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Que mundo queremos deixar para as 
gerações futuras? Essa questão tem 
ganhado cada vez mais espaço nos 
debates e discussões atuais, muito 
influenciados pelo momento que o 
mundo enfrenta desde o início da 
pandemia. 

De lá pra cá, os desafios e aprendizados 
têm sido muitos e tão valiosos. Nunca 
se falou tanto em solidariedade, união 
e esperança. E se tem uma coisa boa 
que tiramos como lição é isso: o poder 
de união e resiliência de nosso povo 
diante dos obstáculos. 

Na Cooperativa Castrolanda o espírito 
solidário que desde sempre permeia 
nossas ações e valores, se manifesta 
em cada gesto, em cada atitude de 
cuidado e apoio que nossos 
colaboradores e cooperados 
demonstram. Seja em prol de causas 
sociais, ambientais e até em nossa 
estrutura organizacional, onde 

passamos por diversas adaptações e 
muito crescimento ao longo dos 
últimos anos. Por aqui todos já sabem: 
a união nos leva sempre mais longe. 

Exemplo disso é a nossa campanha em 
prol de famílias em situação de 
vulnerabilidade, a Cuidar & Envolver & 
Amar, que já arrecadou mais de 70% da 
sua meta de doações. Valores esses 
que têm sido revertidos para compra 
de oxigênio, kits de higiene, cestas 
básicas e material hospitalar para 
pessoas e instituições necessitadas em 
nossas regiões de atuação. 

Isso tudo com a colaboração de cada 
um envolvido direta e indiretamente 
com a Cooperativa, fato que nos enche 
de orgulho e fé de que dias melhores 
chegarão para milhares de pessoas. 
Cabe a nós, com pequenas atitudes 
diárias, agir em favor do coletivo e 
ensinar que juntos somos mais fortes 
e chegaremos mais longe.

Vamos juntos manter vivos os nossos valores
e construir um amanhã mais justo, democrático
e igualitário, cooperando todos os dias! 



um novo jeito de planejar o
futuro da Castrolanda 

workshop dos negócios

Agora a Castrolanda conta com reuniões 
de trabalho para definir as metas e 
projetos até o ano de 2024. Tratam-se de 
workshops multidisciplinares, realizados 
nos últimos dias, com o objetivo de pensar 
no futuro da cooperativa. A proposta faz 
com que representantes de vários setores 
participem das discussões dentro das 
áreas de negócios. 

A prática é uma novidade para a 
Cooperativa e tem sido muito útil para 
capturar sinergias entre os diferentes 
negócios e áreas corporativas. Seguindo 
um calendário de duas semanas, o 
Negócios Leite foi o primeiro a passar pelo 
workshop. Com a presença de 25 pessoas, 
a ação foi destaque pela participação 
multidisciplinar de colaboradores da 
Fábrica de Rações, do CCTI, da Engenharia, 
do Desenvolvimento Humano, PMO, 
BPMO, Estratégia e Facilities. 

O desafio foi conduzir uma discussão 
organizada e produtiva com tantas 
pessoas em uma reunião on-line. Para isso 
foi feita uma adaptação do método ‘World 
Café’: os participantes foram divididos em 
grupos fixos, enquanto outras pessoas 
‘coringas’ migravam de grupo em grupo 
para capturar sinergias. O objetivo de 
métodos como esse é alcançar a chamada 
inteligência coletiva e sair das discussões 
com definições claras.   
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O conteúdo dos workshops externos, somado à 
dinâmica dos workshops internos, proporcionou 
discussões entre as diferentes áreas e níveis 
hierárquicos que enriqueceu e ampliou as visões 
para a construção do Planejamento Estratégico e 
Revisão dos Projetos 2022-2024”. 

Rosilene Butture
Coordenadora Comercial Lojas Castrolanda
Negócios Leite

Participar dos Workshops me trouxe uma visão 
melhor dos projetos e programas das áreas de 
negócios, o que nos dá mais clareza para o Gestão 
de Pessoas apoiá-los nas demandas. Parabéns ao 
time que organizou este trabalho de integração e 
sinergia entre os negócios”. 

Cibele Cristina Pereira
Coordenadora de Gestão de Pessoas

A participação nos workshops de negócio tem sido 
fundamental para conhecer um pouco mais os 
números e estratégias de cada unidade. Além disso, 
consigo identificar sinergias em projetos e iniciativas 
das áreas, muitas vezes podendo convergir para uma 
mesma solução tecnológica”. 

Renato Viaro
Coordenador de Tecnologia da Informação

Participar dos workshops internos foi de grande 
valia. Tivemos a oportunidade de apresentar os 
trabalhos da Área de Negócios Leite, além de 
podermos nos aproximar de diferentes setores que 
contribuíram na construção das nossas metas e 
projetos. Essa troca de ideia e experiência é 
imensurável para condução dos trabalhos”. 

Nagela Fernanda Barbosa
Supervisora Administrativa - Negócios Leite



Postagens com depoimentos
estão disponíveis no Facebook
e no Instagram da Castrolanda.
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Redes Sociais
da Cooperativa
trazem depoimentos
sobre a imigração
holandesa 
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Reconhecer as origens é 
uma das nossas razões 
para celebrar. Nas redes 
sociais da Castrolanda, o 
mês de julho foi marcado 
pela celebração da 
imigração holandesa. 
Postagens com 
depoimentos de 
cooperados imigrantes 
pioneiros na construção 
da Cooperativa ganharam 
espaço na produção da 
Comunicação.  

A ação contou sobre a 
chegada em Castro, as 
dificuldades enfrentadas 
no início, os costumes 
trazidos da Holanda e o 
orgulho de fazer parte de 
uma história que nasceu 
da coragem, se fortaleceu 
na fé e se consolidou no 
trabalho. As postagens 
fazem parte da campanha 
comemorativa de 70 anos 
da Castrolanda, que 
relembra as razões da 
Cooperativa para 
celebrar.



COMO DOAR?
Acesse para fazer a sua doação

Total arrecadado até o momento:

Dados bancários da AFC
(transferência entre contas, TED e PIX):
SICREDI - Ag: 0730 / CC: 22343-3
CNPJ: 78.071.651/0001-60

Formas de doação

R$ 1.567.934,00



loja agropecuária
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Road Show tem crescido no decorrer dos 
anos. Em 2021, bateu todos os recordes 
desde a criação do evento. Hoje é o 
principal evento comercial da Área de 
Negócios Leite e impacta grande parte 
dos cooperados da Castrolanda. A 
parceria sólida das Lojas Agropecuárias e 
seus fornecedores proporciona 
negociações especiais aos nossos 
produtores e clientes.  

Desde a pandemia de Covid-19, o evento 
se tornou virtual, o que impulsionou ainda 
mais as vendas. Nas últimas edições, o 
evento trouxe uma novidade: os clientes 
que efetuassem compras acima de R$ 500 
concorriam a diversos prêmios.

Para comemorar o crescente desempenho 
do Road Show, neste ano, além dos 
sorteios, serão feitas doações para 
instituições sociais nas áreas de atuação 
da Cooperativa. Uma porcentagem das 
vendas será convertida em Leite UHT 
Naturalle, em apoio a comunidade.

Road
Show

1,6 mi

ainda melhor

2019

15 empresas

4,7 mi
2020

20 empresas

6,7 mi
2021

20 empresas
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Com mais de cinco anos de experiência na 
Cooperativa, Eliel já passou pelos cargos de 
Planejamento e Controle de Produção e 
Pesquisar de P&D e agora assume o cargo de 
Supervisor de P&D da Alegra. Nosso novo gestor 
é formado em Engenharia de Produção pela 
Uninter e Design de Produto pela UniCesumar e 
pós-graduado em Desenvolvimento de Novos 
Produtos Alimentícios pela Faculdade Unyleya. A 
experiência de quase 15 anos na área e a 
dedicação que vemos diariamente na 
Cooperativa nos dão a certeza de que Eliel 
exercerá a nova função com excelência. 

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

Eliel Duarte
da Silva
Supervisor de P&D Alegra 

Eunice integra nosso quadro de colaboradores 
há mais de dois anos e sempre mostrou 
competência e proatividade no desempenho de 
suas funções. Após o período como Analista 
Administrativa, agora ela assume o cargo de 
Supervisora Administrativa Comercial da Alegra. 
Formada em Engenharia de Produção pela 
PUC-PR e tecnóloga em Mecânica pela UTFPR, a 
nova gestora atua há mais de 10 anos na área, 
experiência que também mostra que 
desempenhará as funções de supervisora com 
comprometimento e dedicação. 

Eunice Tatiane
Vogler Panella
Supervisora Administrativa
Comercial Alegra

CURIOSIDADES
COLABORADORES

Você sabe qual é a média de 
idade dos colaboradores da 
Castrolanda?

A nossa Cooperativa tem colaboradores que 
vão desde os 15 anos, caso dos Jovens 
Aprendizes, até 66 anos. Atualmente, se 
contarmos a idade de todos os nossos 
colaboradores, a média é de 33 anos. 

Você sabe qual é o 
colaborador que participou 
mais vezes da CIPA? 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) é eleita anualmente para ser um ponto 
de apoio do setor de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (SSMA) da Castrolanda. Diversos 
colaboradores já integraram a CIPA. O 
Coordenador de Produção dos Negócios 
Agrícola, Alcebíades Alves da Cruz, foi o 
colaborador que mais vezes participou da 
comissão: sete vezes como presidente da CIPA.



Nova gestão 
da CIPA toma
posse na UBF
A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) é 
um dos suportes mais 
importantes do setor de SSMA 
da Castrolanda, pois auxilia na 
promoção da saúde do 
trabalhador. No mês de julho, a 
gestão 2021/2022 da CIPA da 
Unidade de Batata Frita (UBF) 
tomou posse para início das 
atividades. O objetivo da CIPA é 
prevenir acidentes e doenças do 
trabalho, buscar um ambiente 
laboral saudável e seguro e 
preservar a vida. 

A segurança dos nossos colaboradores é um 
dos pilares da Castrolanda. Para atender às 
novas diretrizes internas de segurança, o setor 
de SSMA realizou o treinamento de capacitação 
dos colaboradores do setor de Manutenção que 
realizam trabalhos a quente. 

Além dos colaboradores internos, a partir de 
outubro, os prestadores de serviço também 
deverão apresentar o certificado de 
Capacitação de Segurança para Realização de 
Trabalho a Quente com no mínimo quatro horas 
de duração e validade de dois anos. 

Colaboradores participam
de capacitação para trabalho
a quente

ssma

Os novos prevencionistas da UBF são Lucas Seliger, Matheus Santos,
Rodrigo Mendes, Josué de Quadros, Neslaine Cardoso,
Raphael Mendes, Lucas Nunes e Luiz Marinho.

No mês de julho, colaboradores da Matriz
participaram do treinamento. 
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Ao se vacinar, você ajuda a 
proteger outras pessoas. Vários 

de nossos colaboradores já 
fizeram a sua parte!

A vacinação contra a Covid-19 é uma 
grande vitória e deve ser comemorada. 
Mas é preciso ter cuidado ao divulgar 
nas redes sociais o agendamento ou a 
carteira de vacinação, pois neles estão 
os dados pessoais, como RG, CPF, nome 
da mãe e endereço residencial.

> Fotografe apenas você, e não 
seus documentos.

> Caso for fotografar os 
documentos, cubra os seus 
dados pessoais.

VACINE-SE,
MAS NÃO VACILE!

Desiree Meira, Liegi Meira, Elisama de Souza
e Eduardo Oliveira - Negócios Agrícola

Marcos Paulo Brumer - UBL SP Marcos Gustavo Brumer - UBL SP

siga as dicas:

Andreia Aparecida Dias - Qualidade AlegraBruna Rafaely da Silva - Gestão Técnica Alegra Larissa de Oliveira - BPMO
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GIRO CSC

Mais praticidade nas operações 
de troca de insumos e 
acompanhamento do custo de 
produção: estes são duas das 
várias funcionalidades do 
aplicativo Barter Castrolanda, 
finalizado e liberado aos 
cooperados no mês de junho. 

A operação de Barter – troca de 
insumos por commodities 
agrícolas – funciona na 
Castrolanda desde 2008. Para 
facilitar o acompanhamento dos 
custos e do poder de troca, foi 
realizado um projeto na 
cooperativa para a implantação 
do aplicativo. 

O objetivo do Barter é 
transformar as variáveis do 
custo de produção em uma 
única moeda: a saca de soja. 
Com o sistema, os insumos são 
garantidos a um preço 
adequado e competitivo, 
possibilitando ao agricultor focar 
exclusivamente na produção. 

O lançamento oficial do 
aplicativo foi registrado em dois 
momentos no dia 15 de julho: 
pela manhã com um café junto 
aos cooperados, e a tarde com 
um encontro entre os 
colaboradores envolvidos no 
projeto. Todas as medidas de 
segurança contra o coronavírus 
foram tomadas nos dois 
eventos. 
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O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) realizou 
o acordo de nível de serviços SLA - Service Level 
Agreement - com os seus clientes, especificando o 
funcionamento e as janelas de operações para 
proporcionar maior visibilidade e transparência em 
seus processos e serviços. Ocorreram também 
alguns encontros on-line com a UBL PR, UIC e 
Negócios Leite.  

Unidade Industrial de Carnes

Negócios Carnes

Desenvolvimento Humano

Negócios Batatas Negócios Agrícola
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A Unidade de Beneficiamento de 
Leite (UBL) da Castrolanda em 
Itapetininga/SP recebeu a 
certificação internacional FSSC 
22000, na sua versão 5.1. concedida 
pela Bureau Veritas – casa 
certificadora habilitada por aprovar 
e indicar padrões relacionados a 
segurança dos alimentos. A 
indústria recebeu a validação após 
auditoria realizada durante o mês de 
julho.  

O Gerente de Qualidade, Paulo 
Basto da Silva, destaca estes bons 
resultados mostram que a UBL SP 
está alinhada para ser uma das 
empresas mais competitivas do 
setor. “Não tivemos nenhuma não 
conformidade, foram checadas as 
documentações, todas as ações 
relacionadas a boas práticas e 
domínio dos processos, além da 
estrutura física. Esta conquista é 
resultado do esforço e dedicação de 
todos os setores da unidade. Nosso 
pessoal é capacitado e treinado 
constantemente, isso faz total 
diferença”, explica.   

Parte da Equipe de Garantia da Qualidade
UBL SP e a Auditora responsável.

O reconhecimento global é baseado no sistema 
de gestão de segurança de alimentos e trata das 
exigências legais para os processos exigidos por 
órgãos como Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), entre outras instituições. Além disso, 
requisitos dos clientes e diversos outros atributos 
são avaliados, exemplo do estágio de 
aculturamento em segurança de alimentos que se 
encontra a Unidade.  

UBL SP recebe
certificação
FSSC 22000 5.1 



Após 12 anos morando no Mato 
Grosso do Sul, Volnei Luis Pereira 
viu que a família não conseguia se 
adaptar ao clima e às condições 
locais e decidiu retornar ao Paraná, 
estado de origem. E foi aí que 
começou uma história de 18 anos 
de dedicação e colaboração com a 
Castrolanda.  

Natural de Mercedes, no Oeste 
paranaense, Volnei é formado em 
Ciências Contábeis e enxergou 
uma grande oportunidade 
profissional no período em que a 
Fábrica de Rações da Castrolanda 
em Piraí do Sul estava prestes a ter 
novas operações iniciadas.  

“Minha família não se adaptava no 
Mato Grosso do Sul e através de 
um representante técnico de 
máquinas para fábricas de rações, 
soube que havia uma vaga na 
Castrolanda. Mandei meu currículo 
e acabei sendo contratado”, conta.  

Volnei foi um dos responsáveis 
pela contratação, escolha e 
montagem da nova equipe de 
trabalho na época – dos 
contratados naquele período, 
muitos estão até hoje na 
cooperativa. “O desafio foi montar 
uma equipe nova, buscando gente 
no mercado e que se encaixasse no 
perfil de trabalho”, relembra.  

A principal característica de Volnei, 
segundo ele próprio, é ser o que 
chama de ‘líder servidor’: que pode 
ajudar as pessoas tanto no 
processo operacional quanto no 
lado pessoal sempre que possível. 
“A cooperativa é um excelente 
lugar para se trabalhar porque me 
proporciona a seguir meus valores 
e princípios, de seriedade, ética e 
moral”, afirma.   

Desafio  
“O desafio sempre é manter os 
resultados e evoluir 
constantemente com as melhores 
tecnologias do mercado. Trabalho 
bastante com minha equipe que 
estamos aqui para gerar lucro para 
nossos cooperados e parceiros. Se 
não der resultados, eles não vão 
querer que a gente continue. Então 
gosto de ensinar as pessoas a 
seguirem estes valores e filosofias 
de trabalho”.  

Valores  
“Desde o início me identifiquei com 
os valores da cooperativa. Faço o 
que eu gosto de fazer: ter 
autonomia, dentro dos limites de 
hierarquia, me deixa bem à 
vontade para realizar meu trabalho, 
poder ensinar e, quando 
necessário, aprender”.

Perfil  
Volnei é casado há 28 anos e 
tem dois filhos. O mais 
velho, formado em 
Agronomia, também é 
colaborador da Castrolanda 
desde o início deste ano. Já 
o mais novo optou por 
seguir a carreira na área de 
Saúde, estudando Medicina. 
Aos 53 anos, deixa muito 
claro que se identificou com 
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Minha 
história na 
Castrolanda
Volnei Luis Pereira
Coordenador de Produção
na Fábrica de Rações
de Pirai do Sul 

Volnei (dir.) e o gerente de Negócios Carnes da Castrolanda,
Mauro Cezar de Faria, na cerimônia que marcou o aniversário
de 10 anos da Fábrica de Rações da Castrolanda em Piraí do Sul.  

a cooperativa 
desde o início. 
“Só pretendo 
sair daqui 
quando for 
para me 
aposentar”, 
brinca.
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