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COLABORADORES
ENTREGAM DOAÇÕES
PARA ESCOLA DE
CASTRO

NOSSAS RAZÕES
PARA CELEBRAR!
cONFRATERNIZAÇÕES
SETORIAIS

Noite histórica
marca aniversário
de 70 anos da
Castrolanda 



Chegamos ao fim de mais um ciclo. O ano de 2021, sem sombra de 
dúvidas, entrou para a história da Castrolanda. A Cooperativa 

comemorou sete décadas de fundação com atividades realizadas 
ao longo de todo o ano. As ações foram finalizadas com uma 

grande festa e merecidas homenagens aos nossos cooperados e 
colaboradores – em uma cerimônia do tamanho que a Castrolanda 

merece.

Para coroar todo o esforço, ainda batemos o recorde histórico de 
faturamento da Cooperativa, ultrapassando pela primeira vez a 
marca de R$ 5 bilhões. O valor é bastante expressivo e reflete o 

esforço de cada um para que a Castrolanda cresça, se desenvolva 
ainda mais e mostre o tamanho e a qualidade do trabalho feito 

pela nossa gente.

E o que esperar de 2022, após um ano tão satisfatório? Queremos 
ainda mais! Queremos nos tornar uma cooperativa ainda mais 

sustentável, nos dedicando cada dia mais aos nossos valores e à 
comunidade ao nosso redor.

Que venha o próximo ano!
 Estamos todos preparados e esperando

de braços abertos os novos desafios!

Boa leitura!



Com prioridade para a segurança das pessoas envolvidas 
e qualidade dos produtos, nenhuma das iniciativas pode 
infringir esta condição. 

As discussões iniciadas em 2020, foram trabalhadas e 
identificadas por meio dos problemas das áreas e 
validadas com a diretoria.   

A partir da validação, o contrato do projeto foi elaborado, 
definidos os objetivos, metas, líder e equipe. Os 
colaboradores envolvidos receberam treinamentos na 
metodologia DMAIC do Lean Six Sigma.  Com o apoio de 
um analista de BPMO, executaram as etapas do projeto 
conforme proposto. Cada etapa continha um marco de 
entrega, que garantiu o avanço das fases do projeto.

A Supervisora de BPMO e responsável pelo programa, 
Reciane Tonon, destaca as ações praticadas. “Os 
treinamentos foram realizados e estamos plantando 
apenas uma semente, é só o começo, tem muito trabalho 
que ainda deve ser realizado. Mas seguir uma 
metodologia é fundamental para chegar nos objetivos e 
poder mantê-los”.  

Em junho, foram apresentados os resultados parciais e o 
andamento dos projetos. Em dezembro, os líderes e 
equipes tiveram a oportunidade de compartilhar seus 
resultados finais e os ganhos alcançados, sejam 
financeiros, processos, ergonomia, segurança, entre 
outros. Foram aproximadamente 150 participantes no 
evento on-line.  

O Diretor Executivo, Seung Lee, reforçou que ainda 
estamos na fase de adaptação e estes projetos são 
importantes para que os objetivos do futuro sejam 
alcançados.  

bpmo

Os projetos de Eficiência Operacional 
têm como propósito melhorar o
desempenho dos processos e a satisfação 
do nosso cliente e cooperado e reduzir 
custos, desperdícios e perdas.

pessoas
envolvidas
diretamente

Dos 18 projetos que
foram trabalhados
em 2021: 

horas dedicadas ao tema
de Melhoria Contínua: em
análise de causa, proposta
das soluções e execução
e validação das mesmas. 

tiveram suas
metas atingidas

horas de
treinamento da
metodologia

mais de

Para 2022, já estão em 
discussão os temas a serem 
trabalhados. Os projetos 
devem seguir as diretrizes que 
foram passadas pelo Diretor e 
que são fomentadas em vários 
Fóruns na Castrolanda.

O Projeto de Entrega de Rações da Unidade Fábrica
de Rações – Matriz recebeu o reconhecimento de Projeto
Destaque, atendendo a todos os critérios.
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O Centro de Serviços Compartilhados 
realizou em novembro a segunda entrega 
dos certificados de participação do 
treinamento Yellow Belt. Agora, a equipe 
inicia, com o Setor de Governança e 
Processos, a elaboração de 22 projetos de 
eficiência operacional, dentro do próprio 
CSC. Sete projetos já foram validados e 
seguem na etapa ‘Measure’, conforme 
metodologia DMAIC. 

A equipe da Central 
de Compras realizou 
um evento de 
apresentação do 
projeto do novo 
Portal de Compras. 
Após a implantação 
do projeto, a 
Castrolanda terá 
maior ganho 
financeiro em 
negociações e 
redução no tempo 
de contratação de 
produtos e serviços.   

Foi entregue aos colaboradores do CSC  
flyers com as diretrizes estratégicas 
setoriais. A ideia é que os colaboradores 
tenham a possibilidade de tomar 
decisões mais assertivas no dia a dia. 

Em novembro, foi iniciado o novo projeto de reforma 
do Prédio Pecuária, onde atuam as Unidades do 
Negócios Carnes e Leite.  

A obra que é coordenada pela equipe de Engenharia 
da Castrolanda, abrange mais de 450m², com 
adequações internas, novo layout e ampliação de área 
externa com estacionamento. Nesta reforma a 
Cooperativa ganha um ambiente harmônico para 
receber cooperados e colaboradores. 

Projeto
Inova

Manutenção

Diretrizes 
Estratégicas CSC 

Reforma Prédio Pecuária

giro csc

Já está disponível a nova funcionalidade no Sistema SAP, que 
possibilita a abertura de solicitação, execução de processo de 

apontamento, verificação de histórico e cronograma com acesso via 
telefone celular. 

Nesta primeira etapa, serão implantados QR Codes nos ativos mais 
importantes (Classe A) das unidades Agrícola e Batata. Essa tecnologia 

trará muito mais eficiência na execução de processos, reduzindo 
paradas e aumentando a vida útil dos ativos. 



Volnei Pereira, Coordenador de Produção
da UFR de Piraí, recebe o certificado na
cerimônia realizada na FIEP, em Curitiba. 

O Analista Ambiental, Rodrigo Sidoski, participou da realização do Inventário
de Emissões de Gases de Efeito Estufa e submissão à validação da SEDEST
para o certificado.
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O crescimento sustentável é um dos alicerces do planejamento 
estratégico da Castrolanda. No dia 7 de dezembro, a Unidade Fábrica 
de Ração (UFR) de Piraí do Sul-PR recebeu o Selo Clima Paraná, 
iniciativa da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
(SEDEST).  

A certificação incentiva as empresas paranaenses a reduzirem a 
“Pegada de Carbono” para combater as mudanças climáticas e 
aumentar a competitividade a partir da economia de baixo carbono. A 
UFR de Piraí recebeu o Selo Clima Paraná na categoria “Original” pela 
adesão ao Registro Público Estadual de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa. 

Fábrica de Rações
da Castrolanda em
Piraí do Sul recebe
Selo Clima Paraná
2021  

A Castrolanda foi reconhecida nacionalmente 
como um modelo de gestão e boas práticas no 
cooperativismo durante a entrega do Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão, promovido 
pelo Sistema OCB, no dia 7 de dezembro. A 
Cooperativa conquistou a faixa Ouro do nível 
‘Primeiros Passos para a Excelência’, que 
reconhece as boas ações das organizações no 
processo de melhoria de gestão e governança.  

A iniciativa foi conduzida pelo Controller da 
Castrolanda, Pedro Dekkers. O plano de ação do 
projeto foi trabalhado com uma equipe 
multidisciplinar, envolvendo as áreas de 
Controladoria, Desenvolvimento Humano, SSMA, 
Auditoria, Compliance, Estratégia, Processos, 
Cooperativismo, Comunicação e Marketing e 
Facilities.  

bpmo
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Este projeto tem por objetivo 
proporcionar um espaço exclusivo para 
treinamentos e integrações próximo à 
Matriz. 

O novo ambiente terá um espaço que 
possibilitará receber novos 
colaboradores no início de sua jornada 
na Cooperativa. No local, será possível 
realizar aproximadamente 230 
treinamentos por ano. 

Castrolanda em 
desenvolvimento 

CENTRO DE
TREINAMENTO
dh

Este projeto busca a melhoria nos processos de 
armazenagem e destinação de dejetos gerados na UPL 
1. Além de disponibilizar uma nova lagoa para 
aumentar o volume de dejetos armazenados, o projeto 
proporcionará uma logística de entrega de dejetos nas 
propriedades dos cooperados próximas à unidade. 

A ampliação e reforma da Loja Agropecuária 
Matriz será executada em etapas. No primeiro 
momento, foi aprovada a construção de um 
novo barracão ao fundo da loja, que trará  
benefícios para o negócio, como:  

• Aumento da capacidade de armazenamento, 
consequentemente, maior disponibilidade de 
produtos para cooperado; 

Junto ao fomento da cultura de 
cevada, esta proposta está alinhada 
ao investimento no projeto da nova 

Maltaria Campos Gerais, o qual 
exige que a cevada cervejeira seja 
produzida livre de odor de fumaça 

decorrente da secagem direta.

Com este projeto, a Castrolanda 
terá capacidade de realizar a 
secagem indireta de até 150 

toneladas por hora de cevada.

LAGOAS DE
DEJETOS
UPL i

SECAGEM
INDIRETA

DE CEVADA
RSC MATRIZ

Este projeto busca 
restaurar o secador 
Armco, com 18 anos de 
operação atendendo aos 
cooperados de Piraí e 
região. Com a reforma, 
cooperados e 
colaboradores terão maior 
segurança nas operações 
de secagem de grãos. 

REVITALIZAÇÃO
SECADORES
PIRAÍ ii

Ampliação
e Reforma
LOJA MATRIZ

Este projeto tem como objetivo preparar o 
ambiente de backup para ações de recuperação 
em ataques de ransomware, criando um modelo 
de replicação de dados no datacenter de Disaster 
Recovery (DR). Com a entrega do projeto, a 
restauração das informações poderá ser realizada 
garantindo o retorno das operações. 

Proteção de Backup contra
ataques de Ransomware

• Melhores condições de acondicionamento dos produtos e mais segurança aos colaboradores; 

• Alinhada ao planejamento estratégico, a reforma dará suporte para o crescimento do faturamento 
das lojas, incluindo vendas on-line. 
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natal abraçar:
colaboradores entregam
doações para escola de castro
Solidariedade e amor ao próximo 
marcaram a tradicional ação social 
de fim de ano da AFCC: o Natal 
Abraçar. Colaboradores da 
Cooperativa realizaram doações 
que foram revertidas em cestas de 
Natal e doadas para os alunos da 
Escola Municipal Jahyr Lopes. 

Mais de R$ 2.600 foram 
arrecadados, além de doações de 
chocotones, doces e cupcakes 
pelos parceiros: Associação dos 
Veteranos do 5º Esquadrão de 
Cavalaria Mecanizada, Exal, 
Supermercado Rizolar, 
Supermercado Priotto e Padaria 
Q’Delícia. 

Doações foram destinadas aos alunos da Escola Jahyr Lopes.

Colaboradores da Castrolanda
entregaram as cestas de Natal
às crianças.



70 ANOS
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Uma noite para ficar na memória: assim deve ser 
chamada a cerimônia de comemoração aos 70 anos da 
Castrolanda no dia 30 de novembro. O evento, realizado 
no Pavilhão da Cidade do Leite, em Castro, reuniu 
cooperados e convidados – além dos colaboradores, 
que assistiram tudo pela internet. 

A celebração relembrou a chegada dos pioneiros 
holandeses a Castro, teve palavras de fé, homenagens 
aos cooperados com mais tempo de associação, 
lançamento do livro ‘Castrolanda 70 anos: uma história 
de união, fé e cooperação’ e encerrou com um show da 
dupla Fernando e Sorocaba. 



No mês de dezembro, os 
setores da Cooperativa 

realizaram as 
confraternizações de fim de 
ano. Os encontros, além de 
proporcionarem momentos 

de descontração fora do 
ambiente de trabalho, 

também foram marcados 
pelas homenagens aos 

colaboradores com mais 
tempo na Castrolanda.

CONFIRA AS FOTOS
DAS CONFRATERNIZAÇÕES
REALIZADAS PELOS SETORES.
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festa das
crianças
Pequenos e pequenas se divertiram e ganharam 
muitos presentes no início do mês com a realização da 
festa das crianças, realizada pela AFCC em parceria 
com a Castrolanda. O tema deste ano foi Vila 
Encantada, com um espaço todo enfeitado e 
preparado no Pavilhão da Cidade do Leite para receber 
os visitantes no formado drive-thru, com decoração 
natalina, boneco de neve e até mesmo o Papai Noel! 

As crianças se divertiram e ainda ganharam doces, 
pipoca e um presente bastante especial, de acordo 
com a idade. O evento, assim como nos outros anos, 
foi voltado aos filhos e filhas de colaboradores da 
Castrolanda. 

A ação também foi realizada na Chácara Castrolanda, 
em Itapetininga, para os colaboradores das unidades 
de São Paulo. 
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Operação Biomassa

Biomassa

Em novembro, ocorreu a primeira 
edição da Operação Biomassa. O 
evento trouxe como tema 
“Segurança é um ato de amor à 
família” e levou a equipe do Setor 
de Energias Renováveis e familiares 
até um dos módulos de produção 
de cavaco, em Piraí do Sul. 

A palestra lúdica abordou temas 
como o uso de EPI’s, 
comportamentos seguros, trabalho 
em equipe e a cultura de 
segurança. Também foi 
demonstrado o processo de 
produção de cavaco aos familiares. 
Toda a demonstração foi realizada 
conforme as diretrizes de 
segurança.  
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Um dia inteiro de integração, troca de experiências e 
de pensar no próximo ano: assim pode ser resumido o 
evento de planejamento das ações da Área de 
Negócios Agrícola da Castrolanda, realizado no início 
de dezembro. 

O encontro foi marcado pela sinergia com as demais 
áreas da Cooperativa. Durante o dia, representantes 
dos setores estiveram ao lado das lideranças agrícolas 
para pensar e estruturar o próximo ano de trabalho. O 
objetivo foi aproximar ainda mais as áreas e unificar as 
ações para 2022. 

A programação teve início com um café de 
boas-vindas e a abertura oficial, seguida por uma 
reunião para discutir sobre o Horizonte – nome que 
batiza o planejamento estratégico da Castrolanda. Na 
sequência a discussão prosseguiu com conversas 
sobre a área de Desenvolvimento Humano e SSMA. 
Ainda pela manhã, as lideranças presentes 
conversaram sobre a estratégia definida para a área 
de Negócios Agrícola em 2022, até uma pausa para o 
almoço.  

O período da tarde foi dedicado para a construção de 
novos modelos de experiência com o cooperado e 
para o planejamento e apresentação de negócios de 
cada área agrícola até o ano de 2024, além de uma 
palestra sobre Liderança em Movimento com o ídolo 
do voleibol brasileiro, Serginho – ou Escadinha, como 
era chamado pelos companheiros de equipe. 

Representantes das áreas de sementes da 
Castrolanda, ao lado de membros das 
cooperativas Agrária, Frísia, Coopagrícola e Capal, 
se reuniram para discutir o futuro da 
multiplicação de sementes de cevada na região. 
O objetivo do projeto conjunto é aumentar as 
áreas da cultura para atender as demandas da 
Maltaria dos Campos Gerais, atualmente em 
processo de construção. 

A ideia é possibilitar que outras cooperativas 
avancem no processo de produção de sementes 
da cultura, que hoje é feita pela Agrária e 
distribuída às demais participantes do projeto.  
O Gerente de Sementes da Castrolanda, Filipe 
Oliveira, discutiu durante a reunião sobre o 
processo de pagamento de bonificações aos 
cooperados em relação às sementes de cevada, 
além da precificação e definições financeiras. 

SINERGIA PARA
PLANEJAR 2022

Sementes de cevada: propostas 
de multiplicação própria 

NEGÓCIOS AGRÍCOLA

Atualmente a produção de cevada demanda de 
uma grande segregação no processo – 
envolvendo inclusive os descartes. 

Por fim, os representantes definiram em 
conjunto que as sementes de cevada na safra 
2022 ficarão sob responsabilidade da Agrária, 
mas as cooperativas interessadas em produzir 
as próprias sementes farão uma reunião em 
breve para alinhar detalhes do processo. 

Gerente de Negócios
Agrícola, Tatiane Bugallo.

Evento definiu estratégias para
Negócios Agrícola no próximo ano.



Atividade reuniu cooperadas,
esposas e filhas de cooperados

da pecuária leiteira.

A equipe da Assistência Técnica
dos Negócios Leite apresentou
a trilha de criação de bezerras
às mulheres cooperativistas.

Iniciativa contribui no fomento
ao conhecimento entre as mulheres
cooperativistas.

Clube retorna em
março de 2022 para
início de um novo ciclo.
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As áreas de Negócios Leite e de Cooperativismo da Castrolanda 
realizaram, no dia 10 de novembro, o evento Amigas do Leite - 
Trilha da Criação de Bezerras. O encontro, voltado a 
cooperadas, esposas e filhas de cooperados da pecuária leiteira, 
teve visita na propriedade e palestra com café colonial. 

A primeira parte do evento foi realizada na Fazenda Ágape, do 
cooperado Paulo Trentin. A equipe da Assistência Técnica dos 
Negócios Leite da Castrolanda apresentou a trilha de criação de 
bezerras e as mulheres puderam esclarecer dúvidas e 
compartilhar as experiências de suas propriedades. 

Na sequência, as mulheres cooperativistas assistiram à palestra 
‘Impacto da criação de bezerras na produtividade futura das 
vacas’, ministrada por Antonio Cesar Aleixo, médico veterinário 
e Gerente de Produtos da Nutron, e desfrutaram de um café 
colonial no Restaurante Luiziana. 

A Área de Negócios Leite realizou, no dia 11 de dezembro, o encontro de 
encerramento do Clube de Bezerras em 2021. A atividade, que visa fomentar a 
participação de crianças e jovens na pecuária leiteira, aconteceu no campo 
em frente ao Moinho Castrolanda e contou com apresentação dos 
participantes com as bezerras, julgamento e premiação. 

Foram premiados no evento a melhor bezerra e os participantes nas 
categorias Junior, de 8 a 11 anos, e Senior, de 12 a 15 anos. O filho de 
cooperado, Ronald de Boer, avaliou a apresentação das crianças com os 
animais e a equipe da Assistência Técnica avaliou as visitas e anotações nos 
diários das bezerras. Para a premiação, o apoio foi dos parceiros Nutron, 
Sicredi Campos Gerais e ABCBRH. 

EVENTO DAS AMIGAS DO LEITE
ABORDA A TRILHA DE
CRIAÇÃO de bezerras

JULGAMENTO
E PREMIAÇÃO
MARCAM ÚLTIMO
ENCONTRO
DO CLUBE 
de bezerras
EM 2021
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Ocorreu no dia 23 de novembro na 
Alegra, organizada pela área de 
saúde do SSMA, a palestra com o 
tema câncer de próstata com o 
especialista em radiologia Dr. 
Gianlucca Correia Mansani. O 
propósito da ação foi conscientizar 
os homens sobre exames para a 
detecção precoce do câncer de 
próstata e tratamento.  

Para Luana Cristovam, Técnica 
Enfermagem da Alegra, o trabalho 
foi realizado para que o público 
masculino da Alegra possa atingir 
seus objetivos, tornando-os a 
melhor versão de si mesmo, 
cuidando de sua saúde. “O 
novembro azul possibilita falar e 
relembrar que o melhor caminho 
contra o câncer é a prevenção”, 
completa Luana.  

Alegra promove
semana dedicada
a qualidade 
Na Alegra a qualidade é um dos principais pilares 
que regem todos os processos. Por isso, para 
comemorar o Dia Mundial da Qualidade foi 
realizada, de 08 a 12 de novembro, a 1ª Semana 
da Qualidade, que contou com palestras e 
atividades especiais, para que os colaboradores 
refletissem mais sobre a qualidade em nossos 
processos internos.

Para a Analista de Qualidade, Tatiana Sopko, o 
evento foi pensado para que da melhor maneira 
prendesse a atenção e garantisse o 
envolvimento dos colaboradores. “Buscamos 
trazer atividades práticas e lúdicas, que 
entregassem o maior número de informações de 
qualidade, aplicadas ao nosso dia a dia, de forma 
leve e divertida”, conta Tatiana. 

Já o Coordenador de Qualidade da Alegra, Paulo 
Cezar explica que a semana foi importante pois a 
qualidade, além de estar presente em todas as 
etapas produtivas, é o que garante a segurança e 

confiabilidade dos produtos Alegra entregues 
ao consumidor. “A qualidade se reflete desde o 
recebimento dos animais vivos, até o produto, 
saindo da unidade com destino a 
consumidores e clientes. Assim como, 
levantado durante a Semana da Qualidade, os 
processos estão nas mãos de todos, pois 
devemos sempre seguir as normas e 
procedimentos. E com isso, garantimos um 
produto que temos orgulho de oferecer aos 
nossos familiares e amigos”, completa Paulo.



Você sabe
tudo sobre a
Castrolanda?
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A nova Gerente do Jurídico é formada em Direito 
pela PUC-PR e tem MBA em Direito Corporativo 
pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. 
Alessandra tem mais de 10 anos de experiência na 
área e se destaca pelo comprometimento e 
proatividade nos projetos que executa.  

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

PROMOÇÕES

Alessandra de
Paula Souza
Gerente Jurídico

Com formação em Agronomia e mestrado em 
Zootecnia pela UFPR, a nova Supervisora da 
Assistência Técnica dos Negócios Leite assume o 
cargo com disciplina e dedicação. Rafaela 
realizou intercâmbio na Universidade da 
Califórnia e tem mais de cinco anos de 
experiência na área. 

Rafaela Schunig
Supervisora
Assistência Técnica

A Encarregada Administrativa dos Insumos 
Agrícola é tecnóloga em Recursos Humanos pelo 
Instituto Educacional de Castro (INEC), formada 
em Ciências Contábeis pela Unisecal e 
especialista em Inovação e Gestão Estratégica do 
Agronegócio pela Universidade Positivo. Os mais 
de 10 anos de atuação na Cooperativa nos dão a 
certeza de que Daniella desempenhará a nova 
função com excelência. 

Daniella Brandt
da Silva
Encarregada Administrativa
Insumos Agrícola 
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Antonio Osmar
Kiel Gomes

Clodoaldo Sampaio
Bueno

Danilo Eduardo
Moreira

Euler Philipp
Schwanz Kiefer

Fabio Ellon Silva

Gilberto Machado
Marins

Janderson Alves
de Souza

Johnny Eduardo
Dias de Moraes

José Reinaldo
Oliveira

José Sperandio
Machado Neto

Marcelo da Costa
Silvino

Maria Eli Soares
Flugel 

Odilmar
Lewandoski

Gente que faz história
na Castrolanda

10 ANOS

25 ANOS

Confira quem foram os aniversariantes 
de empresa no segundo semestre.

Lurdenis Aparecida
Ferraz Valenga 

20 ANOS

Paulo Sergio
Kwaxneski 

Ely Klimek

40 ANOS

35 ANOS
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Mario Cesar
de Melo

Nelson
Woicsizak

Nilcelene Aparecida
Faria de Souza

Pedro Henrique
Soares Sikorski

Welinton do
Nascimento Borges

Zaclis Mattos
de Oliveira Batista

Valdeci Aparecido
Luiz 

Aguinaldo
Marques

Josnei José
Pedroso

Mario Conrado
Batista

Milton Pereira
da Silva

15 ANOS



é assim que Ely Klimek se referente 
à Castrolanda. A colaboradora é a 
que está há mais tempo na 
Cooperativa: em 2021, completou 
40 anos de casa. 

A trajetória de Ely na Castrolanda 
começa em 1981. Natural de 
Congonhinhas, norte do Paraná, ela 
morava no sítio, veio visitar uma 
parte da família em Castro e ficou 
sabendo que havia uma vaga para 
servir café na Cooperativa. No 
mesmo dia da entrevista, ela já 
ficou trabalhando. 

Ely conta que, apesar da timidez 
no início, se acostumou rápido com 
o novo empego, já que uma de 
suas principais características é a 
facilidade em se adaptar. De início, 
a família da colaboradora não 
concordava com a mudança de 
cidade para trabalhar, mas depois 
aceitou. “E já pensou se eu não 
saio? Foi tão importante para mim 
todo esse tempo”, relembra. 

A zeladora se identifica com os valores da 
Cooperativa e destaca como um dos 
principais a valorização das pessoas: “Eles 
realmente valorizam e dão oportunidades 
para as pessoas”, reforça. Ely também 
enfatiza o carinho dos colaboradores por 
ela. “Aqui as pessoas têm consideração por 
mim e eu também tenho por elas. Procuro 
me dar bem com todo mundo, quero o bem 
de todos. Se eu puder ajudar, conversar, dar 
um conselho, com certeza vou ajudar.” 

Por conta da pandemia de Covid-19, a 
colaboradora passou mais de um ano 
afastada da Cooperativa e relata que sentia 
muita falta do contato diário com os demais 
colaboradores. “O meu filho é muito 
cuidadoso, ele não me deixava sair, e eu 
também não achava certo, porque a 
empresa já deixou a gente em casa. Mas o 
convívio fez muita falta, foi difícil me 
acostumar sem o povo”. 

Quando questionada 
sobre o segredo do 
cafezinho servido 
diariamente aos 
colaboradores da 
Cooperativa, Ely destaca 
dois ingredientes: amor e 
carinho. “Eu amo servir. 
Antes a gente servia um 
por um e eu procurava 
fazer do jeito que cada um 
gosta, com mais ou 
menos açúcar. Eu faço 
com carinho como se eu 
fizesse para um filho meu. 
Aqui é minha família, 
considero todos meus 
filhos”.
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Minha 
história na 
Castrolanda
Ely Klimek
Zeladora

Eu gosto 
muito daqui. 
Me sinto em 
casa desde 
que cheguei.”,

Valores O segredo do
cafezinho e os
planos para o
futuro 

Colaboradora está há 40 anos na Cooperativa.

Ely foi homenageada
durante a inauguração
da AFCC pelo tempo
de casa.




