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EDITORIAL

O cooperativismo
e o retorno
socioeducacional
da Redação

Basta analisar a cadeia agrícola para
perceber que o modelo cooperativista
tem muito a ensinar ao mercado
corporativo. A começar pela
verticalização da cadeia produtiva,
onde o retorno sobre o investimento é
dividido de maneira justa e igualitária
entre todos os elos do processo de
produção.
Mas não para por aí: com base nos
princípios cooperativistas, a
comunidade também ganha com
programas de responsabilidade social
– em ações que envolvem
colaboradores, cooperados e toda a
sociedade regional.
A começar por projetos educacionais,
tema da entrevista desta edição da
Castrolanda Revista com o professor
Marcos Meier. A proposta de
trabalhar com a educação traz
benefícios em longo prazo – e não só
para a cooperativa. Os resultados
destas atividades são visíveis no
crescimento da sociedade, que passa a
entender mais sobre os processos
responsáveis pelo desenvolvimento
regional e, por consequência,
aumentam a eﬁciência na produção e
contribuem para o avanço econômico
e sustentável.

As cooperativas ainda são exemplos
para a geração de emprego e renda
nestes ambientes – e os números
comprovam este processo. Segundo a
Organização das Cooperativas do
Brasil (OCB), houve crescimento de
mais de 17% na geração de empregos
em função do cooperativismo entre
2014 e 2018. Além disso, o salário
médio de um empregado de
cooperativa é de R$2.178,53 – 12%
mais alto que os R$ 1.939,05 ganhos
no setor privado.
Ainda existem uma série de desaﬁos
que precisam ser enfrentados neste
processo, como a promoção de
negócios mais inclusivos e uma maior
contribuição para que sejam
alcançados os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Mesmo assim o sistema
cooperativista da Castrolanda já
avança por este caminho e aparece
como um bom modelo a ser seguido
por outras empresas – aﬁrmação
comprovada pelos conteúdos
apresentados nesta edição da revista.
Boa leitura!
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Resultado que retorna
à comunidade em forma
de educação
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O que o cooperativismo pode
ensinar às empresas quando
o assunto é responsabilidade
social e educacional? Para o
professor Marcos Meier, a
ação cooperativista é um
exemplo que deve ser seguido
pelas demais empresas como
forma de se envolver em
ações que resultem em
benefícios às comunidades
onde elas estão inseridas.
Meier é psicólogo, professor,
mestre em educação e uma
das referências no país
quando o assunto é a atuação
educacional junto a crianças e
jovens.
A atuação da Castrolanda
junto à comunidade
educacional foi alvo de
elogios do especialista
durante a entrevista. Para o
professor, investimentos
locais em educação – como
os que a Castrolanda realiza
nas comunidades onde está
inserida – é o caminho mais
curto para a construção de
um lugar melhor para se
viver.

Existe atualmente um
pensamento coletivo de que
grandes empresas precisam quase
que obrigatoriamente desenvolver
ações sociais e educacionais –
sem fazer qualquer planejamento
ou gerar responsabilidade sobre
isso. Existe algum risco nessas
ações ‘desenfreadas’? Como deve
ser este processo de atuação
junto à comunidade?
O ideal é que todas as empresas no
Brasil tivessem a responsabilidade
de conceder um trabalho social com
o entorno de onde estão inseridas –
e tendo a educação como um dos
fatores importantes. Se uma

empresa consegue investir no
bairro ou na região onde está, seja
de forma social ou com a educação,
ela melhora não somente as
condições de vida ao redor, mas
também os próprios funcionários
serão valorizados pela comunidade
de forma diferente, o que
chamamos na Psicologia de
‘sentimento de pertença’.
Sobre o investimento de forma
desenfreada, o único problema que
vejo é investir de um jeito que crie
dependências. Exemplo: uma
empresa que investe muito na
formação dos professores. Aí os
professores, ao invés de criarem
projetos sociais e fazerem os alunos
se envolverem, passam a esperar
que a empresa faça isso por eles.
Isso se torna prejudicial. O legal é
que a empresa tenha a consciência
de se tornar parceira, e não
provedora, das atividades. Entra
com uma parte do dinheiro – ou
com a totalidade, que seja, mas
precisa saber de que forma os
educadores irão se envolver e
trabalhar com a proposta de modo a
criar uma parceria.
Aqui na Castrolanda temos uma
premissa de que quase a
totalidade dos projetos de
responsabilidade social precisam
envolver a questão da educação
em suas ações, pensando em
resultados de longo prazo para a
comunidade. Como você enxerga
esta questão de aliar a educação a
projetos sociais?
De uma forma simpliﬁcada, temos
aquela frase meio bobinha: ensine a
pescar ao invés de dar o peixe.
Apesar de ser boba, a mensagem é
muito forte: se uma empresa atua
dando tudo que os educadores
precisam, eles nunca vão deixar de
serem dependentes e sempre vão
esperar que a empresa resolva
alguma coisa. O que precisa ser feito
é uma parceria, um envolvimento
da parte de quem recebe. Se é
possível crescer com parceria,
então é ótimo que se invista em
ações sociais.

Quando existe o
investimento em
educação, todo
mundo ganha.
Melhorar a
educação é o
único caminho
para tornarmos o
país melhor

Quando existe o investimento em
educação, todo mundo ganha.
Melhorar a educação é o único
caminho para tornarmos o país
melhor. Tem muita empresa que
faz projeto na área, coloca
dinheiro, compra laboratório,
compra livros... mas estas são
ações muito pontuais – que
também são necessárias, claro.
Mas existe outro tipo de ação que é
mais eﬁciente: a formação de
professores. Quanto melhores eles
forem, melhor é a educação.
Na Castrolanda, temos um
projeto que trabalha com o
cooperativismo dentro do
ambiente escolar – os alunos
criam cooperativas nas
características de miniempresas
para aprender ações de
empreendedorismo e
cooperativismo, por exemplo.
Você enxerga como positivo esse
processo de levar ações de
cooperativismo para o ambiente
escolar?
É extremamente positivo, mas é
preciso saber onde se vai investir,
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para não invadir uma área que não
é de responsabilidade de
empresas, por exemplo. Vamos
supor que a Castrolanda faça um
projeto de ensino de ciências. Mas
isso é responsabilidade da escola
porque está na grade escolar – e
não da Castrolanda. Por outro
lado, existe um projeto sobre
empreendedorismo, que não está
no currículo da escola. É
fundamental educar crianças para
que possam ser empreendedores.
Este tipo de conhecimento não é
de responsabilidade da escola, mas
faz parte do sistema educacional
onde a Castrolanda pode avançar.
Então é necessário o envolvimento
em projetos paralelos, e não os de
responsabilidade da escola.
Este trabalho é extremamente
positivo e a Castrolanda está de
parabéns por investir nesta área.
Depois de estudar um pouco o
cooperativismo, virei
‘garoto-propaganda’ das
cooperativas. Nas palestras que
dou, sempre falo com pais e
professores que a gente precisa
estar ao lado do cooperativismo.
Essa consciência precisa ser
mudada e onde eu posso, faço
propaganda deste modelo de
trabalho.
Na Castrolanda, temos o
programa Cooperar para os ODS,
que apoia projetos da
comunidade a partir de um ou
mais dos ODS, proporcionando
conhecimento às instituições
envolvidas. Como você vê a
importância de as cooperativas
estarem alinhadas com os ODS,
principalmente os que envolvem
questões sociais e educacionais?
Investir em uma mentalidade
sustentável e ecológica é
fundamental para que as pessoas
sejam recompensadas no futuro. E
não digo somente de qualidade de
vida: hoje fazemos investimentos
onde não precisaria ser feito caso o
mindset das pessoas fosse outro
em relação ao tema. Por exemplo:
atualmente, contratamos pessoas
para catar lixo nas ruas, porque
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está faltando consciência
ecológica e sustentável de que o
lixo deve ser jogado no lixo.
Quando adquirimos este
pensamento, o dinheiro investido
ali será economizado.
Hoje o cooperativismo está cada
vez mais ligado ao trabalho
educacional. Na Castrolanda, a
educação é um dos pilares de
desenvolvimento da cooperativa
e está inserida no nosso
planejamento estratégico. Você
acha que em breve cada vez mais
empresas vão precisar pensar na
educação como forma de
garantir o crescimento?
Vou começar este assunto com
uma história: certa vez, uma
fábrica de uniforme nacional
decidiu abrir uma unidade no
interior do Nordeste porque viu
uma oportunidade de mercado. Só
que naquele local não havia
mão-de-obra: não havia
costureiras especializadas para
produzir o uniforme. Então a
empresa teve a ideia de investir em
educação, dando cursos para as
mulheres aprenderem a costurar.
Quando acabou o curso, as
mulheres decidiram que não
queriam ser contratadas porque
perderiam os benefícios sociais
por conta da carteira assinada. Ou
seja: a empresa investiu, mas o
resultado foi contrário.
Então ﬁca a pergunta: vale a pena
investir em educação? Se
olharmos para este fato, não. Mas
na verdade é ao contrário: se a
educação já tivesse sido prioridade
há muito tempo, as pessoas
saberiam que é muito melhor ter
um trabalho e uma remuneração
por ele do que ﬁcar recebendo
benefícios que causam
dependência. A mentalidade
poderia ser mudada se houvesse
investimento em educação. Então
é necessário, sim, investir cada vez
mais em educação para que cada
vez mais pessoas entendam que o
sucesso e o crescimento dependem
destes fatores. Cada vez mais
empresas estão entendendo este

processo e ampliando
investimentos de longo prazo.
Como o cooperativismo pode
ampliar a atuação social nos
ambientes escolares?
O cooperativismo não pode se
limitar a projetos no Ensino
Fundamental ou Médio, voltado
para alunos já com uma etapa de
formação. O cooperativismo
precisa de projetos desde a
Educação Infantil para que a ideia
evolua junto com as crianças e
resulte em ações cada vez mais
signiﬁcativas para a sociedade.
Quando vamos fazer um projeto,
os alunos precisam entender que
ele precisa ter um resultado social
positivo – para eles e para a
sociedade. Não basta somente
criar uma miniempresa visando
lucro, é este pensamento que
precisa mudar. Empresas precisam
lucrar e é justo que isso aconteça,
mas de alguma forma o resultado
precisa voltar para a comunidade.
E neste ponto, não há nada melhor
que o cooperativismo para educar
nossas crianças e adolescentes.

O cooperativismo
precisa de projetos
desde a educação
infantil para que a
ideia evolua junto
com as crianças e
resulte em ações
cada vez mais
signiﬁcativas para
a sociedade

SAÚDE

SAÚDE E SOLIDARIEDADE:
uma aliança indissociável
A saúde é componente essencial na vida humana,
e os governos estruturam seus sistemas de saúde
para poder prover, aos seus cidadãos, ações e
serviços voltados à promoção, prevenção e
recuperação da saúde. Contudo, as desigualdades
econômicas afetam diretamente o binômio
necessidade-oferta, seja no âmbito interno, seja
entre países, inﬂuenciando o tipo de resposta que
os sistemas de saúde podem ofertar (1, 2).
Desejo ambicioso de transformações profundas
dos governos e da própria humanidade foi
evidenciado quando da proclamação da Agenda
2030 pela Organização das Nações Unidas
(ONU),em 2015, objetivando a erradicação da
pobreza e promoção de um desenvolvimento
econômico, social e ambiental. Dela decorrem os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
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que já destacavam a criticidade do acesso a
medicamentos e vacinas seguros e eﬁcazes.
Com a aprovação, pelas agências reguladoras
mundiais, de vacinas que apresentaram
eﬁcácia no combate ao vírus SARS-CoV-2,
observou-se a corrida dos países na aquisição
desse precioso e ainda escasso produto,
necessário não apenas para a retomada das
condições sanitárias como também da
economia. Mais uma vez, os efeitos da
desigualdade econômica reﬂetiram no direito
à saúde, com a aquisição das primeiras doses
pelos países ricos. No entanto,a pandemia e
seus efeitos – sanitários, econômicos e
sociais – não são mitigados de modo
individual, exigindo uma resposta global
coordenada.

SAÚDE

Referências
Na contramão de atuações competitivas, houve
a formação de aliança que reuniu a academia,
setor privado e governos, com o objetivo de
acelerar o desenvolvimento, produção e acesso
equitativo a testes, tratamentos e vacinas
contra a COVID-19. Liderada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e coordenada pela
Gavi, The Alliance, tal iniciativa foi batizada
como Access to COVID-19 Tools Accelerator
(ACT-Accelerator), sendo o COVID-19
Vaccines Global Access (COVAX) o pilar
responsável pela área de vacinas, que congrega
um portfólio de inúmeras iniciativas, algumas
já em uso e outras ainda em desenvolvimento
(3).
Os primeiros frutos dessa colaboração
público-privada já começam a ser observados
com a distribuição de doses de vacinas nos
continentes africano (Costa do Marﬁm, Gana,
Sudão, Quênia, Senegal, Lesoto, Nigéria,
Angola, Ruanda e Gâmbia), asiático (Camboja,
Coréia do Sul e Índia) e americano (Colômbia),
sendo considerado um verdadeiro marco no
contexto da saúde global, especialmente por
tentar equacionar as grandes desigualdades
econômicas que reﬂetem na saúde dos povos
(4).
Na ótica do sistema internacional de proteção
de direitos humanos, a saúde é compreendida
não apenas no seu aspecto individual, mas
interligada a outros direitos sociais e
econômicos (5-7). Essa interdependência pode
causar um círculo virtuoso ou afetar
gravemente esse rol de direitos a depender do
grau de proteção e implementação do direito à
saúde, sendo a cooperação internacional
mencionada como mecanismo que os Estados
devem lançar mão para garantir o
cumprimento de obrigações de saúde (8).
A Declaração Universal de Direitos Humanos,
marco na concepção contemporânea do tema,
foi concebida com o propósito de estabelecer
novos paradigmas, após um período sombrio
marcado pelas barbáries ocorridas durante a
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
consubstanciados em total desprezo pelos
direitos humanos (9). A epidemia da COVID-19
apresenta-se como uma oportunidade de
governos mostrarem respeito à dignidade
humana por meio da solidariedade e
cooperação. A proteção do direito à saúde é
papel de todos.
Fonte: Alves SMC. Saúde e solidariedade: uma aliança
indissociável. Cadernos Ibero-Americanos de Direito
Sanitário. 2021jan./mar.;10 (1): 09-12.
https://doi.org/10.17566/ciads.v10i1.774
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Até o primeiro semestre
de 2021, apenas três
companhias brasileiras
de lácteos possuíam
o selo. Entre elas, a
UBL de Itapetininga.

Unidade de Beneﬁciamento de Leite
recebe certiﬁcação internacional
Selo FSSC 22000, concedido pela Bureau Veritas, comprova
segurança alimentar e aumenta competitividade no mercado
internacional
O selo FSSC (Food Safety System
Certiﬁcation) 22000 é objeto de
desejo de toda a indústria
alimentícia no Brasil e no
mundo. Com a certiﬁcação, as
empresas comprovam a
segurança alimentar da cadeia
produtiva, aumentam a
competitividade no mercado
internacional e consolidam seus
produtos nas prateleiras do
consumidor nacional. Até o
primeiro semestre de 2021,
apenas três companhias
brasileiras de lácteos possuíam
tal credencial, sendo uma delas a
Unidade de Beneﬁciamento de
Leite (UBL) de Itapetininga, em
São Paulo, que desde julho de
2019 atende a todos os requisitos
legais 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.
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A UBL de Itapetininga, que
pertence à Unium, marca
institucional das indústrias das
cooperativas Frísia, Castrolanda
e Capal, segunda maior
fabricante de leite brasileira,
recebeu a validação após extensa
auditoria no mês de julho. “O
acompanhamento teve como
intuito atestar a qualidade de
atuação de toda a cadeia
produtiva do leite UHT, desde a
recepção até a expedição, por
meio de exigências como a
aplicação da Matriz Swot
relacionada à segurança dos
alimentos, que nos auxiliou a
identiﬁcar pontos fortes e
questões a serem melhoradas”,
explica o gerente de Qualidade
da Unium, Paulo Mauricio Basto.
No mundo inteiro, há em torno
de 25 mil empresas autenticadas
pelo certiﬁcado. No setor de
lácteos, são 43, sendo somente
três delas no Brasil. Concedida
pela Bureau Veritas (organização
mundial responsável por indicar

padrões relacionados à
comercialização, respeito ao
meio-ambiente e segurança dos
alimentos), a certiﬁcação
garante a procedência dos
produtos das cooperativas que,
em sua maioria, são
comercializados para
multinacionais. Com esse
reconhecimento, as UBLs são
certiﬁcadas pela integridade no
mercado e aumentam a
conﬁança do consumidor.

“Foi necessário muito
estudo, disciplina e um
trabalho dinâmico e
permanente para
alcançarmos novamente
esse objetivo. Atendemos
grandes clientes, tanto
nacionais como
internacionais, e com o FSSC
22000, asseguramos que
nosso produto é seguro e
100% conﬁável”, acrescenta o
Gerente de Qualidade.

Qualidade saudável,
integral e instantânea
Colônia Holandesa avança com
posicionamento saudável e apresenta novo
produto: Leite em Pó Integral Instantâneo
Naturalle
Se você é um frequentador assíduo das redes
sociais, já deve ter notado um novo posicionamento
da Colônia Holandesa em relação à produção de
conteúdo digital nos últimos dias. A marca avançou
ainda mais no trabalho de levar aos seus clientes os
benefícios do leite para a saúde e para a qualidade
de vida. Esta posição vai ao encontro de uma nova
característica do público consumidor: buscar
alimentos mais saudáveis para serem inseridos na
rotina diária.
A preocupação do público em geral com a saúde não
é algo novo – assim como o trabalho da Colônia
Holandesa em relação ao tema. A chegada da
pandemia e o avanço das discussões em relação às
doenças, no entanto, ﬁzeram com que o
consumidor aumentasse a sua exigência em relação
ao consumo de alimentos saudáveis. Com um leite
de altíssima qualidade, a marca de lácteos da Unium
enxergou uma boa oportunidade para ampliar este
posicionamento.
“Notamos pelo perﬁl do consumidor – que pela
questão da pandemia passou a ﬁcar mais tempo em
casa e se preocupar ainda mais com a saúde – que
nossos produtos passaram a ter mais aderência
junto às pessoas. Aproveitamos este momento para
explorar ainda mais o consumo de lácteos como
alimento saudável, já que trabalhamos desde o
início com produtos de qualidade” explica o
Coordenador Comercial de Lácteos da Unium,
Rogerio Wolf.
A marca passou a explorar ainda mais a informação
de que os produtos são feitos com uma das
melhores matérias-primas do Brasil, originárias da
melhor bacia leiteira do Brasil. Além disso, a linha
de Leite UHT Naturalle ainda possui a característica
de um produto composto por 100% leite e zero
aditivos, o que permitiu intensiﬁcar o
posicionamento em relação ao tema. Nas redes
sociais, a Colônia Holandesa passou a trabalhar
ainda mais as características saudáveis do leite e os
benefícios que ele traz ao corpo humano.

Disputa gastronômica
vai ao ar todos os sábados
na TV e no Youtube.

Reality Show
O assunto também foi parar na televisão. No ﬁnal
de agosto, a Colônia Holandesa fechou um acordo
com a direção do reality show Desaﬁo dos Médicos,
da RIC TV – emissora aﬁliada da Record no Paraná.
O programa tem o objetivo de, por meio de uma
competição, promover o consumo de alimentos e
receitas saudáveis no dia a dia.
A marca disponibilizou sua linha de produtos para
que os participantes utilizem nas receitas. O reality
show vai ao ar todos os sábados até o ﬁnal do mês
de outubro, tanto na televisão como no Youtube,
sempre às 13h30. No programa, três médicos
participam de uma disputa gastronômica para
conquistar o título de Chef ao ﬁnal da temporada,
com base em receitas saudáveis e nutritivas. A
temática tem tudo a ver com os produtos da
Colônia Holandesa.

Leite em pó Naturalle
Outra grande novidade é o lançamento do Leite em
Pó Integral Instantâneo Naturalle. Comercializado
em embalagens pouch de 400 gramas, ele é
produzido na Unidade de Beneﬁciamento de Leite
em Castro (PR), com matéria-prima originária da
maior e melhor bacia leiteira do país.
O leite em pó possui um processo industrial
moderno e seguro que retira a água do leite in
natura e consegue manter todo o seu valor
nutricional. O resultado é um leite em pó de
qualidade, prático, fácil de armazenar e com toda a
tradição de qualidade e segurança da Naturalle.
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Castrolanda
promove workshop
sobre gestão de
propriedades leiteiras
A Área de Negócios Leite da Castrolanda
realizou, no ﬁm 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 apresentado 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.
“Gestão é o sistema que trabalhamos com a
intenção de melhorar os negócios. Se for bem
ajustado e de acordo com as necessidades da
fazenda, a consequência é o sucesso. Ela existe
para resolver problemas que inevitavelmente
estão presentes e nem sempre notamos o
quanto são prejudiciais”, explicou Paulo
Machado.
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 Castrolanda”, contou.
O desaﬁo da implantação do sistema de gestão
também foi destacado pelo Coordenador de
Assistência Técnica do Negócios Leite da
Cooperativa, Marcos Koch Ortiz. “O tema do
workshop é muito oportuno, uma vez que temos
propriedades parceiras que buscam a máxima
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Eduardo Ribas destaca que a implantação de
um sistema de gestão seja um passo muito
importante dentro da área leiteira.

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”, ressalta.
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”, aﬁrmou.

Paulo
Fernando
Machado
Responsável pela apresentação do sistema MDA e pela
condução do debate, o palestrante Paulo Fernando
Machado é engenheiro agrônomo, mestre em Ciência
Animal e Pastagens e doutor em Ciência dos Alimentos
pela Universidade de São Paulo (USP), além de possuir
pós-doutorado em Bioquímica do Rúmen pela Michigan
State University. É professor aposentado, titular em
bovinocultura de leite, da ESALQ/USP.
Atualmente, é diretor-presidente da Clínica do Leite,
um centro que tem como propósito contribuir com a
produção de alimentos de qualidade, seguros, saudáveis
e de forma sustentável. É, também, diretor-presidente
da Escola Agro+Lean, que tem como propósito
contribuir para o crescimento sustentável e competitivo
dos negócios agropecuários.

NOTÍCIAS

AGRICULTURA
DE ‘DECISÃO’

Helpen completa dois anos de atuação
com foco na produção eﬁciente
Foi-se o tempo em que o produtor
agrícola tomava decisões sem
embasamento de dados ou apoio de
tecnologias no campo. Para atender as
necessidades de mercado, a atuação na
lavoura precisa contar com equipamentos
e informações cada vez mais assertivas
para gerar resultados únicos.
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É com base neste trabalho de produtividade que a
Helpen, marca de Agricultura de Precisão e Assistência
Técnica da Castrolanda, completou ao ﬁnal de agosto
dois anos de atuação ao lado do produtor. “O objetivo
do nosso trabalho é dar apoio, estrutura e levar
informação técnica e de qualidade ao produtor agrícola
para alavancar os resultados de plantio”, explica o
Coordenador da Helpen, Rudinei Bogorni.

NOTÍCIAS

A Assistência Técnica abrange um trabalho completo,
envolvendo todo o processo de planejamento, acompanhamento,
desenvolvimento e colheita.

Considero que temos hoje um
número muito interessante de
atendimento. O que ganhamos com
a Helpen foi a credibilidade junto
ao produtor, que recomenda
nossos serviços para as pessoas’’.
Rudinei Bogorni
Coordenador da Helpen

A atuação da marca é dividida em duas
categorias: Agricultura de Precisão e Assistência
Técnica. A primeira funciona como uma espécie
de ‘serviço terceirizado’ para produtores que
necessitam de maquinários agrícolas pesados
ou serviços especíﬁcos e bastante especializados
no campo, como condutividade elétrica,
amostragem de solo, leitura de NDVI ou
aplicação de corretivos e fertilizantes. Em dois
anos, a Agricultura de Precisão da Helpen soma
mais de 158 mil hectares trabalhados no Paraná
e em São Paulo.
Já a Assistência Técnica abrange um trabalho
mais completo, envolvendo todo o processo de
planejamento, acompanhamento,
desenvolvimento e colheita. “É uma atuação de
ponta a ponta, em que nossos engenheiros
agrônomos estão toda semana nas propriedades

e ﬁcam responsáveis desde o planejamento
até a entrega ﬁnal da safra, para que o
produtor ﬁque despreocupado com a
atuação no negócio”, detalha o
Coordenador.
São 14 engenheiros agrônomos atuando na
Helpen. O serviço de assistência técnica
soma atualmente uma área de 50,9 mil
hectares de acompanhamento, atendendo
179 produtores do Paraná e São Paulo.
“Considero que temos hoje um número
muito interessante de atendimento. O que
ganhamos com a Helpen foi a credibilidade
junto ao produtor, que recomenda nossos
serviços para as pessoas”, aﬁrma Rudinei.

Projeções
Os resultados atuais da Helpen permitem
pensar ainda mais alto no futuro. A previsão
é de chegar a 2024 com 110 mil hectares de
área de atuação por ano na parte de
Agricultura de Precisão e 80 mil hectares na
Assistência Técnica. “Hoje o grande sucesso
do nosso trabalho está voltado aos
resultados que os produtores apresentam no
campo. A oportunidade que temos de
continuar crescendo neste ritmo acelerado é
muito grande”, garante Rudinei.
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Técnicos da Castrolanda apresentaram as
metodologias de trabalho aos participantes.

No mês de agosto também foi realizado o 1º Dia de
Campo da Helpen Agricultura de Precisão no
estado de São Paulo. O objetivo foi levar aos
cooperados e clientes da região sudoeste paulista
as novidades em relação à tecnologia no campo e
Agricultura 4.0.
Ao longo do evento, técnicos da Castrolanda
também apresentaram algumas metodologias de
trabalho aos presentes. Uma delas foi relacionada
à amostragem de solo. O processo, realizado por
zona de manejo, faz a leitura da condutividade
elétrica da terra por meio de aparelhos, colhendo
amostragens a cada 20 centímetros de
profundidade entre zero e 60 centímetros. As
amostras são encaminhadas à Fundação ABC, que
faz análises de solo e retorna com recomendações
de corretivos ou utilização de fertilizantes.
Cliente Helpen, a agricultora Eliane Massari
acredita que a metodologia é uma ferramenta
extremamente importante para a lavoura. “O
agricultor ganha com a economia de corretivos,
porque aplica o produto certo no local que
necessita de aplicação”, conta.
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Castrolanda lança projeto de
transformação digital
A transformação digital está cada vez mais
presente na Castrolanda. A Cooperativa deu início
às atividades do projeto 60 Dias para Inovar,
idealizado pelo Centro de Serviços
Compartilhados (CSC) em parceria com as áreas
de negócio. Trata-se da elaboração de aplicativos
para facilitar e otimizar o atendimento aos
associados periodicamente.
A iniciativa surgiu da necessidade de combinar a
tradição de sete décadas da Castrolanda com a
modernidade do mundo. Segundo o Gerente de
CSC, Odivany Pimentel Sales, o projeto parte de
três premissas: aproximar o cooperado sem a
necessidade de ele estar presente ﬁsicamente na
Cooperativa, acompanhar as necessidades de
prestação de serviços de forma ágil e segura e
gerar uma onda de transformação digital com
benefício direto para o associado.
“Ao mesmo tempo que queremos atender o
cooperado da melhor maneira possível e
aproximá-lo da cooperativa, também queremos
ser ágeis e fazer com que seja uma opção de ele
estar ou não presente aqui dentro. Nós não
associamos mais proximidade a estar ﬁsicamente
aqui, fatores como a pandemia nos mostraram
isso. A proximidade que cada um tem com o nosso
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banco por um aplicativo, por exemplo, queremos
garantir que o cooperado tenha com a Cooperativa”,
explica o Gerente.
O processo de solicitação do aplicativo para o CSC da
Castrolanda passa por identiﬁcação da necessidade
pela área de negócio, veriﬁcação dos benefícios que o
sistema vai trazer, priorização da demanda e entrega
do aplicativo. Durante a idealização do sistema, é
apresentado um desenho completo do processo,
deﬁne-se a plataforma, veriﬁca-se as integrações com
sistemas internos da Cooperativa, estuda-se o
público-alvo, comprova a necessidade do app e tanto a
área de negócio como a área de tecnologia de
informação criam o novo serviço.
Como o nome do projeto já diz, o desenvolvimento do
aplicativo é feito em 60 dias. O prazo é uma forma de
dar uma resposta mais rápida as áreas. O pedido é
gerado, a equipe de CSC inicia a produção e, em 60
dias, o aplicativo é entregue.
Todos os novos sistemas desenvolvidos a partir deste
projeto estarão disponíveis no aplicativo macro da
Castrolanda. E como o foco é o atendimento ao
cooperado, ele também participa dos testes até que o
sistema seja aprovado.

NOTÍCIAS

Diretor Executivo
da Castrolanda,
Seung Lee acredita
que programa deve
combinar a tradição
da Cooperativa com
o avanço tecnológico
do mundo.

O início das operações do 60 Dias
para Inovar se dá com um app que
facilitará a compra e entrega de
rações aos cooperados. A proposta,
intitulada ‘Ágil Castrolanda’, foi
lançada no ﬁnal de setembro em um
evento com a participação dos
cooperados.
“Os testes e sugestões de mudança
vem direto dos cooperados. Eles
testam o aplicativo e sugerem
mudanças e, com isso, garantimos a
entrega de algo que ele realmente vai
utilizar. A inovação deste programa é
a proximidade que temos com o
cooperado e o envolvimento das
áreas de negócio na construção de
tecnologia. Isso tem um impacto
direto na construção de um novo jeito
que o cooperado tem de se relacionar
com a Cooperativa”, reforça Odivany.

Para baixar o aplicativo da
Castrolanda, é só acessar a loja
dos sistemas operacionais Android
e IOS no celular.

O equilíbrio entre a tradição e a
modernidade é que vai construir o sucesso
da Castrolanda nos próximos 100 anos”.
Seung Lee
Diretor Executivo da Castrolanda

Transformação
Digital
O projeto partiu de um desdobramento de uma diretriz estratégica
da Castrolanda: a transformação digital. Diretor Executivo da
Cooperativa, Seung Lee explica que existe a percepção de que a
questão de conveniência de serviços é um ponto importante aos
cooperados, tendo um apelo muito forte principalmente nas novas
gerações. Segundo ele, é importante que a Castrolanda acompanhe
este processo.
“Temos que combinar duas coisas: a tradição da Castrolanda com a
modernidade do mundo. O mundo avança e é necessário
acompanhar esse desenvolvimento. E é esse equilíbrio entre a
tradição e a modernidade que vai construir o sucesso da
Castrolanda nos próximos 100 anos”, conta o Executivo.

Android

iOS
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Beneﬁciamento de sementes
agrega tecnologia e bons
resultados nos plantios de grãos
A safra agrícola brasileira alcançou o recorde no
valor de produção de R$ 470,5 bilhões em 2020,
crescimento de 30,4% comparado ao ano
anterior. Os dados são da pesquisa Produção
Agrícola Municipal (PAM) 2020, divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE). A produção de soja totalizou
aproximadamente R$ 170 bilhões, mantendo-se
na primeira posição no ranking do valor da
produção nacional.

importantes no tratamento de sementes e
podem deﬁnir as colheitas. “Temos muito
cuidado com a semente que será entregue na
propriedade dos cooperados, desde o
armazenamento, como em todo o manejo das
embalagens, dos bags das sacarias e isso tudo
para que o produto chegue com muita qualidade
dentro da propriedade”.

Para a safra 2021/22 no Paraná, o Departamento
de Economia Rural (Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento,
aponta um crescimento de 9% em relação ao
mesmo período do ciclo anterior. A previsão é
que sejam produzidas 25.509.900 toneladas em
6,2 milhões de hectares contra 23.301.770 em
6,1 milhões de hectares na safra 2020/21.

Temos muito cuidado com a semente
que será entregue na propriedade
dos cooperados, desde o
armazenamento, como em todo o
manejo das embalagens, dos bags
das sacarias e isso tudo para que o
produto chegue com muita qualidade
no campo’’.

Este crescimento da agricultura no Brasil já é
tradição. Na última década, a produção de soja
praticamente dobrou, passando de 68 milhões
de toneladas na temporada 2010/2011, para
135,5 milhões de toneladas na safra passada.
Estes resultados têm responsáveis já
conhecidos do produtor como, investimentos
em tecnologia e genética.
Na Castrolanda, a preocupação com a
rentabilidade das lavouras já começa com as
sementes, como conta o Coordenador de
Produção de Sementes, Rodrigo Hilbert. “A
semente é um veículo carreador de tecnologia
para o campo, com elevados investimentos em
pesquisa e genética, em que além dos atributos
de qualidade física e ﬁsiológica, o tratamento de
sementes industrial garante principalmente a
proteção de cultivos desde as fases iniciais
contra fungos presentes no solo e com relação
aos insetos que podem degradar o estande da
lavoura”.
O Gerente de Sementes, Filipe Oliveira fala que
os meses de setembro e outubro são muito
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Filipe Oliveira
Gerente de Sementes

Máxima qualidade
A Castrolanda opera o tratamento de sementes
em três locais, duas unidades no Paraná e uma
em São Paulo. Em 2021 já foram tratadas mais
de 2.000 toneladas para cliente, nos próximos
meses essa produção pretende crescer ainda
mais com as operações funcionando quase 24
horas por dia. “O tratamento de sementes é um
processo extremamente tecnológico e de
qualidade, conseguimos garantir a proteção de
cultivos e principalmente o estande adequado
de plantas”, explica o Coordenador de
Produção.

NOTÍCIAS

A soja é a principal cultura trabalhada
e se espera chegar a 5.500t de sementes
até o ﬁnal da safra.

Rodrigo fala que atualmente a
soja é a principal cultura
trabalhada e se espera chegar a
5.500t de sementes até o ﬁnal
da safra. “O tratamento de soja
é muito importante para nós,
garante toda uma segurança e
rastreabilidade, principalmente
na qualidade do material. Todos
os nossos processos de
beneﬁciamento são focados em
manter a máxima viabilidade da
semente e no tratamento não é
diferente, a gente já trabalha
com o produto acabado, com
uma extrema qualidade técnica
e concentrações de doses
assertivas”.

Todos os
detalhes
importam

A logística na área agrícola é uma tarefa extremamente importante
para que se alcance uma safra com bons números para o produtor e
para o mercado, evitar atrasos de qualquer uma das etapas é
essencial neste processo.
O Coordenador Logística, Ricardo Leffers diz que para 2021 se
percebem desaﬁos na área, mesmo assim, já foram entregues
aproximadamente 62% do volume de pedidos de fertilizantes,
resultado de planejamento desde o início do ano.
“Esta é uma quantidade extremamente signiﬁcativa, se comparada
a 2020, nós estamos já entregamos 25% a mais. Isso tudo é muito
da estratégia e do trabalho desenvolvido lá atrás. Utilizarmos de
fertilizantes próprios é sempre a melhor estratégia. Ter a garantia
de chegar no momento certo é extremamente importante para
todos os produtores para não termos atrasos na janela de plantio e
não afetar na produtividade”, aﬁrma Ricardo.
Felipe também dá destaque para a importância de se seguir o
planejamento e evitar a chegada tardia de insumos. “A gente tem
todo um treinamento das equipes para fazer a expedição e
tratamento dessa semente. É muito importante que nosso
cooperado ou cliente que siga sempre à risca todo o planejamento e
a programação de expedição. Isso vai evitar atrasos nas entregas,
que a gente não tenha gargalos na hora de expedir essa semente”.

CASTROLANDA REVISTA | 27

NOTÍCIAS

Cooperativa e Comunidade Castrolanda
realizam ação com plantio de Araucárias
Em 70 anos de Castrolanda, apreocupação
com o bem-estar de colaboradores,
cooperados e comunidade sempre foi uma
tarefa constante. Para que seja possível
oferecer melhores oportunidades no
futuro, o desenvolvimento sustentável
dentro da Cooperativa é uma das
premissas para aliar produtos e serviços de
qualidade e respeito e preservação dos
recursos ambientais. Dessa forma, é
possível atender às necessidades do
presente sem comprometer os recursos
para as próximas décadas, buscando uma
cadeia solidária que deve ter consciência
de suas ações, pensar nas gerações do
amanhã e buscar o equilíbrio no consumo.
No Dia da Árvore, em 21 de setembro, a
Cooperativa iniciou o projeto para a
construção do bosque “Trilha dos
Pioneiros” dentro da Colônia Castrolanda.
Alinhado com a ideia de sustentabilidade,
foi realizado um ato simbólico de plantio
de cerca de 70 mudas de araucárias. Em
uma ação conjunta com o Centro Cultural
Castrolanda e a Escola Evangélica da
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Comunidade de Castrolanda (EECC), o
evento reuniu alunos, familiares,
cooperados e membros da diretoria.

As crianças podem
aprender a importância
da natureza e dos
nossos valores.
Recuperar o exemplo
dos pioneiros é
importante para
mostrar a união e o
comprometimento’’.
Frans Borg
Cooperado e Presidente da Associação
dos Moradores da Colônia Castrolanda

NOTÍCIAS

O Pinheiro do Paraná foi escolhido para
representar as famílias pioneiras na imigração e
construção da Cooperativa, além de fomentar o
plantio de uma espécie nativa da região e
ameaçada de extinção. Cada uma das mudas foi
plantada com o a ajuda de um representante de
cada família envolvida e alunos da EECC. A ideia
vem para conscientizar a população sobre a
importância do meio ambiente na manutenção da
vida no planeta e marcar o projeto que envolve as
diversas gerações da Castrolanda.
“Nossa missão é preservar a memória da
comunidade e temos feito com bastante empenho
dentro do Centro Cultural. Hoje pudemos mostrar
a importância que a natureza tem na nossa
história e resgatar estes momentos para as
gerações atuais. Todos os elos têm o compromisso
de manter o que foi feito aqui”, aﬁrma o Gerente
do Centro Cultural, Rafael Rabbers.
O cooperado Frans Borg é um dos principais
incentivadores desta ideia e comenta que o
objetivo do evento é o aprendizado. “As crianças
podem aprender a importância da natureza e dos
nossos valores. Recuperar o exemplo dos
pioneiros é importante para mostrar a união e o
comprometimento. Este bosque é um ato de
gratidão, tanto para a natureza como para nossa
história, e temos a vontade de que todos os anos
aconteçam trabalhos parecidos para a recuperação
da vegetação natural da nossa região”, fala.
O Presidente da Castrolanda, Willem Berend
Bouwman, explica que a Castrolanda tem um
papel fundamental em incentivar ações de
conscientização. “Este é um trabalho muito
bonito, em que conseguimos trazer a Cooperativa,
a Escola e a nossa comunidade. Isso é uma forma
de relembrar o que nossos pioneiros ﬁzeram por
todos nós e também mostrar para as crianças a
importância de cuidar do meio ambiente”.

Presidente Willem Berend Bouwman
auxilia alunos no plantio das araucárias.

O futuro bosque pretende ser uma área de
visitação para o público em geral, unindo os
pilares da cooperação, educação e fé, como conta
o Presidente Willem. “Unimos passado e futuro e
conseguimos sensibilizar também os familiares
das crianças. Este é um projeto que
acompanharemos a cada ano, plantando novas
mudas para que futuramente se torne um bosque
com foco no cooperativismo, na educação e na
nossa fé”.
O espaço também é uma alternativa para
preservação do ecossistema da região, como
comenta o Analista Ambiental, Rodrigo Sidoski.
“A araucária tem uma grande importância no
contexto da conservação da biodiversidade.
Alguns animais mamíferos, como a cutia, o
serelepe e a queixada, utilizam os frutos das
árvores como alimento, assim como aves que
tem o pinhão como fonte de nutrientes e
constroem seus ninhos nos galhos. Quando
deixamos de cuidar de uma araucária, também
afetamos todo um ecossistema que a
acompanha”.

FUTURO MAIS VERDE
Para incentivar ainda mais a manutenção das áreas verdes, a
Castrolanda iniciou a distribuição de mais de 1000 mudas aos
cooperados do Paraná e de São Paulo. Cada associado receberá um
exemplar do pinheiro para contribuir com a preservação da mata
nativa e, consequentemente, da ﬂora, fauna e recursos hídricos das
regiões.
“O plantio de árvores é uma ótima forma de combater as crises
climáticas e esta é uma maneira de envolver todos os elos da nossa
cadeia. Precisamos trilhar o caminho da sustentabilidade
diariamente. Estes cuidados são deveres de todos e é importante
lembrar que o futuro começa hoje com as nossas próprias ações”,
aﬁrma Rodrigo.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL: A BASE PARA
UMA SOCIEDADE MAIS
COOPERATIVISTA
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s princípios do
cooperativismo são o que
orienta as cooperativas em
sua fundação e
permanecem inerentes
durante todo o seu
desenvolvimento. Mais do
que fomentar a economia, estas instituições
são responsáveis por construir uma
sociedade mais consciente, colaborativa e
próspera.
O quinto e o sétimo princípios, Educação,
Formação e Informação e Interesse pela
Comunidade, nos mostram que também é
nosso dever promover o conhecimento e o
desenvolvimento das comunidades onde
estamos inseridos. A Castrolanda reforça o
comprometimento com estes princípios por
meio de programas de responsabilidade
social que envolvem colaboradores,
cooperados e sociedade civil.

CRESCER
E COOPERAR
Desenvolvido pelas Mulheres
Cooperativistas da Castrolanda com o
auxílio da equipe de Cooperativismo, desde
2015, o Crescer e Cooperar fomenta o
desenvolvimento do cooperativismo nas
escolas das regiões de atuação da
Cooperativa.
O projeto piloto implantou sua primeira
Cooperativa Escolar com o apoio dos
professores da Escola e Associação
Evangélica de Ensino de Castrolanda.
Atualmente, a CoopEECC já realiza suas
assembleias e mantém reuniões regulares
para o andamento dos projetos. Em 2021, o
Crescer e Cooperar agregou mais uma
instituição de ensino de Castro: o Colégio
Emília Erichsen chega para fortalecer e
estimular o cooperativismo desde o ensino
base das crianças e adolescentes do
município.
“A educação é um dos pilares do
cooperativismo, está dentro dos nossos
valores e sabemos que através do ensino
podemos evoluir como Cooperativa,

comunidade e indivíduos. O conhecimento
cooperativista deve estar na nossa essência e traz
benefícios coletivos”, aﬁrma a Supervisora de
Cooperativismo, Ananda Chuproski. Por meio de
projetos socioeducacionais, a adesão das escolas
permite ampliar a área de atuação e atingir públicos
maiores. O crescimento já era planejado desde o início de
2020 e faz parte da nova fase do projeto, que alcançará
cerca de 200 alunos ao total.
O Presidente da Castrolanda, Willem Berend Bouwman,
reaﬁrma este pensamento e diz que além incentivar a
educação é uma missão para a Castrolanda. “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.
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FORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Todos os professores envolvidos com a
aplicação dos projetos passam por
formações que incluem temas
relacionados ao cooperativismo e o
funcionamento das cooperativas
escolares. Jhonatan Bonﬁm explica que as
capacitações foram construídas e
pensadas na realidade da comunidade
local. “Todo o material utilizado foi
desenvolvido exclusivamente para o
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”.
Ananda explica que a construção do novo
material foi apoiada por diversas frentes.
“A nova metodologia e a criação deste
material de apoio só ocorreram pelo
empenho de todos os envolvidos,
especialmente das nossas cooperadas. A
partir de agora, esperamos poder
contribuir ainda mais para uma educação
cada vez mais cooperativista”.
Cada cooperativa escolar formada será
responsável por uma proposta diferente.
Todas as ações serão feitas com base em
estatutos, o objetivo é que todo o dinheiro
arrecadado vá para o auxílio e melhoria na
estrutura dos colégios.

Agenda 2030 da
ONU - Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA
CASTROLANDA

Membros da Cooperativa Escolar da Escola Evangélica
apresentam o projeto para escolas de Castro.
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COOPERJOVEM
Por meio da aprendizagem baseada em
projetos sobre educação cooperativista,
empreendedora, ﬁnanceira ou ambiental,
o Cooperjovem busca tornar a comunidade
escolar participante ativa na
transformação social. Além disso, o
Cooperjovem está alinhado com o
Programa de Desenvolvimento da Gestão
das Cooperativas, no critério Sociedade e
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Com o envolvimento de cooperativas, do
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop) e Instituições de
Ensino, é possível destacar as
competências de empatia e cooperação nos
alunos. O Presidente da Castrolanda,
Willem Berend Bouwman, destaca a
importância deste trabalho. “É um grande
prazer fazermos parte deste projeto, o
desenvolvimento social da nossa
comunidade é um valor primordial para a
Cooperativa. Sem dúvidas, os nossos
parceiros são fundamentais para
continuarmos”.
Na Castrolanda, desde 2007, o
Cooperjovem já impactou quase 8.000
crianças, em 28 escolas de Castro e Piraí do
Sul. Para este ano, já foram realizados
encontros com os professores que
conduzem os projetos, com temas sobre a
nova realidade enfrentada por professores
e alunos na pandemia, além do
relacionamento entre escola e família. O
Analista de Cooperativismo, Jhonatan
Bonﬁm fala sobre esta ideia. “O objetivo é
expandir o Cooperjovem para outras
cidades de atuação da Castrolanda. Itaberá,
em São Paulo, será nosso primeiro foco,
sempre priorizando a qualidade e
excelência do programa”.
Para o próximo ano, o programa já prevê
atualizações na metodologia de trabalho. O
novo sistema servirá como base de
condução dos projetos está previsto para o
segundo semestre de 2022 e guiará os
professores responsáveis pelo programa.

GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA
A Castrolanda fechou o ano de 2020 com 1.053

cooperados ativos. Apesar da imensa
importância para o desenvolvimento da
Cooperativa, eles não são os únicos
beneﬁciados pelo trabalho realizado por aqui.
Além dos mais de 3,6 mil colaboradores,
estima-se que cerca de 16 mil pessoas

dependem direta ou indiretamente do
sistema cooperativista da Castrolanda
como fonte de trabalho e renda.
Os números comprovam a relevância da
Cooperativa para o desenvolvimento local.
Considerando o período entre o início de 2015 e
o ﬁnal do ano passado, houve um crescimento
de 171% de vagas de empregos diretos na
Castrolanda - em janeiro de 2015, a Cooperativa
contava com 1.324 postos de trabalho, segundo
dados do Relatório Anual da época.
Tantos índices positivos representam os
benefícios da ﬁlosoﬁa cooperativista da
Castrolanda e a importância que ela possui para
a geração de emprego e renda nas comunidades
onde está localizada. A fundamentação de
valores permite que todos os trabalhadores
tenham voz ativa, fazendo com que suas
demandas sejam levadas à sério e pautem
decisões coletivas. O resultado deste processo é
o crescimento econômico andando de mãos
dadas com o desenvolvimento dos membros da
comunidade.
No cooperativismo, as responsabilidades são
sempre compartilhadas. As perdas de um
indivíduo representam prejuízo aos demais. Em
compensação, o sucesso de um colaborador
demonstra que todos acertaram e que também
terão benefícios em cadeia. Essa dinâmica é o
que alimenta a busca por uma atuação justa,
que se sustente em longo prazo e que não deixe
nenhum dos envolvidos de lado.
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Campanha arrecada mais
de R$ 1,5 mi em doações para
famílias em vulnerabilidade
e instituições
A Castrolanda apresentou, no ﬁm de setembro, os
resultados da campanha Cuidar, Envolver e Amar, uma
iniciativa da Cooperativa e da Associação de Funcionários
(AFCC) que tem como objetivo auxiliar famílias em
situação de vulnerabilidade. As arrecadações chegaram a
R$ 1.570.324 em 2021 e beneﬁciaram mais de 37 mil
pessoas nos municípios de atuação da Cooperativa.
A ação 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 oxigênio, material hospitalar,
cestas básicas e kits de higiene para famílias e instituições
sociais.

34 | CASTROLANDA REVISTA

R$ 1.570.324
ARRECADADOS

37 MIL

PESSOAS
BENEFICIADAS
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O Supervisor de PMO da Castrolanda,
Willian de Oliveira, foi um dos
colaboradores que participou da
campanha e destaca a importância da
realização de ações para auxiliar a
comunidade. “Nós, como colaboradores
da Cooperativa, temos o privilégio de
estar em um setor da economia que não
sofreu tanto com a pandemia e entendo
que podemos contribuir com as famílias
mais carentes. Nem toda empresa tem
esse perﬁl de preocupação com a
sociedade, tanto que os colaboradores se
engajaram e doaram, por entender que a
Cooperativa tem esse papel importante
na sociedade onde ela atua. Então, eu vejo
que foi uma atuação excelente da
Castrolanda”.

ENTREGAS
As entregas da campanha Cuidar,
Envolver e Amar 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.
O Hospital da Cruz Vermelha de Castro
recebeu, entre as doações, dois
respiradores e um novo tanque de
oxigênio, como conta a Diretora
Administrativa da instituição, Eliana
Reynaldo. “A nossa UTI era para 10 leitos.
Com a doação dos respiradores,
conseguimos aumentar para 12 leitos.
Na metade da campanha, tivemos um
problema muito sério com oxigênio, um
consumo muito alto, porque todos os
pacientes de Covid utilizam oxigênio e o
nosso tanque era muito menor. A
Castrolanda nos doou um tanque o dobro
do tamanho que nós tínhamos antes, isso
foi fundamental para o nosso trabalho”.

As entregas foram realizadas em parceria com a Associação
dos Veteranos do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada.
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Para o Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG), as
doações foram de mais de 3.400 itens, entre luvas, máscaras, tocas, oxímetros e
equipamentos de proteção individual. “Recebemos com muita alegria as doações, que nos
ajudaram muito. Se a Cooperativa voltou os olhos para nós, enquanto instituição pública, e
reconheceu o nosso trabalho como efetivo, a ponto de nos trazer uma doação, entendemos
como reconhecimento, e é extremamente motivacional para o nosso cotidiano”, aﬁrma a
Chefe da Assistência Social do HU-UEPG, Inês Chuy Lopes.

PRINCÍPIOS DO
COOPERATIVISMO
O Presidente da Castrolanda, Willem
Berend Bouwman, agradeceu a todos os
envolvidos na campanha. “Cuidar,
Envolver e Amar foi uma grande
campanha. Agradecemos a todos que
participaram de alguma maneira. Com a
atuação dos nossos colaboradores,
cooperados e parceiros, reforçamos os
princípios do cooperativismo,
principalmente o interesse pelas
comunidades em que atuamos”.
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PARCEIROS
Além dos colaboradores e cooperados, também foram
fundamentais para a campanha as empresas parceiras
Sicredi, Coonagro, BASF, Alegra, Unimed, Lagoa Bonita
Sementes, Brasil Borges e Pigatto Monteiro Schuster e a
Associação dos Veteranos do 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizada.

NOTÍCIAS

NEGÓCIOS
LEITE
PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECE
RELAÇÃO COM COOPERADOS E
FACILITA TOMADA DE DECISÃO NAS
PROPRIEDADES
38 | CASTROLANDA REVISTA
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A Castrolanda está na bacia leiteira mais tecniﬁcada do
Brasil. Os altos níveis de qualidade do leite, cuidados com
nutrição e manejo, assistência técnica especializada e
próxima do produtor, índice de eﬁciência do produtor,
entre outros fatores, fazem com a Cooperativa apresente
uma média de crescimento anual de 10% na produção do
leite. O número é cinco vezes maior do que a média
nacional.
Entre os motivos relacionados à crescente na produção de
leite, está o aumento das propriedades, que traz novos
desaﬁos para os produtores com relação à gestão do
negócio, conforme explica o Gerente de Negócios Leite,
Eduardo Ribas. “Quando o cooperado atinge 2, 3 mil litros
de leite produzidos por dia, ele passa para um modelo de
gestão de pessoas. Até então, ele tinha uma gestão
familiar: ele, a esposa, o ﬁlho e um colaborador, por
exemplo. Agora ele vai começar a setorizar um ponto da
fazenda: um bezerreiro, uma sala de ordenha, porque já é
preciso trazer mão de obra externa. Aí muda conceito: de
gestão familiar para uma gestão mais empresarial, mais
proﬁssional”.
Para atender às necessidades dos cooperados, prestar o
melhor atendimento e oferecer mais informações para as
propriedades, o Negócios Leite da Castrolanda está
realizando uma reestruturação da área de negócio. O
ponto-chave para as mudanças que vão contribuir ainda
mais para o crescimento dos cooperados e da Cooperativa
é o Programa de Gestão. Trata-se de um software, que
será lançado em breve, com informações em tempo real
para facilitar a tomada de decisão dos produtores.
“Começamos a reﬂetir sobre quais são as necessidades
dos cooperados e o que podemos fazer para atender a
eles. Temos uma assistência capacitada, mas nossos
métodos e processos são lentos. Por exemplo, se
queremos fazer uma reunião baseada em dados
econômicos, levamos 60, 90 dias para preparar o
material. Como podemos mudar isso? Vamos
implementar ferramentas que facilitem e apresentem
esses dados de forma mais rápida”, conta o Gerente.
No primeiro momento, o Programa de Gestão será um
dashboard, um quadro de informações onde o produtor
poderá acessar todos os indicadores de qualidade do leite,
coleta, boniﬁcações e o que ele vai entregando de leite
para a Cooperativa, além de indicadores econômicos.
Então, à medida que o caminhão chega na indústria e
internaliza o leite produzido, as informações já entram
no quadro para acesso do cooperado.

Média de
crescimento
anual de
O número é cinco
vezes maior do que
a média nacional.

na produção
do leite.
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Assistência Técnica
O objetivo principal do Programa de Gestão é apresentar
mais informações para facilitar a tomada de decisão dos
produtores. Para isso, também há uma reformulação da
parte de assistência técnica da área de Negócios Leite,
com a capacitação da equipe para auxiliar o cooperado
nas decisões e para estas sejam tomadas de forma mais
rápida.
O Coordenador da Assistência Técnica, Marcos Koch,
reforça que é importante que o produtor esteja
preparado para fazer mais gestão das informações. “É
preciso entender que ele também será desaﬁado a olhar
para a sua propriedade de uma maneira mais intrínseca.
Não que ele não tenha feito isso ao longo dos anos, fez e
muito bem, o crescimento mostra isso. Mas o fato de
olhar a sua propriedade como um negócio vai requerer
que ele faça uma leitura diferente das oportunidades que
tem, quais são as necessidades para que, junto com o
suporte, que é a assistência técnica, ele decida qual
decisão tomar”.
Marcos ressalta que o foco dessa reformulação é
organizar melhor o perﬁl extensionista da assistência,
que terá um público, e levantar as demandas do perﬁl
especialista, que pode ter um outro público e até mesmo
servir como apoio para o grupo da extensão. “Vamos
tratar de uma maneira mais completa a vivência dentro
das propriedades. Isso também gera credibilidade a
partir de um alinhamento que vem sendo construído
com as demandas dos produtores, principalmente a
representatividade que o Comitê de Pecuária tem gerado
sobre esse novo modelo”.

Vamos tratar de uma
maneira mais completa a
vivência dentro das
propriedades. Isso também
gera credibilidade a partir de
um alinhamento que vem
sendo construído com as
demandas dos produtores,
principalmente a
representatividade que o
Comitê de Pecuária tem
gerado sobre esse novo
modelo’’.
Marcos Koch
Coordenador da Assistência Técnica

Benefícios
A implementação do Programa de Gestão e da
reformulação na assistência técnica melhora o
atendimento ao cooperado e gera crescimento,
conforme explica Eduardo. “Eu não consigo controlar o
mercado internacional do preço do leite, o mercado
brasileiro que cruza demanda com produção, se vai ter
uma greve que vai ﬁcar um tempo sem coletar leite, por
exemplo. Porém, onde nós e o produtor podemos agir,
queremos que seja com mais velocidade. Esse é o nosso
objetivo, que, no decorrer das análises chegando no
sistema, ele possa olhar os dados e entrar em contato
com o técnico para entender no que pode melhorar. Se
vai implementar ou não, a decisão será sempre do
produtor. Mas ele já terá mais velocidade nisso”.
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Uma das ações realizadas para familiarizar
os cooperados com as novidades da área de
Negócios Leite foi o Workshop ‘A
importância da gestão nas propriedades
leiteiras’, ministrado no dia 28 de setembro
pelo Diretor-Presidente do Instituto Clínica
do Leite, Paulo Machado. O evento online
tratou os desaﬁos da gestão e trouxe dicas
para os produtores a partir da experiência
do palestrante.
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Transformação
Digital
A reestruturação do Negócios Leite e a
implementação do Programa de Gestão vai
de encontro com o Planejamento
Estratégico da Castrolanda, que tem como
um dos pilares a transformação digital e
envolve mais setores da Cooperativa. O
Coordenador da Assistência Técnica conta
que, tanto para o departamento como para
os cooperados, as expectativas são altas.
“O crescimento do negócio sempre foi
sustentado pela eﬁciência e eﬁcácia dos
produtores. Com o programa, mostramos
que eles também estão sendo lembrados,
que estamos atendendo às suas demandas.
E isso também gera uma grande
expectativa para eles. Todo o trabalho feito
tem que ter um primeiro passo.
Acreditamos muito que os produtores já
deram vários e muitos passos assertivos,
mas quando a gente traz um novo desaﬁo,
lança uma nova proposta, isso vai requerer
novos primeiros passos. Então, a abertura
para esse entendimento é muito
importante”, esclarece Marcos.

Resultados
A Castrolanda alcançou a marca de 191,3
milhões de litros de leite captados no
primeiro semestre de 2021. No Paraná, o
volume total foi de 186,4 milhões e, em São
Paulo, 4,94 milhões. Os números foram
divulgados durante a Pré-Assembleia
Semestral de Balanço da Cooperativa,
realizada virtualmente no início de agosto.

Supercampo:
o marketplace
para os cooperados
A transformação digital também inclui as Lojas
Agropecuárias, que lançaram no dia 30 de
setembro, em parceria com mais 11 cooperativas, a
Supercampo, um marketplace para trazer um preço
mais competitivo aos produtores. O aplicativo, com
acesso exclusivo para cooperados, revende
produtos que não estão disponíveis nas Lojas.
Além dos melhores preços e condições de mercado,
a Supercampo também proporciona facilidade na
entrega e cashback nas compras para que o
produtor utilize como desconto ou outros
benefícios. Mais de 120 fornecedores já estão
cadastrados na plataforma.

A receita líquida do Negócios Leite chegou
a R$ 83 milhões neste primeiro semestre, o
que representa um aumento de 48,4% em
comparação ao mesmo período de 2020,
quando o resultado foi de R$ 55,9 milhões.
O resultado líquido foi de R$ 6,6 milhões,
número 88,5% maior do que no ano
passado, que foi de R$ 3,5 milhões.
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CASTROLANDA BUSCA NOVOS
SÓCIOS PARA NEGÓCIO DE CARNE
DE CORDEIRO PRIME
Matéria publicada originalmente em: Gazeta do Povo

Começou como hobby para alguns enquanto,
para outros, era mais uma opção de
diversiﬁcação econômica na propriedade. Hoje,
no entanto, a criação de ovinos de corte (para
churrasco mesmo) nos Campos Gerais do Paraná
marcha rápido rumo à proﬁssionalização,
alavancada por um projeto da cooperativa
Castrolanda, tradicional na produção de leite.
Depois de angariar um grupo de cooperados para
a atividade, a cooperativa lançou a marca
própria ‘Cordeiro Castrolanda’, presente hoje
em mercados gourmets, casas de carne e
restaurantes dos Campos Gerais, Curitiba e
Londrina e vem sendo reconhecida pelo público
consumidor como sinônimo de qualidade.
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“A ovinocultura não é tradição em nossa região.
Começou há cerca de 10 anos como uma
complementação para otimizar os recursos da
propriedade e fazer a integração
lavoura/pecuária, transformando as pastagens
de inverno em carne com maior valor
agregado”, diz Tarcísio Bartmeyer, coordenador
de produção e responsável pela marca ‘Cordeiro
Castrolanda’.
Como a região é tradicional na pecuária leiteira,
é muito comum entre os cooperados o cultivo de
lavouras de inverno voltadas à alimentação
animal, como aveia e azevém. Para um
aproveitamento melhor desses recursos, e como

forma de oferecer uma alternativa
a mais de renda aos cooperados, a
Castrolanda passou a incentivar a
criação de carneiros com o
objetivo de produção de carne
prime.
Desde que iniciou o projeto, a
produção tem crescido entre 5 e
10% ao ano, mas ainda é pouco
para atender a demanda que
cresce muito mais. “A carne de
cordeiro tem sido muito
procurada pelo preço atrativo e
porque hoje há oferta de produto
com qualidade”, destaca
Bartmeyer. Segundo ele, a meta da
cooperativa é nos próximos três
anos acelerar o ritmo de
crescimento a uma média anual de
30%.
Atualmente, 5 mil cordeiros vão
para o abate por ano, o que rende
110 toneladas de carne. São 28
cooperados que se dedicam à
atividade. Para crescer, é preciso
atrair novos criadores porque a
maioria dos atuais já está no
limite da ocupação de suas áreas.
“Estamos procurando produtores
rurais que estejam num raio de
100 quilômetros da cooperativa
para se juntarem ao projeto”, diz
Bartmeyer.

A carne de cordeiro
tem sido muito
procurada pelo preço
atrativo e porque hoje
há oferta de produto
com qualidade’’.
Tarcísio Bartmeyer
Coordenador de produção e
responsável pela marca
Cordeiro Castrolanda

DE HOBBY A NOVO NEGÓCIO,
CRIAÇÃO DE CORDEIROS ATRAI
MULHERES E FILHOS
A cooperada Renata Maria Moreira Jager é um exemplo de quem
soube transformar o hobby em negócio. A criação de carneiros era
apenas um passatempo para o sogro. Ela e o marido Marcelo são
cooperados da Castrolanda desde 1998, com agricultura e criação de
suínos.
“Decidimos transformar o hobby dele num negócio, eu me senti
motivada com a criação de ovelhas e assumi a atividade”, conta
Renata. Hoje, o trabalho na Agropecuária Maré, empresa do casal, é
dividido: o marido cuida da agricultura e dos suínos e Renata da
criação de ovelhas. Ela mantém um plantel de mil matrizes e tem
planos para dobrar esse número até 2023.
“É bem comum aqui na região as mulheres assumirem a
ovinocultura”, conta Bartmeyer. Segundo ele, quando a mulher se
envolve, os ﬁlhos se interessam mais pela atividade e começam a
perceber a importância do negócio para a família. “Isso faz com que
as novas gerações também se envolvam, o que acaba favorecendo a
sucessão familiar no campo, evitando o êxodo rural”, pontua.
Luiz Carlos Klempovus, outro cooperado que participa do projeto
Cordeiro Castrolanda destaca a atuação da cooperativa como
fundamental para o sucesso do negócio. “Crescemos graças a uma
cooperativa atuante. Sem a assistência técnica e sozinhos não seria
possível. Pouca gente conhece esse ramo”, diz Klempovus, que
mantém a agropecuária Boa Esperança em sociedade com Eloy de
Souza Ribeiro.
Ele conta que começou com 300 matrizes e hoje tem 2 mil, o que
rende cerca de 850 a 900 cordeiros por ano. “Os machos são criados
para o abate e as fêmeas são mantidas para ampliar o plantel de
matrizes”, explica. Klempovus e o sócio investem em genética e no
cruzamento das raças Texel e Ile de France, voltadas à produção de
carne. O cordeiro vai para o abate com cinco meses de idade, o que
rende uma carne macia e saborosa.
“Já temos qualidade. Agora é preciso ampliar a produção para
atender o mercado”, observa Klempovus, que integra o comitê de
ovinocultura da Castrolanda. Segundo ele, a procura por carne ovina
está crescendo. “Antes era mais comum em épocas de festa: Natal,
Ano Novo e Páscoa. Agora já se consome o ano inteiro”.
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ROAD
SHOW DE
INVERNO
GRANDES NEGÓCIOS PARA COOPERADOS E
FATURAMENTO RECORDE DAS LOJAS AGROPECUÁRIAS
No mês de agosto, as Lojas Agropecuárias da Área
Negócios Leite realizaram o Road Show de Inverno,
uma campanha em parceria com os fornecedores
para trazer preços mais competitivos para
cooperados e clientes. A quarta edição da campanha,
que aconteceu mais uma vez em formato virtual,
proporcionou grandes negócios aos cooperados e
trouxe faturamento recorde para as Lojas.
Nesta edição, as vendas realizadas durante o Road
Show representaram um faturamento de R$ 7
milhões e tiveram a participação de 18 fornecedores e
mais de R$ 100 mil em premiação aos cooperados,
entre itens eletrônicos e produtos da Loja.
O Road Show teve início em março de 2020, com a
primeira edição de verão para trazer melhores preços
para os cooperados e clientes, conforme explica a
Coordenadora das Lojas Agropecuárias, Rosilene
Butture. “É uma campanha das Lojas com os
fornecedores. Nós contatamos os nossos
fornecedores com itens que tem bastante giro e
convidamos eles a entrarem com um preço
competitivo mediante compra de volume. Assim, a
gente consegue fazer o abastecimento nas
propriedades a longo prazo, em três meses ou mais”.
O Gerente de Negócios Leite, Eduardo Ribas, conta
que, com a campanha, o cooperado também garante
produtos que podem vir a faltar no mercado. “No
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nosso planejamento, queremos trazer as
melhores condições para o cooperado. Além
dele ter melhores preços, nós também
conseguimos travar alguns produtos para
que não faltem, visto que alguns estão em
falta no mercado. Em negociação com a
empresa, ela ﬁdeliza com a gente e traz
esses produtos para cá”.

No nosso planejamento,
queremos trazer as melhores
condições para o cooperado.
Além dele ter melhores preços,
nós também conseguimos travar
alguns produtos para que não
faltem, visto que alguns estão
em falta no mercado’’.
Eduardo Ribas
Gerente de Negócios Leite

ATENDENTE
VIRTUAL
Os clientes realizam as compras por meio
do chatbot Jan, atendente virtual das Lojas
Agropecuárias lançado em 2020, e
programam a data para retirada no
depósito. “Todas as edições do Road Show
foram em pandemia praticamente, e é
desaﬁador você ter um atendimento de
qualidade mesmo estando distante do
produtor, do cliente. Então, a gente
implementou o assistente virtual. Nada
mais é do que um vendedor que está ali,
atrás do WhatsApp, e programa a entrega,
a condição de pagamento. O Jan trouxe
agilidade, alcance de vendas e essa venda
ativa, que são os vendedores procurando os
clientes para oferecer o produto e
divulgar”, aﬁrma Rosilene.
A tendência é que as próximas edições da
campanha sejam presenciais, entretanto, o
atendimento virtual será mantido. “Nós
estamos aprendendo com os Road Shows.
Era presencial e, devido à pandemia, nós
transformamos em virtual. Para o próximo
ano, já estamos pensando em um Road
Show presencial e virtual
simultaneamente”, reforça Eduardo.

FORNECEDORES
As empresas parceiras dessa edição do
Road Show foram Agener União, Saúde
Animal, All Lands, Alltech, Biogénesis
Bagó, Boehringer Ingelheim, Ceva,
Elanco, GEA, Hipra, JA Saúde Animal,
MSD Saúde Animal, Nutron, Ouro Fino
Saúde Animal, Phibro, Tortuga, Trouw
Nutrition e Zoetis.

AÇÃO
SOCIAL
A quarta edição da campanha também trouxe
como novidade uma ação social. Em parceria com
os fornecedores, que realizaram o aporte
ﬁnanceiro no início da campanha, as Lojas
Agropecuárias vão doar mais de 12 mil litros de
leite Naturalle para instituições sociais dos
municípios de atuação da Castrolanda.
“Nosso objetivo era arrecadar um recurso junto
às empresas parceiras e esse recurso ser utilizado
para premiação do cooperado, custeio da própria
campanha e para a ação beneﬁcente. Tivemos
uma adesão muito grande e fomos surpreendidos
positivamente, porque a participação na ação era
facultativa. Nós lançamos o desaﬁo e 100% das
empresas aprovaram e participaram conosco”,
conta o Gerente.

Faturamento

+ de R$ 7 milhões
Premiação

+ de R$ 100 mil
Fornecedores

18

Doação

+ de 12 mil litros
de leite Naturalle
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Castrolanda
e Tratornew
promovem
conhecimento
para Mulheres
Cooperativistas
Fortalecer a presença feminina no agronegócio é
um dos compromissos da Castrolanda. No mês
de agosto, a Comissão Mulher Cooperativista
deu início ao 1º Ciclo de Mecanização Agrícola,
em parceria com a Tratornew, concessionária
New Holland nos Campos Gerais. O evento,
realizado por videoconferência, é destinado às
cooperadas, esposas e ﬁlhas de cooperados da
Castrolanda.
O Ciclo é composto por quatro palestras
ministradas por proﬁssionais da New Holland e
parceiros e trata de temas relacionados às
tecnologias no agronegócio. Os primeiros
encontros online aconteceram em 19 de agosto e
16 de setembro e abordam a mecanização no
plantio e pulverização e na colheita de grãos.
A ideia do Ciclo surgiu a partir do Dia de Campo
Feminino, que era realizado anualmente pela
Comissão Mulher Cooperativista com visitas
para conhecer técnicas e maquinários agrícolas
nas propriedades. Com a impossibilidade de
realizar o evento presencial por conta da
pandemia de Covid-19, a Castrolanda e a
Tratornew decidiram elaborar palestras, por
videoconferência, com temas escolhidos pelas
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A cooperada, Aline Ornieski
trabalha ativamente na rotina
produtiva da fazenda da família.

mulheres cooperativistas, conforme explica o
Analista de Relacionamento com o Cooperado,
William Santos.
“Realizamos um levantamento para saber quais
seriam os assuntos mais interessantes de acordo
com a realidade delas. Temos a palestra com
proﬁssionais da Tratornew e elas também podem
tirar as suas dúvidas. Inicialmente, abrimos 25 vagas
para a primeira palestra e tivemos um público de
quase 30 participantes. Isso mostra que a temática
atrai a atenção das mulheres cooperativistas, visto
que elas estão cada vez mais envolvidas tanto na
gestão da propriedade como na parte operacional”,
conta William.
De acordo com a Coordenadora de Marketing da
Tratornew, Cíntia Schlüter, o material das palestras
é preparado para tratar desde a parte básica até as
questões mais avançadas da mecanização agrícola.
“Queremos dar esse embasamento para que, quando
elas chegarem em uma colheita, ‘batam o olho’ e
lembrem que aprenderam sobre isso. As palestras

Queremos dar esse
embasamento para que,
quando elas chegarem em
uma colheita, ‘batam o
olho’ e lembrem que
aprenderam sobre isso’’.

Palestras estão
sendo realizadas
por videoconferência.

Cíntia Schlüter
Coordenadora de Marketing
da Tratornew

ajudam a abrir o patamar de conhecimento e
envolvimento delas na área. Elas só vão
poder expressar uma opinião se tiverem
conhecimento de causa. Então, pensamos
em uma forma de contribuir e criamos esse
ciclo para fortalecer ainda mais a presença
das mulheres na área e esse laço de parceria
entre fábrica, concessionária e
Castrolanda”.
Jeanine Rabbers é ﬁlha de cooperado e conta
que há três meses tem se envolvido mais
nos negócios da família e o conhecimento
adquirido no Ciclo tem auxiliado neste
processo. “Eu gostei muito por ser uma
atividade destinada só para nós, mulheres.
Também podemos fazer parte dos negócios
do campo e aprender sobre coisas da
lavoura, como funcionam os maquinários.
Gostei muito de conhecer as formas de
plantio, que agora tudo é computadorizado.
Antes, lavoura e parte de fazenda era só para
os homens, mas agora as mulheres também
estão participando e vendo um campo
aberto para isso”.

Gostei muito de conhecer as
formas de plantio, que agora
tudo é computadorizado. Antes,
lavoura e parte de fazenda era só
para os homens, mas agora as
mulheres também estão
participando e vendo um campo
aberto para isso’’.
Jeanine Rabbers
Filha de Cooperado

Programação das
próximas palestras

Como participar

Pecuária leiteira e tecnologias
na mecanização para uma melhor
nutrição animal

As cooperadas, esposas e ﬁlhas de
cooperados da Castrolanda que tiverem
interesse em participar das palestras do
Ciclo de Mecanização Agrícola podem
realizar a inscrição com o setor de
Relacionamento com o Cooperado.

Agricultura digital e seus
impactos ﬁnanceiros
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Com palestras internacionais,
6º Gira Jovem debate a inovação
no agronegócio
A Comissão Jovem Cooperativista da Castrolanda
realizou, nos dias 21 e 23 de setembro, o 6º Gira
Jovem, evento online com discussões relacionadas ao
agronegócio. O tema da edição foi ‘Inovação que
transforma’ e as lives foram transmitidas ao vivo no
Youtube.
Duas palestras internacionais abriram o evento.
Duncan Williams trouxe o tema ‘Antibióticos Lácteos
– Alcançando o uso sustentável’ e Claire Hodge falou
sobre ‘Automação, novas tecnologias na agricultura’.
Os palestrantes são Chefes de Culturas do Centro
Agri-EPI de Cranﬁeld, na Inglaterra, e fazem parte do
Nuffield International Farming, instituição de
networking internacional alinhada ao
desenvolvimento sustentável que capacita líderes no
agronegócio da qual a Castrolanda faz parte.
Na segunda parte do evento, o engenheiro agrônomo
Ollavo Tinoco e o jovem cooperativista da
Castrolanda, Carlos Zegwaard, que também fazem
parte do Nuffield, abordaram a ‘Sucessão Familiar’.
Carlos foi um dos três brasileiros escolhidos para
participar do programa global e representar a
Cooperativa no início deste ano. Na última palestra da
noite, Cláudio Kapp, pesquisador da Fundação ABC,
tratou sobre a ‘Gestão Financeira’.
No segundo dia, foram apresentados dois cases de
inovação dos jovens cooperativistas: Jonathan
Groenwold falou sobre Pecuária Leiteira e Thiago
Yoshimura sobre Agricultura. A palestra principal,
sobre ‘Inovação no Agronegócio’, foi ministrada pelo
especialista em transformação digital e conselheiro
de administração, Fernando Martins, que possui mais
de 30 anos de experiência internacional em empresas
de alta tecnologia.
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O Coordenador da Comissão Jovem
Cooperativista, Eduardo Groenwold, conta
que o Gira Jovem busca incentivar a
participação deste segmento nas discussões
relacionadas ao agronegócio. “Sabemos que
muitos jovens vão passar pela sucessão
familiar. Com a Comissão, realizamos
atividades que estimulam a participação
deles na Cooperativa e auxiliam nesse
processo. O evento online é uma forma de
trazer mais conhecimento sobre o
agronegócio também a esses jovens que
estão entrando na área”.
Para mais informações sobre este e outros
eventos realizados para fomentar a
participação dos jovens na Cooperativa, é
só entrar em contato pelo e-mail
cooperativismo@castrolanda.coop.br ou
pelos telefones (42) 99129-3268 – Ananda
Chuproski ou (42) 99101-4149 – William
Santos.

Sabemos que muitos jovens vão
passar pela sucessão familiar. Com
a Comissão, realizamos atividades
que estimulam a participação deles
na Cooperativa e auxiliam nesse
processo’’.
Eduardo Groenwold
Coordenador da Comissão
Jovem Cooperativista

VARIEDADES

Bem-vindos,
Novos Cooperados
2595 - Associação de Moradores de
Castrolanda

2606 - Pedro Pegorer Netto
Agricultura

2596 - José Claudinei Bueno Solek
Pecuária Leiteira

2607 - Thiago Jacob de Jager
Agricultura

2597 - Mário Henrique Napoleão
Pecuária Leiteira

2608 - Gilmar de Jesus Souza Gomes
Agricultura

2598 - Agropecuária
São Cristovão Ltda
Agricultura

2609 - Evelyn Te Vaarwerk
Suinocultura

2599 - Antônio Pegorer Júnior
Agricultura

2610 - Bartolomeu dos Santos Faria
Agricultura

2600 - Azor Pegorer
Agricultura

2611 - Renato Araújo Costa
Pecuária Leiteira

2601 - Domingos Pegorer
Agricultura

2612 - Diosmar José Meira de Almeida
Pecuária Leiteira

2602 - Guilherme Pegorer
Agricultura

2613 - Otilia Cecilia Rabe Engelenhoven
Benemérita

2603 - Espólio José Pegorer
Agricultura

2614 - Tiago Fernando Gomes Ortiz
Agricultura

2604 - Luiz Fernando Pegorer
Agricultura

2615 - Terezinha Prestes
Pecuária Leiteira

2605 - Luiz Henrique Pegorer
Agricultura

2616 - Agro Pecuária T. Yamamoto Ltda
Agricultura
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Por Pastor João
de Geus Los

Trabalhem para
o bem da cidade.
Orem a mim,
pedindo em favor
dela, pois, se ela
estiver bem, vocês
também estarão"
Jr 29.7

Mês de setembro foi o mês da pátria. De modo
especial, este mês foi marcado pelas
manifestações e não pelos desﬁles de 7 de
setembro. Nos recordamos que somos
cidadãos brasileiros, que amamos nosso país e
lutamos por uma sociedade melhor, mais
justa e fraterna.
Infelizmente, nossa nação não está tão unida
e tão fraterna. Nunca vimos tantas brigas
políticas, lutas internas, oposição desonesta,
complicações nos poderes, como nos últimos
tempos. A nação inteira sofre. Inclusive, a
economia sofre.
Neste breve artigo, porém, eu convido você a
reﬂetir sobre o tema Pátria sob outra ótica.
Existe uma Pátria, um Reino, muito maior do
que os reinos deste mundo e todos os que
fazem parte deste Reino, podem se dizer
“cidadãos de um Reino Celestial”. Este reino
se chama Reino de Cristo.
No entanto, este Reino é um pouco diferente
dos reinos terrenos. O próprio Cristo disse
isso! “Meu Reino não é deste Mundo”. É um
Reino de Amor, Justiça, Perdão e Salvação. Um
Reino Eterno que não terá ﬁm! Um Reino que
não se constrói com pedras, ou é conquistado
pela espada, mas um Reino Espiritual. E mais
do que isso: Este Reino pode estar dentro de
nós! É algo que nasce dentro de nós, por meio
de Cristo e, de dentro para fora, frutiﬁca neste
mundo.

Como Cidadãos dos Céus, podemos “olhar
para cima”, olhar para o alto e dizer que
temos um Deus que é soberano e sustenta o
universo em suas mãos, inclusive a nossa
nação. Podemos descansar nas promessas de
que, apesar das turbulências pelas quais
passamos, é Ele quem governa e jamais se
esquecerá de nós. Entretanto, Cristo espera
que Seus cidadãos sejam, também, Seus
representantes. Existe aqui uma
responsabilidade social e espiritual. Um
chamado a testemunhar com palavras e ações
para o bem da nação.
Neste sentido, o profeta Jeremias lança uma
luz ao aconselhar: “Trabalhem para o bem da
cidade”. Com essas palavras ele busca afastar
o egoísmo, a preguiça e o conformismo. O
egoísta é aquele que procura levar vantagem
em tudo. O preguiçoso não é capaz de,
concretamente, fazer algo em favor do
próximo. O conformista é aquele que critica,
dizendo que tudo é difícil e não vê sentido em
lutar.
O nosso compromisso, com o Deus Justo e
Misericordioso, nos move a fazer diferente:
“Trabalhar para o bem da cidade”. Fica o
desaﬁo: Comece nas mínimas coisas! Faça a
diferença! Demonstre amor! Ser patriota, para
o Cidadão do Céu, não signiﬁca, apenas,
trabalhar pelo bem da cidade, mas também,
como diz Jeremias: Orar a Deus e pedir por
ela... pois se ela estiver bem, você também
estará.
Celebrar a Pátria não se resume em desﬁlar na
avenida, hastear a bandeira e cantar o hino
nacional, com a mão no peito. Celebrar a
Pátria é viver todos os dias, reconhecendo que
somos agentes do poder transformador do
amor divino. Ser e fazer a diferença é o

nosso papel, pois, por trás do nosso
engajamento, Deus pode se revelar e
abençoar nosso país.
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Centro Cultural retoma
atividades para o público
Deﬁnitivamente, o ano de 2020 e
o início de 2021 não foram como o
planejado para o Centro Cultural
Castrolanda (CCC). O local que
sempre recebia turistas dos mais
variados locais do país e até do
exterior teve que alterar a sua
rotina, suspender eventos e parar
de fazer aquilo que era comum:
atender ao público. Porém, com o
controle da pandemia, aos
poucos, o CCC vai ganhando vida
novamente.
A primeira atividade a retornar
foi as visitações ao Memorial da
Imigração Holandesa (Moinho) e
ao Museu Histórico de

Castrolanda. Os espaços contam
com exposições que mostram a
história de formação da Colônia
Castrolanda e da imigração
holandesa para Castro. No
entanto, alguns cuidados ainda
são exigidos durante a visita,
como o uso de máscara, o
respeito ao distanciamento social
e o uso de álcool em gel.
O salão do moinho também
voltou a ser alugado para eventos
e reuniões particulares. A maioria
dos eventos já foram autorizados
pelos decretos estaduais e
municipais, desde que realizados
com cuidados, restrições

sanitárias e de quantidade de
público e a autorização prévia do
órgão de vigilância sanitária
municipal.
As atividades educativas
presenciais também foram
retomadas. Em setembro, o
Centro Cultural Castrolanda
recebeu alunos da Escola Creative
Learning Center, de Ponta
Grossa, que participaram da ação
"Brincando de Historiador: a
conservação de fotograﬁas",
onde os colaboradores do CCC,
em parceria com a professora
Letícia Pacheco Wendler,
mostraram o trabalho de
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conservação de fotograﬁas e a
importância do registro
fotográﬁco na construção da
narrativa histórica e memorial de
um grupo.
Segundo o gerente do CCC, Rafael
Rabbers, a expectativa para o
restante de 2021 é muito boa.
“Aos poucos e com todos os
cuidados, vamos retomando o
ritmo normal. Acredito que a
perspectiva é muito boa, pois
muitas pessoas estavam
aguardando esse momento para
poder fazer uma viagem ou
realizar o seu evento, como
casamentos, aniversários e
confraternizações”.

Atividades
não pararam
Mesmo sem receber o público
durante a pandemia, as
atividades do Centro Cultural não
pararam em nenhum momento.
Durante este período, o CCC
manteve os colaboradores
trabalhando na conservação e
preservação do acervo
constituído por fotos, negativos,
objetos tridimensionais e
documentos. Também foram
realizadas palestras e ações
educativas por meio das redes
sociais.

Apoio Cultural:

Realização:
Apoio
Institucional:
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Cigarrinha-do-milho: Como identiﬁcar,
quais os seus danos e como manejar
A cigarrinha-do-milho (nome cientíﬁco Dalbulus
maidis) têm origem no México e ocorrência relatadas no
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Peru e Colômbia. No
Brasil os primeiros relatos do aparecimento da cigarrinha
foram na década de 80, nos Estados de Minas Gerais e São
Paulo, desde então era considerada uma praga
secundária.
Os danos causados pela cigarrinha não são problemas
novos na cultura do milho, havendo registros desde da
década de 90 de surtos epidêmicos, porém ocorrendo de
forma pontual e controlada.
A cigarrinha do milho é uma praga bem adaptada às
condições tropicais do Brasil. Tem sido favorecida pela
presença de lavouras de milho em diferentes fases de
desenvolvimento no campo, somado ao cultivo de milho
safrinha e de plantas de milho tiguera. Assim, forma-se
uma “ponte-verde”, favorecendo a sobrevivência e o
aumento do nível populacional dessa praga, em virtude
da maior disponibilidade de alimento, causando danos
em todas as áreas de produção, seja para grãos, silagem
ou produção de sementes.

Foto 2:
Inseto adulto
da cigarrinha
do milho (Fonte:
Phytus Group).

A cigarrinha é considerada um
inseto-vetor, ou seja, são transmissores de
patógenos (vírus e molicutes) que causam o
enfezamento e virose no milho. Quando a
cigarrinha se alimenta da seiva de plantas
de milho doente, adquire o vírus e/ou
mollicutes que ﬁcam alojados em suas
glândulas salivares. Posteriormente, no ato
de sucção de seiva das plantas de milho
sadias, elas liberam o conteúdo salivar,
contaminando-as.
Essa praga dissemina as seguintes doenças
por transmitirem os patógenos associados
a ela: enfezamento pálido (Spiroplasma
kunkelli), enfezamento vermelho (Maize
bushy stunt phytoplasma) e virose da risca
raiado ﬁno (Maize raiado ﬁno vírus –
MRFV).

Foto 1: Lavouras de milho em estágios diferentes,
formando uma “ponte verde”.

A cigarrinha é uma praga exclusiva do milho, onde os
insetos adultos são de coloração amarelo-pálida, com
duas pontuações pretas no dorso da cabeça e asas
transparentes, medindo de 3 a 4 mm de comprimento.
Suas ninfas também amareladas vivem com os adultos no
interior do cartucho do milho. Seu ciclo de vida é de 20 a
40 dias, dependendo da temperatura do ambiente. Cada
fêmea oviposita de 400 a 600 ovos durante o ciclo,
preferencialmente na nervura central das folhas, e no
interior do cartucho.

Foto 3: Enfezamento pálido (Spiroplasma kunkelli),
Enfezamento vermelho (Maize bushy stunt phytoplasma)
e virose da risca raiado ﬁno (Maize raiado ﬁno vírus)
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Os maiores danos ocorrem quando se utilizam
híbridos sensíveis ao complexo de
enfezamento, principalmente em plantios
tardios(dezembro/janeiro) ou no milho
safrinha.
As plantas doentes apresentam descoloração
nos bordos das folhas (avermelhamento ou
amarelecimento) e as vezes estrias cloróticas
no limbo foliar; frequentemente ocorre
redução no porte da planta, com
encurtamento de internódio e redução no
volume radicular. Também pode haver
espigamento múltiplo, espigas improdutivas,
redução no tamanho das espigas e espigas
com falhas, grãos mal-formados e chochos.
Foto 6:
Podridão
de espiga

Foto 4: Multi-espigamento

Foto 7: Tombamento de plantas

Os sintomas de enfezamento aparecem na fase reprodutiva
das plantas de milho, mas a presença da cigarrinha e a
infecção do vírus/molicutes podem ocorrer desde os primeiros
estádios de desenvolvimento da cultura. Quanto mais cedo a
planta for atacada e infectada, maior serão os danos causados
pela doença.

Foto 5: Redução do porte de espiga e problemas
de polinização/granação
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Associado a isso, fungos oportunistas como, por exemplo,
Phythium, Fusarium, Giberella, Stenocarpella, Aspergillus e
Penicillium acabam por colonizar a planta, aumentando a
severidade deste problema.
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Para o manejo dessa praga, deve-se adotar um
conjunto de medidas e estratégias como:

• Eliminar plantas voluntárias de milho, que
podem servir de inóculo dos patógenos para
contaminar as cigarrinhas;
• Concentrar as épocas de semeadura para
reduzir a “ponte verde” do milho;
• Utilizar híbridos de milho tolerantes ao
enfezamento;
• Fazer um programa de controle, utilizando o
tratamento de sementes eﬁciente para sugadores
(neonicotinóides) associado ao manejo com
inseticidas pulverizados via folha, na pós
emergência da cultura. No controle químico, os
principais ingredientes ativos usados, são o
neonicotinoides (tiametoxam, imidacloprido),
piretroides e acefato. Atualmente tem-se

iniciado o controle da cigarrinha desde o
surgimento dos primeiros indivíduos até o
estágio V8 das plantas de milho.
• Controle biológicos com fungos
entomopatogênicos (Beauveria bassiana e
Isaria fumosorosea), podem apresentar
eﬁciência quando usado no início do
desenvolvimento da cultura.
Por serem doenças vasculares transmitidas por
Daubulus maidis, os enfezamentos são controlados
utilizando-se táticas de manejo da cigarrinha, o
inseto vetor. Recomenda-se o uso de estratégias de
manejo integrado, pois a utilização de estratégias de
forma isolada não é efetiva no controle desta praga.
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Estratégias para
períodos de alto
custo de produção

Parte 02

Na primeira parte desse artigo, levantamos quatro pontos
estratégicos fundamentais para períodos de alto custo de
produção. Nessa segunda parte, falaremos de outros
quatro pontos que tornam uma propriedade altamente
eﬁciente nesses períodos.

1. Divisão de lotes
É a ferramenta de maior comprovação de retorno
ﬁnanceiro, é fato que esse retorno oscila de acordo com o
cenário global. O cenário atual aponta para manutenção
de custos elevados na produção, e mesmo com o a
elevação no preço do leite conforme histórico, se faz
necessário explorar as alternativas de maximizar receita
na propriedade leiteira. Além disso, fornecer dietas
diferentes para seus animais seguindo critérios deﬁnidos
permite que suas vacas mais produtivas tenham melhor
alimentação, deem maior receita, tenham suas demandas
nutricionais atingidas, emprenhem melhor e pode
viabilizar o uso de aditivos direcionados a determinados
animais, o quais podem não ser viáveis se fornecidos ao
rebanho todo. É importante que o produtor busque junto
ao departamento técnico o entendimento das melhores
ferramentas e juntos deﬁnam pela melhor estratégia de
trabalhar na propriedade a divisão de lotes.
Os critérios mais comuns para a divisão de lotes são:
Dias em Lactação – Recém paridas, meio lactação,
ﬁnal lactação;
Idade – Primíparas e Multíparas;
Produção – Alta, média e baixa.

2. Qualidade do leite
As Propriedades que além da produção, também visam
maiores patamares na produção de sólidos do leite
tendem a obter maior eﬁciência ﬁnanceira e produtiva do
rebanho. Aumentar teores de gordura e proteína nesse
período agrega valor ao leite produzido e para isso
novamente, o balanceamento da dieta e uso de aditivos
que visam aumentar os teores de sólidos do leite é
importante. Como falamos na parte 1, ao optar por
aditivos é importante avaliar o custo dele em relação ao
seu retorno. Aditivos que manipulam os sólidos possuem
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uma relação custo: benefício estreita,
porém interessante, daí a necessidade em
avaliá-los. Para aumentar a assertividade
nas escolhas é importante o alinhamento e
discussão das estratégias junto ao
departamento de assistência técnica,
oportunizando as estratégias da nutrição
para a sua propriedade.

3. Gerenciar as perdas
Por muitas vezes o foco dos gastos se
concentra nos custos vaca/dia, no preço da
ração e matérias primas, no entanto, é
comum nos depararmos com situações
onde o lucro do produtor escapa antes
mesmo de chegar a boca das vacas.
O manejo da superfície e face do silo de
milho ou pré – secado são exemplos de
perdas signiﬁcativas em uma propriedade.
Desde a compactação malfeita, ponto de
corte e vedação deﬁciente até a retirada do
material para o fornecimento,
desmoronamento de silo, oxigenação
profunda da face do silo, resíduo de silagem
nos cantos do silo, tudo resulta em perda de
dinheiro ao produtor. Vale destacar que
pontos enegrecidos ou mofados já são
perdas, fornecer isso aos animais com a
falsa ilusão de que não se perdeu é a pior
opção, pois esses materiais afetam
diretamente a saúde do animal, causando
intoxicações, abortamentos, queda de
produção e infertilidade, sendo a perda por
fornecê-los ainda mais cara do que seu
descarte.
Produtor também deve estar atento ao local
de estocagem e retirada dos concentrados,
manter sempre limpo ajuda a avaliar a
perda que ocorre na manipulação dos
alimentos, manter silos vedados da chuva e
fazer uma limpeza periódica completa do
interior deles minimiza a perda por
umidade e bolor, além de reduzir o desaﬁo
das vacas por micotoxinas, melhorando a
imunidade delas.

VARIEDADES
É de fundamental importância
monitorarmos também as perdas ligadas a
digestibilidade da dieta, como escore de
fezes e perda de amido da dieta. Para isso,
existem ferramentas de mensuração da
digestibilidade da dieta através da lavagem
de esterco, que nos indicará a eﬁciência do
uso dos nutrientes da dieta pela vaca e, em
épocas de custo de milho elevados no
mercado, se torna importante a
implantação de uma rotina de análise de
amido fecal. Essa tarefa pode ser
trabalhada junto ao departamento de
assistencia técnica em conjunto com
técnico da nutrição, para avaliarem juntos
possíveis pontos de melhoria da
propriedade.

4. Impulsionar a reprodução
Outra forma de aumentarmos a eﬁciência
do rebanho é melhorarmos os índices
reprodutivos. Vacas em início e pico de
produção são os animais que possuem
maior eﬁciência alimentar, ou seja, são os
animais que produzem mais leite por kg de
comida ingerido. Tendo isso em vista, para
facilitar esse monitoramento da eﬁciência
do rebanho, utilizamos o DEL médio dos
animais, esse índice mostra os Dias em
Lactação médio das vacas que compõe o
plantel produtivo, e que, para atingirmos a
eﬁciência máxima relacionada a
reprodução, deve ter seu valor girando
entre 150 e 180 dias, esses valores nos
indicam que a proporção de vacas entrando
em lactação, com maior eﬁciência
alimentar é igual ao número de vacas se
aproximando da secagem.
As estratégias que devemos seguir se
baseiam em “Ser eﬁciente”. Lembre-se
que isso não necessariamente signiﬁca
baixar custo, mas sim produzir mais por R$
investido. A vaca é um custo ﬁxo, o leite
mais barato da fazenda será o que a vaca
produzir a mais, pois seu custo ﬁxo será
diluído e o custo total por litro de leite será
menor. Se o corte de gastos for necessário,
lembre-se que o único gasto diretamente
ligado a receita é o da alimentação, pois
cortar ração resulta em queda de produção.
Maximize a produção de volumosos, é o
alimento mais barato para a fazenda, no
entanto, na falta é o ingrediente de mais
cara reposição. Intensiﬁque a reprodução
do rebanho, para garantir animais
eﬁcientes em produção. Importante
ressaltar que ações estratégicas de gestão
para a propriedade podem ser fortalecidas
em conjunto com os técnicos da
cooperativa.

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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