ANDAM LADO
A LADO DO SETOR
QUE MAIS CRESCE
NO BRASIL
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Nos últimos anos, o agronegócio teve saltos que o
colocaram como a possível alavanca para a
retomada da economia. Mesmo com a pandemia
de coronavírus no início de 2020 e os impactos
socioeconômicos da Covid-19, o agro continuou
trazendo desenvolvimento ao país. Foram 24,4%
de progresso na comparação com 2019, segundo a
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) e o do Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP).
De acordo como Banco Mundial, em 2020 a
economia sofreu retração global de 4,3%, para
2021 a projeção é de 3% de crescimento. Em

contrapartida, o agronegócio teve um
crescimento de aproximadamente 9%,
contribuindo com mais de 25% do Produto
Interno Bruto (PIB) do país, alcançando
recorde em exportações e superávit
comercial de US$81,9 bilhões, mesmo com o
cenário mundial.
Os desdobramentos positivos são também
esperados também para o Brasil,
dependendo de fatores como a contenção da
Covid-19 e suas novas variantes.

RESULTADOS FAVORÁVEIS
DE TODOS OS LADOS
A Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) revelou que alguns itens
indispensáveis para o campo tiveram aumento em
seus preços no ano que passou, trigo com mais de
47%, soja cerca de 32% e o milho com 31%.
Todos os segmentos da cadeia produtiva do agro
brasileiro no geral tiveram alta em 2020, com
destaque para o setor primário (56,59%), seguido
por agrosserviços (20,93%), agroindústria
(8,72%) e insumos (6,72%). Tanto a agricultura
(24,2%) quanto da pecuária (24,56%) tiveram
expansão expressiva no último ano. O que
contribuiu em larga escala para que a queda
econômica não fosse mais agressiva. “O agro atua
de uma maneira extremamente engajada e
proﬁssional. Podemos dizer que hoje é a
locomotiva de sustentação do país, tamanha a
relevância para a economia nacional e regional”,
frisa o Diretor Presidente da Castrolanda, Willem
Berend Bouwman.
Segundo o ranking das 100 maiores empresas do
agronegócio do Brasil, divulgado pela Forbes
neste primeiro trimestre, a Cooperativa
Castrolanda ocupa a 41° posição, resultado de
muito trabalho e cooperação entre associados,

gestão e colaboradores. Segundo o Cooperado
Renan Gomes o cooperativismo está muito bem
representado pelas Cooperativas do Paraná
através do trabalho nas indústrias e nas
tecnologias utilizadas, “Não tenho dúvidas do
peso da Cooperativa Castrolanda na economia,
visto que está mais uma vez como umas das
maiores e mais inﬂuentes indústrias do agro no
Brasil”.
A força do cooperativismo pode ser medida no dia
a dia do agricultor desde o plantio, até a venda dos
grãos e sementes. “Durante meu dia de serviço,
converso com diversos produtores e vejo muitas
lavouras bem plantadas e com grande potencial
produtivo, enxergo aí o dedo do cooperativismo”,
revela Renan que ainda destaca “a administração
tem se provado muito excelente no que faz, o que
nos transmite segurança na administração
ﬁnanceira saudável e progressiva da
Castrolanda”.
A raiz do cooperativismo é a união de forças com o
mesmo objetivo: crescimento, relacionamentos
sólidos, trabalho duro, amor pela terra e a visão
de um futuro promissor. O Cooperado Francisco
de Assis Canha Netto ressalta a importância do
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cooperativismo na gestão da propriedade
com técnicas de manejo adequadas ao
negócio e suporte técnico qualiﬁcado
promovendo eﬁciência e aumento de
produção. “A cooperativa também nos dá
oportunidade de nos proﬁssionalizar e
proﬁssionalizar nossos colaboradores
através de cursos técnicos e de gestão”.
No mundo do agronegócio o
cooperativismo é uma excelente opção
para produtores rurais de pequeno e
médio porte. No ponto de vista do
Cooperado Bernard van de Riet, o
cooperativismo é a melhor forma de
trabalhar, pois neste formado todos
recebem as melhores condições de
preços para serviços e aquisição dos
produtos. “Acredito muito nas forças das
cooperativas em geral e conﬁo no
crescimento da Castrolanda”, aﬁrma.

Francisco de
Assis Canha Neto
Cooperado

A cooperativa também
nos dá oportunidade de nos
proﬁssionalizar e proﬁssionalizar
nossos colaboradores através de
cursos técnicos e de gestão

Acredito muito
nas forças das
cooperativas
em geral e
conﬁo no
crescimento da
Castrolanda
Bernard van de Riet
Cooperado
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CASTROLANDA E O
CRESCIMENTO NO AGRO
Em 2020 a Castrolanda teve um
crescimento recorde e R$ 4,5 bilhões em
faturamento, valor 26% acima do
projetado incialmente. “Mais do que os
resultados propriamente ditos,
evoluímos também em praticamente
todas as atividades no que diz respeito a
produção e produtividade, tendo o
desempenho dos cooperados alavancado
a boa performance da Cooperativa.
Mostra que o trabalho realizado pelos
negócios está em sinergia com os
objetivos traçados e permite um
crescimento sustentável a toda
instituição”, enfatiza Willem.
Uma evolução crescente com excelentes
perspectivas em relação ao mundo do
agronegócio. Uma força que mantém
gerações de famílias e alimenta toda
nação. “Nós da Castrolanda a cada dia e
momento buscamos melhorar e avançar.
Essa é a verdadeira essência do
cooperativismo, em que os resultados
são multiplicados entre os cooperados,
fomentam o desenvolvimento regional e
fortalecem a economia local”.
Queremos soluções inteligentes e
sustentáveis, inovar com produtos e
serviços. No entanto, é preciso ter muita
cautela e agir com sobriedade. 2020 foi
um ano totalmente atípico e tivemos um
resultado excepcional. Para este
pretendemos fortalecer ainda mais os
nossos negócios, contudo há uma série
de incertezas, com diversos fatores de
risco que podem afetar 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”, complementa o
Presidente.

EM 2020

4,5 BILHÕES
DE FATURAMENTO

26%

ACIMA DO
PROJETADO

COMITÊ DE
EXPANSÃO
DE NEGÓCIOS
A Castrolanda com objetivo de
apoiar cooperados com relação a
expansão de negócios, implementou
um comitê próprio para tratar este
tema. A atuação do grupo é balizada
nos princípios cooperativistas e
valores da cooperativa. O trabalho
visa aproximar os interesses das
famílias e contribuir com a
perenidade dos negócios de nossos
cooperados.
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Mulheres
representam
força de trabalho
e determinação
na Castrolanda
O Dia Internacional da Mulher foi
oﬁcializado pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1975, para lembrar das
conquistas políticas e sociais. Atualmente
mais de 100 países celebram a data das mais
diferentes formas. Este é um dia
historicamente marcado por movimentos
que garantiram o que hoje parece básico,
exemplos como a possibilidade de mulheres
terem o acesso a faculdades, direito ao voto e
até mesmo portar um cartão de crédito eram
impensáveis no passado.
A luta por equidade e respeito ocorre há
séculos, em grande parte por estas razões
que hoje a participação das mulheres no
mercado está cada vez maior. Segundo dados
divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), com dados de
2019, a força de trabalho feminina está em
alta pelo quinto ano consecutivo,
representando 54,5%.
O agronegócio segue a mesma tendência, o
último Censo Agropecuário de 2017,
realizado também pelo IBGE, revela que em
12 anos houve um crescimento de 38% no
número de propriedades rurais
administradas por mulheres. Muito desse
movimento é consequência de ações de
incentivo e capacitação ocorridas em
diversas frentes, como a Comissão da Mulher
Cooperativista na Castrolanda, que traz
formações relacionadas a gestão de
propriedades e crescimento pessoal, por
exemplo. Nos últimos anos a participação
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feminina na Cooperativa tem aumentado
dentro e fora do ambiente corporativo, na
ocupação de cargos de gerencias e
coordenação, além das cadeiras em comitês
de negócios.
A Gerente de Negócios Agrícola, Tatiane
Bugallo, fala que as mudanças graduais
ocorridas no agronegócio podem ser vistas
desde as salas nas universidades, no campo e
nas indústrias. “Quando entrei na faculdade
existiam pouquíssimas mulheres nos cursos
de engenharia, agora estamos assumindo as
mais diferentes funções, seja na gestão ou no
comando dos maquinários. O agro tem
acompanhado essa evolução”.
Anos atrás os cargos importantes eram
menos associados a nomes femininos do que
são em 2021. Nas empresas as mulheres
preenchiam apenas funções como de auxiliar
e secretárias, assim como no meio rural eram
destinadas aos trabalhos domésticos e
cuidados dos ﬁlhos.
“Assumi a leiteria da família com 25 anos, foi
difícil conquistar a conﬁança de todos para
mostrar que eu era capaz de fazer um bom
trabalho. Alguns funcionários da fazenda não
aceitavam receber ordens vindas de uma
pessoa mais nova, quanto mais sendo
mulher”, relata Maria Cecília Prestes,
produtora da Castrolanda. Formada em
Direito, a pecuarista deixou a advocacia para
se dedicar à propriedade da família e hoje
coordena a produção, além de ser sócia do
seu pai na propriedade.

Maria Cecília, produtora
da Castrolanda, deixou a
advocacia para se dedicar
ao agro e conta que o apoio
da família foi essencial para
o sucesso da propriedade.

Assumi a leiteria
da família com 25 anos,
foi difícil conquistar a
conﬁança de todos para
mostrar que eu era capaz
de fazer um bom trabalho.
Maria Cecília Prestes
Produtora
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Desafios
Diários

Luciana assumiu a administração da leiteria da família
e hoje trabalha exclusivamente para a gerência do negócio.

Barreiras Superadas
A Gerente de DH fala que é preciso enxergar além do gênero e
analisar as competências de cada proﬁssional. “É questão de
tempo para estas diferenças serem abandonadas, a equidade
ainda pode prevalecer. As organizações não são apenas
resultados, são movidas por pessoas. As mulheres mostram a
cada dia que são capazes e o universo feminino vem crescendo
no ambiente proﬁssional, temos exemplos muito bacanas de
mulheres assumindo variados postos de trabalho, não só no
agronegócio”, aﬁrma Adriana.
Maria Cecilia conta que quando assumiu o seu trabalho na
leiteria se sentia insegura em expressar opiniões, mas o apoio
do seu pai foi essencial para o sucesso do negócio. “Sei que
muitas mulheres, assim como eu, passam por essa insegurança.
Posso dizer que a experiência trouxe uma carga de conﬁança e
isso funciona também para nosso crescimento, tanto na
fazenda como na Cooperativa. O sucesso está muito vinculado
com isso, as coisas começam a ﬂuir. Conquistar o nosso espaço
depende de tempo”.
“Nosso trabalho não para e temos que driblar as diﬁculdades.
Para assumir um negócio não podemos ter medo e devemos
seguir sempre em frente. O medo de não conseguir vai existir,
mas isso é resolvido quando você entende do trabalho e começa
a conhecer sobre a atividade”, declara Luciana Rebonato.
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A Cooperada Luciana Rebonato
conta que um dos poucos
momentos em que se distanciou
da propriedade foi no nascimento
da sua segunda ﬁlha, além disso a
presença das crianças na fazenda
sempre foi constante. “Eu assumi
a fazenda em 2012, um pouco
depois de ter voltado ao mercado
de trabalho, mas precisávamos de
alguém que se dedicasse a
propriedade. A partir do momento
que participei de alguns cursos de
gestão dentro da Cooperativa que
a mudança aconteceu de verdade
e eu assumi a administração
deﬁnitivamente”.
A Associação Brasileira do
Agronegócio (ABAG) aponta que o
perﬁl da mulher que atua no
agronegócio brasileiro é de
escolaridade alta e independência
ﬁnanceira. Mais de 70% destas
mulheres disseram que já
sofreram preconceito, porém
61,1% delas declararam não terem
se intimidado com isso.
“Ouvir coisas como ‘agora é a
mulherzinha que está mandando’
não é confortável, mas a gente
tem que mostrar que está ali
porque sabe o que está fazendo.
Até chegar no que estamos, foi
preciso muito diálogo e paciência
para conquistar a conﬁança dos
funcionários, principalmente por
ser um ambiente extremamente
masculino”, explica Luciana.
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Adriana e Tatiane
participaram de
um encontro virtual
com as colaboradoras
da Castrolanda.

A Gerente de Desenvolvimento
Humano da Castrolanda, Adriana
Dalla Nora aﬁrma que esta resistência
é possível de ser quebrada através da
capacitação e do conhecimento.
“Quando você se posiciona como uma
proﬁssional competente num

mercado em que realmente temos a
dominância masculina, temos que
provar isso. O mercado está cada vez
mais aberto para todos e isso são
conquistas que não aconteceram da
noite para o dia, foi mostrando nossas
competências”.

Jornada Dupla
No Brasil, apenas 37,4% dos cargos
gerenciais existentes em 2019 eram
ocupados por mulheres. Em
contrapartida, quando se fala das
proﬁssionais com nível superior
completo, elas representam 19,4%,
enquanto entre os homens o índice é
de 15,1%. Outro indicador que podem
contribuir para entender as
diﬁculdades enfrentadas na inserção
no mercado de trabalho, na faixa
etária entre 25 e 49 anos, a presença
de crianças com até 3 anos de idade
vivendo no domicílio se mostra como
fator relevante. O nível de ocupação
entre as mulheres que têm ﬁlhos
dessa idade é de 54,6%, abaixo dos
67,2% daquelas que não têm. Além
disso, no Brasil, em 2019, as mulheres
dedicaram aos cuidados de pessoas ou
afazeres domésticos quase o dobro de
tempo que os homens (21,4 horas
semanais contra 11,0 horas).

“A mulher tem uma sobrecarga
muito grande e não temos que
esconder isso. São ﬁlhos, casa e
todos os outros afazeres fora
do trabalho, é uma jornada
dupla. Toda mulher precisa de
uma rede de apoio para dividir
essa carga. É uma dinâmica que
tem que ter muita
organização”, explica Tatiane.
Ela ainda complementa que a
mulher não deve ter vergonha
de dizer que é mulher e mãe.
“Muitas vezes precisei
interromper reuniões para
atender o telefone quando uma
das crianças estava doente, ou
de sair correndo da reunião
pois precisava buscar na escola.
Nós mulheres devemos perder
o medo de demonstrar essa
sobrecarga e temos que dar
conta de tudo isso”, aﬁrma.

Toda mulher
precisa de uma
rede de apoio
para dividir
essa carga.
É uma dinâmica
que tem que
ter muita
organização
Tatiane Bugallo
Gerente de
Negócios Agrícola
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Castrolanda tem evolução na
produção de leite cinco vezes
maior do que o resultado nacional
O ano de 2020 será lembrado por eventos
históricos. No caso da Área de Negócios Leite da
Castrolanda são dez anos consecutivos de
produção crescente em litros de leite. O ano que
passou, trouxe 416,282 milhões de litros de leite
produzidos, aumento de aproximadamente
11,5% se comparado a 2019.

Inteligência do Leite da Embrapa. Este valor é
recorde, considerando o histórico do Brasil. Nas
últimas duas décadas, esta produção mais que
dobrou, nos anos 2000 era aproximadamente
12,1 bilhões de litros.
Apesar da leve mudança de consumo início da
pandemia de Covid-19, por conta do isolamento
social, o segundo trimestre de 2020 foi o único
que resultou em queda na produção, com 0,1% a
menos em relação a 2019.

Em escala nacional, o país fechou com alta de
2,1% em relação ao ano anterior na produção de
leite sob inspeção, um total de 25,525 bilhões de
litros, segundo os dados do Centro de

Volume total de leite
adquirido pelos laticínios
inspecionados

24.7

24
Volume de leite (bilhões de litros)

Produção
de leite sob
inspeção
no Brasil de
2000 a 2020
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Apesar dos problemas climáticos em que os
produtores passaram, a região sul foi a que mais
teve aumento absoluto na produção, cerca de 358
milhões de litros. O Sul e Sudeste representam
juntos 77% da produção do país.

resultados ótimos. Ficamos muito contentes com
o alcançado que consequentemente também
melhoraram nossa qualidade geral ao longo dos
doze meses”, conta o Supervisor de Assistência
Técnica, Guilherme Leão.

Os pecuaristas da Castrolanda apresentaram
média de produção anual acima da meta, cerca de
3100 litros por dia. “Em 2020 tivemos resultados
muito positivos, além da grande produtividade,
outros destaques foram as questões de qualidade
do leite. Tivemos redução de produtores com
Contagem de Células Somáticas (CCS) alta, mais
de 50% dos pecuaristas que estiveram
inconformes em janeiro, terminaram o ano com

Devido a tabela de pagamento, os pecuaristas
que conseguem ﬁcar abaixo desta faixa recebem
boniﬁcações equivalentes as suas entregas.
“Nosso principal objetivo é a maior rentabilidade
do produtor rural, os programas da assistência
técnica garantem a efetividade da produção,
aumento da qualidade e diminuição do custo de
produção”, completa.

CCS
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Média de resultados
de 2020 em comparação
com 2019.
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Crescimento
compartilhado
Associado da Castrolanda há mais de 15 anos,
Nelson Morgan começou na pecuária leiteira com
somente um animal. Vendendo leite de porta em
porta, viu sua produção aumentar nesse tempo e
fala que o crescimento dos pecuaristas anda lado
a lado com o da Cooperativa. “Quando a
Castrolanda cresce, o produtor cresce junto e o
contrário também é verdadeiro. O nosso
desenvolvimento dentro da fazenda está muito
ligado com os projetos e inovações que os
técnicos nos trazem”.
Nelson conta que conseguiu resolver problemas
como CCS alta no rebanho e renovar a quantidade
de animais na fazenda. “A partir de agora é olhar

para o futuro, pensando em crescer cada vez
mais. Nosso objetivo para 2021 é produzir mais
com a mesma quantidade de animais que temos
hoje e com mais qualidade”, aﬁrma.
Ao todo são mais de três décadas de atuação e o
produtor atribui o sucesso ao trabalho duro e a
experiência que conquistou nesse tempo. “São 30
anos trabalhando praticamente sem férias, neste
ramo é preciso gostar muito e ter dedicação ao
que se faz. A experiência aliada as orientações
recebidas da Cooperativa ﬁzeram total diferença,
esta é uma parceira que dá certo”, relata o
cooperado.
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Produção de
leite no Paraná
em 2019
Municípios
Em 1.000 L
Até 5.000
5.000 - 20.000
20.000 - 50.000
50.000 - 120.000
Acima de 120.000

Sistema de Coordenadas Geográﬁcas
(Lat/Long) Dataum SIRGAS 2000
Fonte: IBGE
Elaboração: Embrapa Gado de Leite

O Gerente de Negócios Leite, Eduardo Ribas, atribui o
resultado alcançado ao trabalho integrado entre as
ações realizadas na propriedade, o fomento da
cooperativa e a atuação assertiva da assistência técnica.
O gestor destaca o Projeto Mais Leite Saudável, que com
uma das frentes de atuação, pretende reduzir em 30% o
custo no tratamento de mastites para o produtor,
garantindo menor descarte de leite e maior
rentabilidade. “Podemos dizer que o maior ganho ainda
está por vir. Após conectar as salas de análises e coletar
todo o material, teremos o mapeamento detalhado dos
problemas com nossos animais. Algo inovador e preciso
e que terá impactos na casa dos 7 milhões de reais em
redução de custo para os cooperados na compra de
antibiótico”, destaca Eduardo.
Para 2021, Eduardo conta que acontecerão mais análises
especiﬁcas do ponto de vista da nutrição, além de
fomentar o programa Mais Leite Saudável. “Queremos
trazer cada vez mais ferramentas para auxiliar o
produtor a uma evolução contínua. Sabemos que o leite
é uma atividade diária e que esse modo dinâmico nos
pede para estarmos sempre atualizados com o mercado,
fornecendo soluções cada vez mais rápidas e eﬁcientes.
Nosso principal objetivo é a maior rentabilidade do
produtor rural, os programas da assistência técnica
garantem a efetividade da produção, aumento da
qualidade e diminuição do custo de produção”, aﬁrma.

Queremos trazer cada vez
mais ferramentas para
auxiliar o produtor a uma
evolução contínua. Sabemos
que o leite é uma atividade
diária e que esse modo
dinâmico nos pede para
estarmos sempre atualizados
com o mercado, fornecendo
soluções cada vez mais
rápidas e eﬁcientes
Eduardo Ribas
Gerente de Negócios Leite

Debora Noordegraaf,
Coordenadora da Comissão
da Mulher Cooperativista

Live do dia 08 de março
reuniu Mulheres Cooperativistas
da Castrolanda
Neste ano, o Dia Internacional da Mulher foi
lembrado de uma forma um pouco diferente.
Apesar das já comuns transmissões ao vivo por
conta da pandemia, esta foi a primeira vez que o
08 de março foi memorado via live na
Castrolanda.
Mesmo com todas as medidas de segurança
quanto ao distanciamento social, a signiﬁcativa
data não poderia passar em branco,
principalmente como uma oportunidade de
valorizar o papel da mulher no agronegócio. O
evento foi organizado pela Comissão da Mulher
Cooperativista com o apoio da equipe de
Relacionamento com o Cooperado (RC). “Este
encontro nos lembra da importância que a
mulher tem no agro e o impacto que o
desenvolvimento pessoal tem para trazer cada
dia mais a presença feminina no setor”, aﬁrma
analista de cooperativismo, William Santos.
Debora Noordegrraf, Coordenadora da Comissão
da Mulher Cooperativista fez abertura da live e
agradeceu a presença de todas as participantes.
“A live foi uma forma de homenagearmos todas
as mulheres que estão no dia a dia do campo,
que exercem com todo o talento as tarefas de
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proﬁssionais, mães, esposas e administradoras
dentro e fora dos nossos lares. Nós fazemos a
diferença no agronegócio”, declara.
A live ‘O impacto dos relacionamentos na sua vida’
trouxe informações e dicas práticas sobre como
melhorar os relacionamentos pessoais e
proﬁssionais, passando pelos temas de
comunicação, propósito e empatia, motivando as
mulheres cooperativistas a promoverem mudanças
comportamentais.

Nossa
história,

Melanie van der Vinne
Secretária da Comissão
de Jovens Cooperativistas
A campanha “Nossa História, Nosso Futuro” traz para a primeira edição
de 2021 um pouco da Secretária da Comissão de Jovens Cooperativistas,
Melanie van der Vinne. Aos 22 anos, a jovem pretende finalizar a
graduação em turismo e assumir algumas responsabilidades na
administração da propriedade da família.
COMO COMEÇOU O SEU
INTERESSE EM PARTICIPAR DA
COMISSÃO DE JOVENS NA
CASTROLANDA?
Sempre estive ativa nas atividades
da Cooperativa, seja participando
dos cursos, dos encontros
presenciais ou das lives. Quando o
grupo de jovens cooperativistas
surgiu, foi mais um incentivo para
estar ainda mais próxima desta
ideia.
A comissão é um passo muito
importante, pois é através dela
que somos representados e
podemos levar os interesses de
outros jovens para os Conselhos
da Cooperativa, podemos levar
dúvidas, ideias e sugestões para
diretores. A comissão é a ligação
entre jovens e outras lideranças.

E A SUA APROXIMAÇÃO COM O
AGRONEGÓCIO E COM A
CASTROLANDA?
Tudo começou com a minha família, foi
algo natural. Eu gostava muito de ir junto
para a lavoura e aprender com o meu pai,
mas realmente comecei a me interessar e
entender como funciona, depois de fazer
um estágio na Castrolanda, com a equipe
de Gestão de Pessoas.
POR QUE É IMPORTANTE ESTAR
INSERIDO E SER PARTICIPATIVO NAS
ATIVIDADES?
É por meio das atividades que podemos
aprender sobre os mais diversos assuntos
e atualidades do mundo cooperativo e o
agronegócio. Assim também podemos
conhecer outras pessoas, futuros
cooperados, outros pontos de vista e
novas ideias.
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Programa Crescer e
Cooperar inicia nova
etapa em Castro
A Castrolanda é considerada a primeira
cooperativa do ramo do agronegócio a fomentar a
constituição de cooperativas escolares. O
programa tem como objetivo fomentar a cultura
empreendedora e os valores cooperativistas no
ambiente escolar. Em 2021, após análise dos
resultados e atividades realizadas, a expectativa é
de expandir a atuação do programa Crescer e
Cooperar.
Neste ano a atuação ocorre junto a três novas
instituições de ensino em Castro, sendo o Colégio
Instituto Cristão – Mackenzie, o Colégio Emília
Erichsen e Casa da Criança e do Adolescente Padre
Marcelo Quilici os locais trabalhados. Além disso,
há todo um crescimento planejado para ocorrer de
maneira gradativa e que neste momento alcança
cerca de 250 alunos.
Para o Presidente da Castrolanda, Willem Berend
Bouwman, incentivar a educação deve estar
sempre presente no cotidiano de todos. “O ensino
está dentro dos nossos valores e sabemos que
através do conhecimento podemos evoluir como
Cooperativa, comunidade e indivíduos. Poder
contribuir para o crescimento das próximas
gerações é um privilégio para nós. Nos sentimos
muito orgulhosos de todos os que participam
direta ou indiretamente do Crescer e Cooperar,
aﬁnal, acreditamos em um futuro melhor para
todos”, aﬁrma.

Formação e
desenvolvimento
Todos os professores envolvidos com a aplicação
dos projetos passarão por formações que incluem
temas relacionados ao cooperativismo e ao
funcionamento das cooperativas escolares. O
Assistente de Cooperativismo, Jhonatan Bonﬁm
explica que as capacitações foram construídas e
pensadas de acordo com a realidade da
comunidade local. “Todo o material utilizado foi
desenvolvido exclusivamente para o Programa
Crescer e Cooperar, o que permite uma capacitação
de qualidade e a melhor aprendizagem dos alunos.
Não é um projeto que tem um ﬁm, a ideia é que
isso ﬁque com as escolas por longos anos”.

Sobre o Crescer
e Cooperar
Fruto da dedicação de algumas Mulheres
Cooperativistas, que buscavam
desenvolver ações que incentivam as
crianças a conhecer e/ou permanecer no
cooperativismo, com o auxílio da equipe
de Relacionamento com o Cooperado,
anualmente avançam com passos
estruturados de crescimento sólido.
O projeto piloto implantou sua primeira
Cooperativa Escolar com o apoio da
Diretoria, Conselho de Pais e equipe
pedagógica da Escola e Associação
Evangélica de Ensino de Castrolanda
(CoopEECC). Atualmente a CoopEECC,
primeira cooperativa escolar, realiza
regularmente suas atividades e
assembleias de acordo com estatuto
construído e as atividades programadas.

VARIEDADES

Bem-Vindos,
Novos Cooperados
2551 - Gertruida Bouwsema Barkema
Benemérita

2552 - Sérgio Carneiro Santos
Bovinocultura

2553 - Fábio Salomons
Arrendador

2554 - Crislaine Ferraz Barth
Bovinocultura

2555 - Pedro Gonçalves de Macedo
Bovinocultura

2556 - Daniela Aline Petter Mocroski
Arrendadora

2557 - Jonathan Groenwold
Agricultura e Bovinocultura

2558 - Henriette Andrea de Boer
Agricultura

2559 - Reinaldo Ervino Rents
Agricultura

Cooperado(a) Castrolanda
tem sempre mais vantagens.
Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo seu anúncio.
Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.
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COMUNIDADE | FÉ

O Semeador - Pintura de Vincent van Gogh

Enquanto o lavrador
dorme e acorda...
Jesus disse:
— O Reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra.
Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce,
sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto:
primeiro aparece a planta, depois a espiga, e, mais tarde, os grãos que
enchem a espiga. Quando as espigas ﬁcam maduras, o homem começa
a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita.
Marcos 4.26-29
Vivemos tempos estranhos e difíceis, em que o
vírus teima a ﬁcar. Ilustrativa é a frase: ‘A gente até
pode ter se cansado do vírus, mas o vírus não se
cansou da gente.’ Como pastor percebo que todos
têm uma história para contar. Todos nós
precisamos de um ombro amigo para desabafar.
Todos nós sentimos na pele as consequências
diretas ou indiretas dessa pandemia, que é
considerada a crise mais desaﬁadora que o mundo
enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Diante
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dos medos, angústias e tristezas, a fé é o caminho
para encontrar a paz, conforto e segurança,
principalmente para superar os momentos difíceis.
Isso, no entanto, não é um automatismo. A fé em
Deus também nos coloca diante de questões
difíceis: Se Deus existe, por que Ele permite o
sofrimento causado por essa pandemia? Se Deus é
onipotente, por que Ele não intervém? Será que
Deus se faz mesmo presente na nossa vida?

Por Pastor Roberto Verburg

A breve parábola contada por Jesus é uma das respostas à crise que enfrentamos. Em
meio aos conﬂitos e adversidades, Jesus nos quer ensinar algo falando da semente
que germina de forma escondida e que cresce devagar. O Reino de Deus não aparece
de uma semana para outra. Deus não vem para resolver os nossos problemas num
piscar de olhos. Deus nos quer ensinar algo com os nossos problemas. Assim Jesus
nos quer mostrar que Deus está presente mesmo nos momentos difíceis em que não
sentimos a sua presença.
A parábola da semente que cresce por si só traz uma imagem signiﬁcativa para os
agricultores do tempo de Jesus: depois de semear a terra, eles só voltavam a se
ocupar com a lavoura na hora da colheita (o que não acontece mais hoje em dia,
onde se faz necessário cuidar continuamente da plantação). O centro da parábola
está no fato de que a semente, por si mesma – automaticamente – cresce e produz
fruto (nesse sentido a comparação é atual). Isso porque a semente possui dentro de
si uma força irreprimível. O lavrador apenas semeia e espera!
Basta semear! O processo é lento, mas é progressivo: folhas, espigas e, por ﬁm,
grãos que enchem a espiga. Basta semear! Deus fará o mais importante. A semente
não cairá no vazio. Deus se encarregará de fazer a semente germinar. Deus não
abandona a sua semente. Agora falando sem analogias, Deus, que colocou em nós a
fé por meio da Sua Palavra e Espírito, irá fazer com que ela cresça em nós, até que ela
produza fruto. Isso é um consolo! A única coisa que eu preciso fazer é acolher a Sua
palavra em meu coração e deixar que ela cresça. Isso, contudo, é também um alerta
para as pessoas que querem tudo pronto ou para os que querem tudo rápido. Com
Deus tudo tem o seu tempo. Tenha paciência no seu processo de crescimento e
amadurecimento para a colheita. Tenha paciência com as pessoas ao seu redor.
Tenha paciência com Deus, pois no tempo certo Ele fará a colheita.
O evangelho de Jesus Cristo pede paciência e persistência. Quando a gente pensa que
nada está mudando, que tudo parece estar perdido, Jesus nos conta essa parábola da
semente para nos dizer que Deus já está no nosso meio e que a Sua presença já está
transformando as coisas. O Reino de Deus já é uma realidade, mesmo sendo ainda
pequeno e aos nossos olhos insigniﬁcante. Agora isso não signiﬁca que as coisas vão
melhorar por mágica. A ação de Deus é progressiva, assim como a semente que vai
se desenvolvendo numa planta. Desta maneira, no campo do mundo Deus quer que
cada um de nós seja semeador de esperança. Não podemos fugir da responsabilidade
de semear, de falar da esperança que há em nós, de apontar para o único caminho de
paz, conforto e segurança: Jesus Cristo.

Deus nos quer ativos nas adversidades. Por isso, não devemos
procurar desculpas para nos esquivar dessa tarefa, não devemos
dizer que o solo é áspero, que não chove frequentemente, que o
sol queima ou que a semente não serve. Não é nossa função julgar
a terra e o tempo, nossa missão é semear a boa Palavra de Deus!
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COMUNIDADE | CULTURA

Centro Cultural Castrolanda avança
na preservação do seu acervo
Há um ano a rotina do Centro Cultural
Castrolanda (CCC) foi alterada radicalmente. Em
março de 2020, o espaço foi fechado para o
público e reaberto somente no ﬁnal de outubro.
No entanto, no ﬁnal de fevereiro de 2021,
novamente o CCC fechou para visitantes e sem
previsão para reabrir. Sem poder atender
turistas e pesquisadores, o foco da equipe foi
intensiﬁcar as atividades de preservação e
conservação de acervos.
O acervo do Centro Cultural é formado por
documentos, fotos, objetos, entre outros, que
foram doados pelos integrantes da Colônia
Castrolanda e ajudam a contar um pouco da
história dos imigrantes holandeses que
deixaram o seu país natal e viajaram para

Castro, onde recomeçaram a vida e formaram a
comunidade local. Todavia, é necessário a
adoção de técnicas adequadas na conservação
para que esse acervo dure por muitos anos.
Durante o período em que o CCC esteve fechado,
o setor de conservação, comandado pela
colaboradora Karen Leal, realizou a recuperação
de objetos que integravam a exposição
permanente do segundo andar do Moinho. As
peças estavam deterioradas pela ação do tempo
e pela exposição. Elas foram removidas para
serem aplicadas técnicas de recuperação
estéticas e estabilização dos processos
degradantes. "Aproveitamos o tempo fechado
para a realização desse trabalho, pois seria bem
difícil realizá-lo com a visitação normal.

Por Centro Cultural
Castrolanda

Acredito que foi bastante produtivo já que
tivemos um tempo considerável para trabalhar
nesses objetos", explica Karen.
Contudo, essa atividade não é restrita ao
período de pandemia, desde a inauguração a
equipe do CCC dedica-se a conservação e
higienização de fotos, negativos, documentos
e objetos que integram o acervo. Porém esse
processo foi intensiﬁcado a partir do ano de
2019, quando um projeto do Centro Cultural foi
aprovado para a captação de recursos pelo
Programa Estadual de Fomento e Incentivo à
Cultura (Proﬁce), desenvolvido pelo Governo
do Estado do Paraná.
De agosto de 2019 até março deste ano, foram
higienizados 1558 documentos com quase 4

Referência
Além de realizar a preservação do acervo próprio, a
equipe do Centro Cultural Castrolanda está
promovendo a recuperação do livro de batismo da
colônia holandesa de Arapoti. "Foi feito um
trabalho de recuperação e conservação a ﬁm de
prolongar a vida útil do papel. Ele passou por
diversos processos, inclusive a sua digitalização
para facilitar o acesso à informação e evitar que ele
seja manuseado constantemente”, explica Karen.
Já o gerente geral, Rafael Rabbers, destaca a
excelência do trabalho realizado em Castrolanda.
“Eles pediram nossa ajuda para fazer esse trabalho.
Para nós é uma honra, pois mostra que o trabalho
feito aqui em Castrolanda é uma referência”, diz.

mil páginas. Desses, 1032 passaram pelo
processo de banho químico. Após essa etapa,
922 passaram pela reintegração com papel
japonês. No total, 1405 documentos foram
digitalizados. Já, do acervo iconográﬁco, foram
mais de 7700 fotograﬁas e negativos
higienizados, arrolados e acondicionados.
“Muitos dos documentos, fotos e objetos que
foram doados para nós precisavam passar por
um processo de higienização e restauração,
pois estavam armazenados nas casas das
pessoas e não acondicionados de forma
técnica. Desde o início nossa equipe realiza
esse trabalho, mas intensiﬁcamos com o nosso
projeto do Proﬁce”, explica o gerente geral do
CCC, Rafael Rabbers.

Marcos Kruppa
Engenheiro Agrônomo

Distribuidores centrífugos
de fertilizantes e corretivos agrícolas
A agricultura tem desempenhado um papel
primordial na produção de alimentos, seja no
âmbito nacional ou mundial. Os recursos que
propiciam o aumento ou estabilidade do processo
produtivo são, em sua maioria, ﬁnitos,
demandando uma grande atenção para sua
utilização de forma eﬁciente. Com a utilização
correta dos recursos, temos a redução dos
impactos ambientais e uma competitividade do
produtor rural num mercado cada vez mais
exigente.
Os distribuidores centrífugos de fertilizantes e
corretivos são de grande importância para a
produção de alimentos. Esses equipamentos
trazem ganhos operacionais e, apesar de
trabalharem através de um mecanismo bastante
simples, demandam de grande atenção em suas
regulagens a ﬁm de melhorar a qualidade de suas
distribuições.
Esses equipamentos são empregados para a
distribuição de fertilizantes sólidos, como
nitrogênio, fósforo e potássio granulados, sendo
estes aplicados tanto de maneira isolada como em
formulações. Além disso, também são usados para
aplicação de corretivos, como o gesso e calcário
agrícola, e, também, para a distribuição de
sementes à lanço. Em função desse largo espectro
de atuação, deve-se atentar para a correta
regulagem em cada um dos ﬁns desejados, onde
cada insumo tem sua peculiaridade na
distribuição.

Características da distribuição
Inﬂuenciando diretamente o processo de
distribuição, temos o equipamento em si, o
insumo a ser utilizado e as condições ambientais.
Sobre o equipamento, podemos destacar o
formato e ângulo das aletas, o diâmetro do disco,
a rotação do equipamento, o ponto de queda do
ﬂuxo sobre o disco e a altura do disco em relação
ao solo (MOLIN et al., 2012), como se observa na
Figura 1.
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Figura 1 – Opções de regulagem das aletas e discos de distribuição
Fonte: Helpen Consultoria, 2019

As características físicas do produto a ser
distribuído, como granulometria, ﬂuidez e
consistência do produtos, inﬂuenciam a qualidade
da distribuição. Em função dessas características, o
produto vai interagir de forma diferente com a ação
centrífuga do disco de distribuição, com a
resistência ao vento, com a ação da gravidade e
presença/porte da cultura instalada.
As condições ambientais podem contribuir ou
prejudicar a uniformidade da distribuição.
Condições de ventos acima de 2m/s não são
recomendados para a aplicação de fertilizantes e
corretivos, podendo resultar em baixa qualidade de
aplicação.
Dentre os principais erros encontrados na
distribuição de insumos, pode-se citar a dosagem
fornecida pelo equipamento em desacordo com o
desejado, e a desuniformidade nas faixas de
deposição. Esses erros podem, muitas vezes,
comprometer a produção, além de onerar o
processo agrícola. Para avaliar a qualidade na
deposição do produto, deve-se observar as normas
da ASAE S341.2 e a norma ISSO 5690/1. Nelas, são
sugeridos termos, condições e procedimentos para
essas avaliações como, por exemplo, o tamanho
adequado dos coletores e seus componentes. Os
valores obtidos na coleta de dados a campo (Figura
2), proporcionam a elaboração do coeﬁciente de
variação (CV) da distribuição (Figura 3).

ARTIGO

Figura 2 – Avaliação da distribuição à campo
Fonte: Helpen Consultoria, 2019

Existem diferentes valores de limites sugeridos para a distribuição, os quais variam de acordo com o país,
com o responsável pela pesquisa, pelo insumo a ser distribuído e pela faixa de trabalho. Alguns países,
como no caso da Alemanha, apenas reconhecem como distribuidores centrífugos aqueles que apresentam
um perﬁl transversal com coeﬁciente de variação abaixo de 12,5 %. Segundo as normas ISO e ASAE, não
existe um valor mínimo estabelecido para a variação da distribuição. Alguns autores como Valdez (1978)
sugerem que CVs abaixo de 33% são considerados uniformes, porém esta opinião diverge de
Ortiz-Cañavate (2003) onde o pesquisador considera satisfatório um coeﬁciente abaixo de 15%.

Figura 3 – Gráﬁco do coeﬁciente de variação e perﬁl de distribuição
Fonte: Helpen Consultoria, 2019

Uma correta regulagem do equipamento para distribuição à lanço, propicia uma economia operacional e
melhor aproveitamento dos insumos utilizados, evitando déﬁcits ou excessos desses, fornecendo
condições mais próximas do desejado para o desenvolvimento das plantas, reduzindo custos ﬁnanceiros e
impactos ambientais.
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Cigarrinha do Milho (Dalbulus maidis)

Impacto da Cigarrinha
no cenário atual para
o produtor de leite
de forma eﬁciente
Nesta última safra 2020/2021 de verão, nas regiões de
atuação da Cooperativa Castrolanda no estado do Paraná,
houve uma pressão, acima do esperado, de ocorrência de
cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), devido a
condições climáticas favoráveis ao inseto e ao grande
aumento nos últimos anos da utilização de milhos RR e
milhos safrinha, o que vem ocasionando uma grande
quantidade de presença de milhos “tiguera” no inverno,
sendo o principal hospedeiro do inseto.
Em relação as condições climáticas, os últimos três
invernos com temperaturas mais elevadas e também ao
grande volume de chuvas a partir do mês de outubro de
2020, somado a grande quantidade de plantas de milho
“tiguera”, ﬁzeram com que nessa safra tivéssemos um
cenário ainda não visto na região “fria” do grupo ABC,
ocasionando perdas signiﬁcativas nas lavoras de milho
pelo Complexo Cigarrinha/Molicutes/Virose.

SETOR AGRONÔMICO - NEGÓCIOS LEITE
Edson Raphael Gaida
Jonatan dos Santos Ribas
Luis Henrique Gonçalves
Anderson Fogaça de Oliveira
Huibert Pieter Janssen
Guilherme Fernando Mattos Leão
Vilson José Batista Ortiz
Fabrício Peretti Basco

tiveram menor incidência dos problemas
causados pela cigarrinha devido ao mês de
setembro ter sido muito seco, também há
uma grande variação de acordo com o
genótipo de milho semeado. Esses danos
foram visualizados com mais intensidade
nas áreas semeadas nos períodos da
segunda quinzena de outubro, e assim em
dezembro iniciamos o monitoramento das
áreas mais afetadas pela praga em questão.

Os principais impactos vistos nas lavouras de milho
foram tombamento, podridões de espigas e diminuição
do tamanho das plantas, variando de acordo com o
genótipo plantado, pressão de cigarrinhas na área e época
de plantio. Plantios feitos até o ﬁnal de setembro de 2020
Tombamento de plantas

Dentre os impactos citados acima avaliou-se
perdas de 5% a 60% de produção leite
estimada/ha sendo que não houve somente a
perda de produção de massa seca (M.S/ha)
mas também perdas na qualidade nutricional
da silagem o que diminui sua conversão em
leite.
Nas primeiras lavouras vistas com os
sintomas, em dezembro de 2020, começou o
acompanhamento dessas pelo Setor
Agronômico da Área Negócios Leite, para se
avaliar o melhor momento de corte para
ensilagem o qual teria menor perda devido ao
problema ocorrido. Foram feitas avaliações
de porcentagem de acamamento,
porcentagem de perda de produtividade de
grãos devido a podridão de espigas
comparando com o acúmulo de matéria seca
até o momento da avaliação. Houve assim
duas recomendações distintas dependendo
dos sintomas vistos nas áreas:

acúmulo de matéria seca, baixo acúmulo de
amido e alto teor de ﬁbras. Com isso, o
acompanhamento dessas áreas foi possível
recomendar ao produtor o momento de maior
rentabilidade possível mesmo com o
problema em questão.
Outro acompanhamento que está sendo feito,
após a decisão correta do melhor ponto de
corte, é pelo Setor de Nutrição da Área
Negócios Leite, o qual está acompanhando a
qualidade nutricional desse material
ensilado. Além do tombamento, um grande
problema gerado pela cigarrinha se dá na má
formação dos grãos e nas podridões de espiga
onde temos dois impactos, sendo um deles a
falta de amido na silagem e outro na questão
das espigas com podridão levando
microtoxinas para a dieta. Com isso, quando
abertos esses silos, será avaliado a qualidade
nutricional desse material e se há
necessidade de uso de adsorventes de
micotoxicinas nas dietas.

1 - Corte antecipado devido ao alto
tombamento de plantas, o sintoma mais visto
nas áreas foi o tombamento de plantas,
porém com porcentagens bem distintas de
acordo com os fatores citados no início desse
artigo. Em poucas áreas foi recomendado o
corte antecipado, devido a esse ter maiores
perdas de produtividade, quando cortado a
silagem antecipadamente ou seja, abaixo de
30% de matéria seca, temos a perda causada
pelos sintomas da cigarrinha e também a
perda de acúmulo de matéria seca da planta,
perdendo também qualidade nutricional
dessa silagem, tendo baixo acumulo de amido
e altos teores de ﬁbra na planta, as áreas
recomendadas o corte antecipado foram as
que estavam com os genótipos mais sensíveis
ao acamamento e que chegaram a ter mais
25% de acamamento antes de atingir 30% de
teor de Matéria Seca.
2 - Corte no ponto correto da ensilagem 30 a
35% de matéria seca, inicialmente quando
visto pelos produtores o alto tombamento de
plantas, muitos estavam pensando em cortar
antecipadamente a área, porém na maioria
das áreas o tombamento avaliado de plantas
estava entre 5 a 20%. Nessas áreas, mesmo
com essa perda foi mantido o corte entre 30 a
35% de matéria seca, pois a perda estaria
sendo menor, devido a uma silagem cortada
com teor menor que 30% de matéria seca ter
perdas maiores de letie/ha, devido ao baixo
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Também foram feitas novas avaliações nas
áreas de compra de silagem de milho em pé e
compra de silos fechados, os quais foram
afetados pelo inseto. No caso de áreas de
compra de silagem de milho em pé, ou seja,
para o Pecuarista comprar a lavoura no ponto
da ensilagem e fazer o corte dela, foram feitas
avaliações de produtividade de grãos,
descontados os problemas de tombamento e
perda de produtividade de grãos por podridões
de espigas, já que essa silagem terá menor
rendimento, sendo preciﬁcada da forma
correta. E, no caso dos silos fechados,
acompanhando o preço atual, porém sendo
feitas avaliações de qualidade nutricional, para
também ver se está com teores inferiores de
amido, matéria seca, entre outros fatores
nutricionais, sendo ajustado seu valor, já que o
pecuarista terá que complementar com
concentrados na dieta e em alguns casos
também com adsorventes de micotoxinas.
O problema ocorrido este ano nas regiões ditas
“altas e frias” continua sendo avaliado, para
os próximos anos, podemos ter aumento ou
diminuição da incidência dependendo do

clima e manejo da praga. Com isso temos que adotar medidas
de manejo para conviver com o fato em questão, sendo os
principais, controle dos milhos “tiguera” no inverno, para
diminuir o hospedeiro da praga, escolha adequada dos
genótipos de milho, dos quais tem maior tolerância a
cigarrinha e também, o uso correto e na fase correta dos
inseticidas recomendados para o controle da cigarrinha. Em
caso de dúvidas, consulte os técnicos do Setor Agronômico
Leite.

Folha sem sintoma e folha com sintoma (virose)

