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EXPEDIÇÃO
DE SEMENTES
A TODO VAPOR!

1,5 MILHÃO EM 
SOLIDARIEDADE

CONCURSO CULTURAL
DESTACA A PRESERVAÇÃO
DAS ÁRVORES



Realizada em escala global, a campanha Outubro Rosa 
acontece anualmente com o objetivo de alertar e 
conscientizar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Por mais que o assunto possa parecer 
repetitivo, o esforço para reforçar a importância do 
autocuidado feminino é extremamente necessário.

Cerca de 80% dos tumores de mama são descobertos pelas 
próprias mulheres. Caso o diagnóstico seja feito ainda nas 
fases iniciais, o processo de remoção e de cura da doença é 
consideravelmente maior.

É por isso que a campanha é tão importante anualmente. 
Ela precisa ser tratada de forma aberta, esclarecendo mitos 
e verdades, promovendo informações sobre a doença e, 
principalmente, diminuindo o temor em relação ao câncer. 
Aqui entra o papel da Castrolanda: como uma corporação, é 
nosso dever conscientizar todos os colaboradores em 
relação ao tema para que a informação sobre o autoexame 
não caia no esquecimento.

O Outubro Rosa é o tema principal desta edição do 
informativo Acontece na Castrolanda, que também conta 
com outros trabalhos internos importante da cooperativa 
realizados ao longo do último mês.

E lembre-se: este espaço é feito pelos colaboradores! Não 
hesite em enviar sugestões de temas e assuntos que podem 
ser abordados nas próximas edições.

Boa leitura!
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Os setores do Centro de Serviços
Compartilhados (CSC) se reuniram
para revisar suas diretrizes
estratégicas. O objetivo é atender
as expectativas dos clientes internos
a partir de entregas de alta qualidade,
com agilidade e dentro da melhor
relação custo-benefício. 

Benchmarking com os
colaboradores da empresa
Karsten. O objetivo foi conhecer
o case de implementação do
Projeto SAP na Castrolanda.  

No dia 29/09, o CSC entregou 25 certificados de participação do treinamento Yellow Belt.
Como segunda etapa, a equipe inicia a elaboração de 25 projetos de melhoria de eficiência
operacional dentro do próprio CSC.  

GIRO CSC



Para alcançar os objetivos, uma instituição 
necessita de planejamento, organização e gestão 
de esforços e recursos. Os projetos buscam 
realizar as transformações e mais 
desenvolvimento para a Castrolanda.

Atualmente, na Cooperativa, existem 42 projetos 
estratégicos em andamento, que somados 
totalizam a aplicação de R$ 94 milhões. 
Mensalmente, você poderá acompanhar as 
principais novidades e atualizações de cada um 
deles.

No mês de setembro, tivemos a aprovação de 
algumas novidades:  

Castrolanda em 
desenvolvimento 
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reforma do
escritório
da pecuária

fornalha
a cavaco
unidade ventania

O objetivo é melhorar a qualidade
do ambiente de trabalho dos
colaboradores e aumentar a satisfação
do cooperado. 

O objetivo é trazer maior eficiência no 
processo de queima de biomassa na 
secagem de grãos e mitigar risco de 
mercado com a mudança de lenha para 
cavaco.

distribuidor
de cobertura
negócios agrícola

Tem objetivo de disponibilizar mais um 
equipamento para atender a demanda crescente 
em SP, que está alinhada ao planejamento de 
crescimento do Agrícola; 
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Expedição de sementes 
a todo vapor!

etembro e outubro são dois dos meses 
mais desafiadores para a equipe da 
Sementes Castrolanda. Neles estão 
concentradas ações muito importantes e 
decisivas do ano agrícola: expedição, 
entrega e faturamento de sementes para 
clientes e cooperados. 

Em processos como estes, é essencial 
ter a equipe capacitada e motivada para 
atingir os objetivos – como é o caso dos 
colaboradores envolvidos. A equipe 
trabalha com máximo cuidado em 
relação às sementes que serão 
entregues nas propriedades, tanto no 

Parte da equipe
responsável pela
expedição, entrega
e faturamento de
sementes da UBS
de Castro. 

armazenamento como no manejo das 
embalagens, bags e sacarias.  

O objetivo é fazer com que elas cheguem com 
qualidade ao produtor, ampliando 
significativamente as chances de obter uma 
safra segura e com ótimos resultados. Para isso, 
a equipe de trabalho passa por treinamentos e 
processos de qualificação – tanto na expedição 
como no tratamento das sementes. 

A operação funciona em três locais: em duas 
unidades do Paraná e uma de São Paulo. O 
tratamento de sementes é cercado de 
processos tecnológicos e de extrema qualidade, 
para garantir proteção de cultivo e estande 
adequado das plantas. Em setembro e outubro, 
a operação funciona praticamente 24 horas por 
dia.
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Quiz
Você sabe
tudo sobre a
Castrolanda?

#
0

5 
A

C
O

N
TE

C
E 

N
A

 C
A

S
TR

O
LA

N
D

A

CURIOSIDADES
COLABORADORES

Você sabe qual a unidade
com o maior número
de colaboradores?  
A Castrolanda tem mais de 3.600 
colaboradores distribuídos em mais de 15 
unidades nos estados do Paraná e de São 
Paulo. A unidade com o maior número de 
colaboradores é a Unidade Industrial de Carnes 
(UIC), a Alegra, com 1.634 funcionários. 

Você sabe quais são os 
prédios mais antigos da 
Castrolanda? 
A unidade da Área de Negócios Agrícola e o 
prédio da Pecuária, localizados na Matriz, em 
Castro, são os mais antigos da Cooperativa.



bpmo

Reciclagem 5S agrícola
Para compartilhar experiências, boas 
práticas nos processos, nivelar e debater 
padrões, em setembro, foi realizado o 
treinamento de reciclagem do 
Movimento 5S para todos os Avaliadores 
da Área de Negócios Agrícola. A 
atividade tem como objetivo dar suporte 
e trazer melhorias contínuas para os 
setores.

A Fábrica de Rações do Entreposto de 
Piraí do Sul II recebeu a visita do líder do 
Movimento 5S, Nazir Traya, conduzida 
pela responsável do setor da Qualidade, 
Ana Julia Carneiro. Foi possível constatar 
uma série de bons exemplos de 
aplicação dos conceitos de gestão do 5S. 

na prática

Itaberá

Castro e Ponta Grossa

Piraí do Sul e Ventania

Painel de ferramentas de manutenção das 
peletizadoras, com o fundo demarcado para agilizar a 
orientação e organização dessas grandes ferramentas. 

Armário de arquivos 
com todas as pastas 
organizadas e 
identificadas, além de 
uma etiqueta na 
porta para facilitar a 
localização e o 
conteúdo de cada 
pasta. 

Itens do processo, 
demarcados e 
identificados para um 
fácil acesso e 
utilização. 

Registro de 
atividades bem 
localizado e 
identificado para 
lançamento e 
consulta.
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A Castrolanda foi pauta em veículos de 
abrangência regional, estadual e nacional. 
Confira as notícias que ganharam destaque 
em sites de notícias. 



Projeto Preservando Vidas com Você
é lançado em unidades da Matriz 

ssma
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Durante o mês de setembro e o início de outubro, eventos 
marcaram o lançamento do Projeto Preservando Vidas com 
Você para mais de 110 colaboradores de Recepção e Secagem 
e Controle de Qualidade da Área de Negócios Agrícola e da 
Fábrica de Rações da Matriz.  

Os encontros iniciaram com mensagem do Diretor Executivo, 
tiveram participação das lideranças e apoio da consultoria e 
seguiram todas as medidas preventivas relacionadas à 
Covid-19. O principal objetivo foi divulgar o projeto e as 
principais ferramentas para transformação cultural que visa 
chegar a zero acidente com afastamento e zero fatalidade de 
forma sustentável na Castrolanda. 

Todos os colaboradores que participaram dos eventos 
receberam um brinde especial que marca o início desta 
transformação. Os momentos foram de celebração e prática 
dos valores institucionais e proporcionaram o 
compartilhamento de ações para o sucesso do projeto, com 
engajamento individual e coletivo. 

Dia da Árvore: Concurso cultural
destaca a preservação das árvores 

A data de 21 de setembro marca o Dia da Árvore 
e, para celebrar este momento, a área de SSMA 
realizou o concurso cultural ‘Minha Árvore 
Favorita’ entre colaboradores e cooperados. Os 
participantes podiam mandar até três fotos de 
árvores que admiram, sendo que uma delas tinha 
que ser de Araucária, símbolo da região, e uma 
frase sobre a importância da preservação das 
árvores. 

A cooperada Janneke Margretha Bouwman van 
de Riet garantiu o primeiro lugar, a cooperada 
Ilze M. F. Haasjes ficou em segundo e a 

colaboradora Tamires da Silva Rodrigues recebeu 
o terceiro lugar. A premiação foi um kit plante e 
cultive e um copo sustentável Castrolanda para 
as três, além de um kit Alegra para a primeira 
colocação. 

O concurso foi aberto no dia 1º de setembro e 
teve 45 participações e 135 fotos. O objetivo 
principal da ação foi despertar nos participantes a 
curiosidade, a sensibilidade e o interesse sobre a 
importância das árvores, além de oportunizar que 
eles observassem as variedades de espécies e 
mostrassem o talento na fotografia. 

1º Lugar - Janneke M. B. van de Riet
Cooperada

2º Lugar - Ilze M. F. Haasjes
Cooperada

3º Lugar - Tamires da Silva Rodrigues
Colaboradora



Projeto é o 21° Kaizen da Alegra.
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A melhoria contínua envolve 
todos na Alegra, e projetos como 
este elevam padrões com 
pequenas mudanças, trazendo 
grandes resultados na qualidade 
e na produtividade. É um orgulho 
ver tanta força de vontade, tanto 
por parte da equipe como da 
liderança’’.

Gestão Técnica Suínos Alegra
apresenta seu primeiro projeto 
Kaizen 

melhoria contínua é uma 
das principais ferramentas 
para se conseguir 
aprimoramentos a longo 
prazo. Pensando nisso, a 
equipe da Gestão Técnica 
de Suínos apresentou, no 

Para o Gerente Técnico, Fabricio Penaforte, o 
projeto visa o crescimento da Alegra. “Projetos 
como este são necessários para alinhar os 
processos existentes com as estratégias de 
crescimento da Alegra. Por exemplo, está 
previsto para os próximos anos o aumento de 
abate/dia e, para recebermos mais suínos, a 
fluidez nos processos é imprescindível”, 
comenta. 

O facilitador do projeto e Especialista em 
Performance, Marcio Rodolfo da Silva, destaca 
a iniciativa da equipe.

dia 01 de outubro, seu primeiro projeto Kaizen. 

O projeto liderado pela Assistente 
Administrativa, Mariana Novaes, tem como 
objetivo otimizar e implementar melhorias em 
todo o processo de descarga de suínos na 
unidade. Segundo Mariana, o projeto prevê a 
revisão de processos e a reformulação de 
algumas estruturas existentes. “Fui desafiada a 
tornar o processo de recebimento de suíno 
mais eficiente e, durante o desenvolvimento 
do projeto, notei outras necessidades, o que 
me inspirou a ir além. Então passei a criar um 
projeto que faça com que todo o local seja 
funcional: com fluxo dinâmico, atendimento 
rápido e contínuo”. Mariana ainda explica que 
um dos próximos passos do projeto é ajustar 
alguns pontos levantados pela liderança para 
que nosso objetivo seja de fato atingido. 
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A palestra on-line foi ministrada pelo professor
Paulo Fernando Machado, diretor-presidente da
Clínica do Leite e da Escola Agro+Lean.

Área de Negócios Leite da Castrolanda 
realizou, no dia 28 de setembro, um 
workshop para cooperados sobre a 
importância da gestão para 
propriedades leiteiras. A palestra 
on-line foi ministrada pelo professor 
Paulo Fernando Machado, 
diretor-presidente da Clínica do Leite 
e da Escola Agro+Lean, além de ser 
considerado referência nacional sobre 
o assunto. 

Durante o evento, foi apresentada aos 
cooperados a importância de se fazer 
a gestão das propriedades, atendendo 
as demandas de maneira focada e 
assertiva, reagindo rapidamente aos 
problemas e reduzindo o tempo de 
trabalho, criando um ambiente de 
confiança entre as pessoas envolvidas 
na atividade. 

Gerente de Negócios Leite da 
Castrolanda, Eduardo Ribas acredita 
que a implantação de um sistema de 
gestão seja um passo muito 
importante dentro da área leiteira. 
“Queremos implantar ferramentas, 
modelos e processos que beneficiam a 
cadeia do leite de maneira geral. Esta 
gestão é um compromisso do 
departamento técnico com os 
cooperados. Estamos aqui para 
apoiá-los neste novo processo, para 
que lá na frente os frutos possam ser 
colhidos pelos próprios produtores e 
consequentemente, pela Cooperativa”, 
contou. 

O desafio da implantação do sistema 
de gestão também foi destacado pelo 

Negócios Leite promove
workshop sobre gestão
de propriedades leiteiras 

Coordenador de Assistência Técnica 
do Negócios Leite da Castrolanda, 
Marcos Koch Ortiz. “O tema do 
workshop é muito oportuno, uma vez 
que temos propriedades parceiras que 
buscam a máxima eficiência na 
produção de leite – um desafio que 
requer o engajamento de todos os 
envolvidos. O departamento tem o 
papel de alavancar estas 
oportunidades, para que o produtor se 
sinta seguro para tomar decisões e 
maximizar os recursos”. 

Supervisor de Projetos do Setor de 
Inovação e Negócios da Área de 
Negócios Leite da Cooperativa, 
Augusto Meierjürgen acredita que a 
implantação de um sistema de gestão 
junto aos cooperados é um passo 
muito importante dentro da 
Castrolanda. “A gestão é um dos sete 
pilares do cooperativismo e faz parte 
do processo de evolução da 
Cooperativa e das propriedades. É 
essencial discutirmos sobre isso para 
que os produtores possam ter 
segurança para instalar os processos 
porteira adentro”. 

Queremos 
implantar 
ferramentas, 
modelos e 
processos que 
beneficiam a 
cadeia do leite 
de maneira 
geral’’.
Eduardo Ribas
Gerente de Negócios Leite



Foram mais de 30 anos 
acompanhando a movimentação 
de dentro dos portões da 
Castrolanda, observando as 
mudanças e crescimento da 
Cooperativa. Este é um pedaço da 
história do Coordenador de Grãos, 
Alcebiades da Cruz.  

“Minha trajetória aqui na 
Castrolanda começou como 
Auxiliar de Balança, na Área 
Agrícola. Na época estava vindo de 
uma empresa no Mato Grosso. 
Comecei a conhecer a cultura da 
Cooperativa, que era 
completamente diferente de onde 
eu tinha trabalhado. Fui abraçado 
por este modo de vida e logo 
passei a trabalhar com o setor de 
Controle de Qualidade, com muita 
vontade e perseverança chegamos 
até aqui”.  

Conhecido pelos colegas como 
“Bide”, acumulou experiência, 
amizades e também pode 
acompanhar muito da história da 
própria Castrolanda. “Eu vi muita 
coisa mudar por aqui, foi um 
crescimento muito grande. 
Principalmente nos últimos quatro 
ou cinco anos passamos para um 
patamar industrial muito elevado, 
isso era necessário. Algumas 
mudanças são um impacto à 
primeira vista e são importantes 
para não ficarmos acomodados”, 
afirma.   

Alcebiades fala que um dos 
grandes aprendizados que carrega 
daqui é a humildade e a 
necessidade de passar isso para as 
próximas gerações. “É preciso ter 
essa percepção em qualquer 
posição que você ocupa, é o que 
digo pro meu filho, que atualmente 
também trabalha aqui. É um fator 
determinante para o bom 
relacionamento com qualquer 
pessoa. A Cooperativa é uma 
extensão da minha família”. 

Para ele, não existe segredo para 
se ter tantos anos dentro da 
Cooperativa. “Tudo o que 
precisamos é estar dispostos a 
aprender, a Castrolanda pode ser 
uma escola para quem se permite 
ouvir e ama o que faz”.  

Em três décadas na Castrolanda, 
Alcebiades fala que realizou muitos 
sonhos e partir de agora o que fica 
são as boas memórias e as grandes 
amizades.  
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Minha 
história na 
Castrolanda
Alcebiades Alves Da Cruz
Coordenador da Unidade de Grãos
Agrícola - Matriz

Eu costumo dizer que 
precisamos saber a hora de 
parar, temos que aceitar 
nossos limites e seguir em 
frente. Tive muitas 
realizações aqui dentro, 
colaborei com muitos 
projetos e tive diversas 
oportunidades. Lembrar de 
tudo é emocionante, mas 
agora é hora de deixar o 
meu lugar para aqueles que 
pude ensinar”.

Neste mês de outubro, 
Bide deixa o seu posto de 

Coordenador para se 
dedicar integralmente a 

família, amigos e seus 
projetos pessoais. Este é 
mais um agradecimento 
pelos anos de entrega à 

Castrolanda.  





R$ 1,5 MILHÃO
EM SOLIDARIEDADE

Os resultados da campanha Cuidar, 
Envolver e Amar, uma iniciativa da 
Cooperativa e da Associação de 
Funcionários (AFCC) foram surpreendentes! 
A campanha, que tem como objetivo 
auxiliar famílias em situação de 
vulnerabilidade, chegou ao fim com uma 
arrecadação de R$ 1,5 milhão, beneficiando 
mais de 37 mil pessoas nos municípios de 
atuação da Cooperativa. 

O projeto teve início em 2020 para engajar 
colaboradores, cooperados e parceiros da 
Castrolanda e sociedade civil para que, por 
meio do espírito de colaboração, 
contribuíssem com as pessoas que foram 
mais afetadas pela pandemia de Covid-19. 
Os recursos financeiros foram utilizados 
para aquisição de material hospitalar, 
oxigênio, cestas básicas e kits de higiene 
para famílias e instituições sociais. 

As entregas foram realizadas mensalmente 
por colaboradores da Cooperativa em 
parceria com a Associação dos Veteranos 
do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada e 
atenderam os municípios de Castro, Piraí 
do Sul, Ventania, Ponta Grossa, Itaberá, 
Itararé, Itapeva e Itapetininga. 

Além dos colaboradores e cooperados, 
também foram fundamentais para a 
campanha as empresas parceiras Sicredi, 
Coonagro, BASF, Alegra, Unimed, Lagoa 
Bonita Sementes, Brasil Borges, Pigatto 
Monteiro Schuster e Associação dos 
Veteranos do 5º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizada. 

Parceiros

Doações foram destinadas a famílias 
em vulnerabilidade, instituições sociais
e hospitais 
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Programa de Observação
Comportamental – POC 
O setor de SSMA também realizou treinamentos do Projeto Preservando Vidas com Você 
durante setembro. A principal ferramenta foi o Programa de Observação Comportamental 
(POC), que visa treinar os líderes e profissionais do setor com técnicas de abordagem 
comportamental estruturada e sistematizada para observar os colaboradores no local de 
trabalho, reforçar as práticas seguras e bloquear os desvios. 

Setembro Amarelo: ações visam
criar cultura de cuidados com
a saúde mental 

ssma

Setembro é o mês em que se fala massivamente sobre 
prevenção ao suicídio e saúde mental e ações 
relacionadas à temática são realizadas no mundo 
todo. Na Castrolanda, foram realizadas 33 turmas de 
Diálogos de Segurança sobre a Prevenção ao Suicídio 
com colaboradores de 14 unidades, além de 
treinamentos com os profissionais de SSMA sobre 
Desmitificação do Suicídio.  

Os diálogos visam quebrar tabus, abordar o 
adoecimento ou sofrimento psicológico, criar uma 
cultura de cuidados com a saúde mental e valorizar as 

pessoas em sua totalidade. Durante a campanha, 
foram percebidos os resultados dos diálogos: além do 
retorno dos colaboradores, foram realizados 12 
atendimentos sociais relacionados a saúde mental 
nesse mês. 

No Serviço Social da Cooperativa, os colaboradores 
buscam um ambiente de fala, escuta, acolhimento e 
são direcionados a acompanhamento profissional. 
Nestes atendimentos, também se fala sobre a 
importância de tratamento, a necessidade de 
prevenção e o cuidado com a saúde mental. 
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Mês de prevenção
ao câncer de mama


