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Já avistamos dezembro no 
horizonte! Chegamos aos últimos 
dias de 2021, um ano 
extremamente positivo para a 
Castrolanda. Por trás de um 
faturamento que atinge níveis 
históricos, está sempre a boa 
atuação, comprometimento e 
participação de pessoas, sejam 
colaboradores ou cooperados.

O último mês foi bastante agitado. 
Em meio a tantas atividades 
diárias, colaboradores dedicaram 
um parte do seu tempo de 
trabalho para falar de segurança 
na Sipat, em um evento que foi 
marcado pela retomada das ações 

presenciais – por conta do avanço 
da vacinação e diminuição dos 
casos de coronavírus no país. A 
Cooperativa ainda se 
comprometeu com uma meta 
bastante ousada (mas possível): 
zerar os acidentes de trabalho 
com afastamento até 2025.

Também tivemos a inauguração 
da sede campestre da Associação 
dos Funcionários da Cooperativa 
Castrolanda (AFCC), conquista 
histórica e que beneficia a 
totalidade de colaboradores. 
Agora todos terão um espaço 
disponível de lazer, 
confraternização e descanso.

As novidades são muitas, mas o ano
ainda não acabou: os últimos dias de 2021
nos reservam grandes novidades e razões

para celebrar!

Boa leitura!
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CSC e Áreas de Negócio lançam
aplicativo para otimizar o
atendimento digital para cooperados 

GIRO CSC

No fim de outubro, foi lançado o 
aplicativo Ágil Castrolanda. A nova 
atualização do app para associados 
otimiza o atendimento e acesso aos 
mais diversos serviços da Cooperativa. O 
projeto idealizado pela equipe do Centro 
de Serviços Compartilhados (CSC) 
coloca em foco a transformação digital e 
leva novas facilidades para todos os 
envolvidos.   

Com mais praticidade ao associado, o 
Ágil é uma ferramenta que concentra 
todos os serviços digitais da Cooperativa 
como, por exemplo, o recém-lançado 
“Ágil – Rações Castrolanda” e outras 
futuras novidades. A aplicação trará 
constantes atualizações para se adaptar 
a todas as necessidades das áreas de 
negócios e cooperados. O aplicativo 
está disponível para download no 
Google Play e na App Store.   

Projeto faz parte da transformação
digital, uma das diretrizes da Cooperativa.

Um dos serviços lançados anteriormente
foi o Ágil – Rações Castrolanda 



Castrolanda em 
desenvolvimento 
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reforma de
PELETIZADORA
UFR MATRIZ

A reforma da peletizadora da linha de 
bovinos na Unidade Fábrica de Rações 
Matriz trará maior segurança à operação e 
consequentemente aos cooperados quanto 
a disponibilidade de ração bovina. O projeto 
busca prolongar a vida útil do equipamento 
e reduzir custos de manutenções corretivas 
emergenciais.

O Programa de Eficiência em Gestão de 
Projetos, desenvolvido pela equipe de PMO, 
tem o intuito de promover a disciplina e 
competências de gestão de projetos na 
Castrolanda. O programa busca ter projetos 
melhor geridos e trazer benefícios com 
qualidade para todos. 

Com o crescimento da prática de gestão ágil 
de projetos no mercado, o PMO incluiu em 
seu portfólio de treinamentos uma 
capacitação específica para Métodos Ágeis. 
Neste novo treinamento, os colaboradores 
são introduzidos ao tema e aprendem um 
pouco mais sobre o framework de Scrum. 

Este projeto visa a redução de custos na 
operação de queima de lenha da Usina de 
Beneficiamento de Leite (UBL PR). Com a 
aquisição de uma escavadeira hidráulica e 
uma mesa de corte de lenha, a unidade terá 
capacidade de adquirir lenhas do tipo 
‘metrão’ (2,40 metros) e transformá-las em 
lenhas do tipo ‘metrinho’ (1,20 metros). A 
compra da máquina própria trará economia 
financeira comparada com a locação do 
equipamento.

A Castrolanda busca sempre auxiliar na 
preservação e manutenção da história da 
Colônia e desenvolvimento da Cooperativa. 
Com esta preocupação, em novembro será 
entregue a reforma do 2º andar do Memorial 
da Imigração Holandesa, que pretende 
trazer mais dinamicidade e acessibilidade 
para todo o acervo do museu.  

Produção de ração
pela peletizadora.

Imagem ilustrativa.

AQUISIÇÃO DE
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
E TRAÇADOR
DE TORAS
UBL PR

Imagem
ilustrativa.

Estruturação 2º andar Memorial da Imigração Holandesa.

Treinamento com a 1ª turma do módulo de Métodos Ágeis.

treinamento métodos
ágeis - programa de
eficiência em gestão
de projetos

Reforma Moinho
Castrolanda 

+ de 160 capacitações realizadas 
+ 130 horas de treinamentos
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AFCC inaugura
clube campestre
No dia 30 de outubro, foi inaugurada 
oficialmente a sede campestre da Associação 
de Funcionários da Cooperativa Castrolanda 
(AFCC). O espaço é dedicado ao lazer dos 
nossos colaboradores associados, com 
quadras esportivas, ambientes arborizados e 
quiosques temáticos para confraternizações. 

Estiveram presentes os membros da diretoria 
da AFCC, colaboradores, cooperados e 
convidados. O Diretor Presidente, Paulo 
Machinski realizou a abertura do evento 
comentando sobre a importância da união de 
todos para entregar este projeto. A 
apresentação da estrutura do espaço ficou por 
conta do Diretor de Patrimônio e 
Investimentos, Gustavo Viganó.  

Na ocasião, também foram homenageados os 
colaboradores que completaram aniversários 
de tempo de empresa.  

Equipe AFCC na inauguração da Sede Campestre.

Colaboradores homenageados.
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Quiz
Você sabe
tudo sobre a
Castrolanda?
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A Fábrica de Ração de Piraí do Sul recebeu a 
primeira visita técnica da equipe de Sistema de 
Gestão Castrolanda. A ideia é visitar todas as 
unidades com certificação ISO 9001 e assim criar 
uma sinergia entre as unidades, compartilhar boas 
práticas sobre a gestão da qualidade, além de 
aproximar as Áreas de Negócios e o Corporativo.  

bpmo



Marinilda de Souza Carneiro – Categoria Colaborador

Armando de Paula Carvalho Filho – Categoria Cooperado  

Gerência Agrícola - Tatiane Bugallo - Categoria Gerência 

cultura c

Modalidade Integridade

Modalidade Integridade
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Fabianne Apª de Souza. A colaboradora foi a mais votada na categoria Integridade, porém,
como faz parte do Comitê de Conduta da Cooperativa, não poderia ganhar a premiação da categoria.

Símbolo Integridade

Cesar de Alencar Carlos – Categoria Operacional  

Rodrigo Prioto Carneiro – Categoria Liderança Nazir Emanuel Santos Traya – Categoria Administrativo
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O Dia Mundial da Qualidade é uma data que foi instituída em 1990 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e comemora-se atualmente na segunda quinta-feira de novembro. A data tem como objetivo 
destacar a importância da qualidade na produtividade e na competitividade das empresas.  

De 09 a 12/11, a Fábrica de Rações de Piraí do Sul realizou a Semana da Qualidade, com treinamentos 
para incentivar todos os colaboradores no aprendizado e aplicação de novas ações para o dia dentro da 
indústria.

Confira os registros:

Encerramento Semana
da Qualidade com a palestra
“A motivação - Mágica do
Bom Humor”.

Palestra de 5S realizada com a equipe de BPMO.

Palestra de Controle da Salmonela
e Boas Práticas de Fabricação (BPF).



Equipe Negócios Batata –
vencedora da Gincana SIPAT 2021.  

Aponte a tela
do seu celular 
para o QRCode e 
assista ao vídeo!

ssma
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edição de 2021 da SIPAT - Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho da Castrolanda trouxe como 
tema a frase ‘Minha Atitude Faz a 
Diferença’ para destacar a importância 
do trabalho seguro. O evento ocorreu 
de 25 a 29 de outubro e teve uma 
programação com palestras on-line, 
diálogos de segurança (DDS) nas 
unidades, atividades práticas, além da 
primeira edição da gincana, em que as 
equipes competidoras competiram 
entre si, em atividades lúdicas.  

Em um dos dias do evento, um vídeo emocionante exibido durante a live 
chamou a atenção para a importância que cada colaborador tem para a 
sua família e alguns dos motivos pelos quais devem prezar pela 
segurança no trabalho. Cinco colaboradores, de diferentes unidades, 
foram convidados para o que seria uma reunião, mas quando chegaram, 
assistiram a depoimentos de familiares, que estavam aguardando do lado 
de fora da sala e os presentearam com capacetes com seus nomes. 

Vídeo

Nas unidades, também ficou disponível um painel com uma 
ilustração de asas de anjo para os colaboradores tirarem fotos. 
A ideia é mostrar que cada pessoa pode ser o próprio ‘anjo da 
guarda’ e, por isso, a importância de se cuidar. 

Eu sou o meu
anjo da guarda

Piraí I

Matriz Piraí II UBF

UPL II

UPL I

Ventania



A certificação recebida amplia o acesso dos produtos a consumidores de diversos países.
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Alegra conquista
certificação internacional 

pós passar por uma extensa 
auditoria em maio deste 
ano, a Alegra recebeu a 
certificação internacional 
IFS Food versão 6.1., que 
atesta a excelência das 
operações de companhias 

nossos esforços e controles existentes para a 
garantia da qualidade dos nossos produtos. A 
certificação somente confirma aos nossos 
clientes que o nosso compromisso com a 
qualidade está em nossas ações, presentes em 
nosso dia a dia.”  

A certificação engloba todos os processos, desde 
os produtos in natura (cortes suínos, produtos 
cárneos frescos, congelados e miúdos) até os 
produtos industrializados (defumados, 
embutidos, termoformados, curados e 
temperados). 

Essa é uma conquista de todos. 
Agradecemos aos nossos colaboradores 
pelo comprometimento e por ajudarem 
a escrever a história da Alegra! 

alimentícias em todo o mundo. O selo, 
reconhecido pelo GFSI - Global Food Safety 
Initiative, amplia o acesso dos produtos a 
consumidores de diversos países. 

Gislaine dos Santos Chávez, representante da 
norma IFS Food na Alegra, comenta: “Foram 
cinco dias de muito trabalho e envolvimento 
de todos os processos para o alcance deste 
objetivo comum. As equipes estavam 
engajadas, motivadas e dispostas em mostrar 
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Castrolanda, Fundação
ABC e a retomada das
experiências in loco
Com o avanço da vacinação e a redução de 
casos de coronavírus, inicia-se um processo de 
retomada gradativa de eventos e atividades 
presenciais no agronegócio. No mês de 
outubro, a Castrolanda esteve ao lado da 
Fundação ABC na realização do Dia de Campo – 
desta vez recebendo agricultores 
presencialmente e seguindo todos os 
protocolos de segurança sanitária exigidos pelas 
autoridades de saúde. 

O evento trouxe novidades do mercado agrícola 
para produtores da região, ao lado de empresas 
e outras cooperativas parceiras. Além da 
apresentação de sementes, insumos e técnicas 
de manejo, a troca de experiências entre os 
envolvidos foi destaque. 

Durante todo o dia, a equipe de Negócios 
Agrícola da Castrolanda – em especial o setor 
de Sementes – esteve com um ponto de 
recepção dos presentes, disponibilizando 
brindes e informações sobre a Sementes 
Castrolanda aos interessados. 

Comemoração
e conhecimento
aos que cuidam
da lavoura 
O Dia do Engenheiro Agrônomo foi 
bastante especial para a Castrolanda em 
2021. Com a retomada gradativa de eventos 
presenciais, a área de Negócios Agrícola da 
cooperativa programou uma manhã de 
interação e conhecimento aos profissionais 
da área que atuam junto aos clientes e 
cooperados da Castrolanda. 

No dia 15 de outubro, técnicos agrícolas 
puderam trocar experiências com o 
engenheiro agrônomo Luiz Gabriel de 
Moraes Junior, engenheiro agrônomo 
campeão nacional do prêmio CESB 
2020/2021 de produtividade – organizado 
pelo Comitê Estratégico Soja Brasil. O título 
premia a propriedade com maior 
produtividade de soja no país. No ciclo 
destacado, a Fazenda Fundo Grande – 
amparada profissionalmente pelo trabalho 
de Moraes Junior – alcançou a marca de 
129,16 sc/ha. 

Ao final do evento, os engenheiros 
agrônomo foram presenteados com uma 
mateira exclusiva da área de Negócios 
Agrícola da Castrolanda, em homenagem 
ao dia dos profissionais e aos trabalhos 
realizados ao longo do ano.

Laboratório de Sementes
conquista proficiência
pelo 3º ano consecutivo 
O Laboratório de Análise de Sementes da 
Castrolanda (LAS) conquistou, pelo 3º ano 
consecutivo, o certificado do Programa de 
Ensaios de Proficiência (PEP Agrária), avaliação 
que garante a confiabilidade dos resultados de 
análises emitidos e a competência dos analistas 
do laboratório. A conquista é bastante 
importante, já que a proficiência é um dos 
requisitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 
ISO/IEC 17025:2017, seguida pelo laboratório 
que também é acreditado pelo INMETRO.  

O PEP é mantido pela Cooperativa Agrária, 
único organismo da América Latina apto a 
avaliar outros laboratórios. Ao longo do ciclo a 
Agrária envia aos participantes as amostras de 
sementes que serão analisadas. Os laboratórios 
realizam os procedimentos internos com a 
amostra e enviam os resultados para a 
mantenedora do PEP, que avalia os dados e 
confronta com os registros originais. Caso as 
informações sejam semelhantes, o laboratório 
em questão recebe a certificação de que seus 
processos internos estão aptos para emitir 
análises eficientes. 

Neste ano foram analisados sete ensaios: 
pureza, determinação de outras sementes por 
número, germinação, vigor, viabilidade, peso de 
mil sementes (PMS) e descrição de outras 
sementes encontradas. 

Com a proficiência, o LAS garante a 
conformidade e confiabilidade dos resultados 
emitidos e dá um grande passo para o processo 
de validação da Acreditação junto ao Inmetro. 



diziam os porteiros da Fábrica de 
Rações da Castrolanda para Alair 
de Souza, motorista de cooperado, 
em meados dos anos 1980. Aos 
finais de semana, Alair ia à unidade 
quase sempre acompanhado da 
filha Fabianne – na época com 
pouco mais de 6 anos. 

Aquela menininha mal sabia a 
história que construiria na 
cooperativa em um futuro bem 
próximo. O primeiro contato com 
holandeses foi no contraturno 
escolar, aos 10 anos, em aulas de 
tricô e bordado. Ali as pioneiras da 
Cooperativa ensinavam as crianças, 
além das técnicas de crochê, tricô, 
os valores que fundamentam a 
Castrolanda. 

Mais tarde, aos 17 anos, Fabianne já 
se via preparada para assumir a 
primeira experiência como 
colaboradora da Cooperativa, na 
área de Recursos Humanos. “No 
primeiro dia eu fiquei deslumbrada 
com o que vi. Era tudo muito 
simples, mas para mim era algo 
muito grande e lindo. Comecei a 
perceber como é bom estar 

envolvida com pessoas, ajudando 
e apoiando no que for preciso”, 
conta. 

De lá para cá são 25 anos dentro 
da Castrolanda. Atualmente 
Coordenadora de Gestão de 
Pessoas, Fabianne é conhecida 
por boa parte dos funcionários e 
dos cooperados como símbolo de 
integridade e comprometimento, 
seguindo fielmente os valores 
que aprendeu com a família e 
com os pioneiros ainda quando 
criança. “Desde que cheguei na 
Cooperativa percebo que meus 
valores familiares são muito 
parecidos com o da Castrolanda”, 
afirma. 

Mas Fabi – como é chamada 
pelos colegas de trabalho – tem 
outra característica marcante, 
reconhecida por todos os 
colaboradores que compartilham 
com ela momentos de trabalho 
dentro da Castrolanda: a 
disposição diária.  

“Eu sou assim desde sempre. As 
pessoas às vezes comentam: ‘não 
sei como você não infarta deste 
jeito, fazendo 300 coisas ao 
mesmo tempo e dando conta de 
tudo’, mas este é o meu jeito. 
Sempre me esforcei e corri atrás 
do que precisei, desde muito 
cedo, e acabei trazendo isso para 

minha forma de trabalho”, explica. 
Hoje mãe dos gêmeos Bernardo e 
Otávio, de 9 anos, Fabi garante que 
muito do que foi conquistado na 
vida é graças à Castrolanda. 
“Consegui fazer a faculdade dos 
meus sonhos (Psicologia) baseado 
naquilo que ganhei aqui dentro. 
Financeiramente eu não tinha 
condições e foi a Cooperativa 
quem permitiu que esse sonho 
fosse realizado”. Hoje na quarta 
pós-graduação, Fabianne não sabe 
como será a vida no dia em que 
precisar abandonar a correria 
diária. “Quando paro para pensar 
que um dia vou ter um tempo 
maior, fico até preocupada”, 
brinca. 
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Minha 
história na 
Castrolanda
Fabianne Aparecida de Souza
Coordenadora de Gestão
de Pessoas

Logo você traz 
a sua filha pra 
trabalhar aqui”,





Após um ano e meio sem atividades 
presenciais por conta da pandemia, a 
Área de Negócios Leite retomou, na 
manhã do último sábado (23), os 
encontros do Clube de Bezerras. O 
projeto tem como objetivo incentivar a 
participação de crianças e adolescentes 
de 8 a 15 anos na produção leiteira e 
envolve filhos de cooperados e demais 
jovens da comunidade. 

As atividades iniciaram com um café da 
manhã na Chácara Analândia. Na 
propriedade, o filho de cooperado, 
Ronald de Boer apresentou às crianças a 
trilha de criação das bezerras. Na 
segunda parte da atividade, na Chácara 
Drentina, do cooperado Eduardo 
Groenwold, a equipe da Assistência 
Técnica comandou uma atividade 
recreativa com perguntas e respostas e 
brincadeiras para relembrar o conteúdo 
apresentado. 

Além dos encontros com todas as 
crianças, a equipe técnica da 
Castrolanda também realiza visitas nas 
propriedades para orientação e 
treinamento dos participantes do Clube 
de Bezerras. A preparação é focada no 
ensinamento dos primeiros cuidados 
com o animal e a apresentação é 
realizada no Agroleite. 

Os participantes tiveram contato com
uma bezerra da Chácara Analândia.

Atividade incentiva crianças a
participarem da pecuária leiteira.
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negócios leite retoma
encontros do
clube de bezerras



Preservando Vidas com Você
inicia visitas às unidades  

ssma

A Castrolanda lançou, no mês de outubro, durante 
a SIPAT, o projeto Preservando Vidas com Você. A 
proposta norteará a Cooperativa a um objetivo 
desafiador no ambiente operacional: atingir a 
marca de zero acidente de trabalho com 
afastamento até o ano de 2025. 

A metodologia do programa de segurança passa 
por abordagens que integram pessoas, processos 
e tecnologias para alcançar a chamada Excelência 
em Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), 
que é a condição de zero acidente de trabalho. 

Dentro da proposta está a visitação, por parte da 
equipe que lidera o projeto, às unidades da 

Castrolanda – esta etapa leva o nome de Programa 
de Observação Comportamental (POC). A primeira 
destas visitas aconteceu no Entreposto de 
Ventania. A Supervisora de SSMA, Juliana 
Aparecida Mendes, e o Diretor Executivo da 
Cooperativa, Seung Lee, estiveram no local para 
conversar com colaboradores a respeito de 
atitudes seguras no ambiente de trabalho. 

A ideia é realizar uma abordagem educativa e de 
instrução, encorajando os colaboradores a 
seguirem práticas mais seguras. 
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Agnaldo é formado em Agronegócio pela 
Unicesumar e pós-graduado em Gestão de 
Pessoas pela Faceopar. O novo Coordenador do 
Pool Leite assume o posto com a experiência de 
mais de 17 anos na indústria do ramo alimentício. 

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

PROMOÇÕES

Agnaldo Bonfim
Brandt
Coordenador Administrativo
Gestão Pool Leite

Rodrigo é formado em Ciência da Computação pela Universidade Sant'Anna e tem MBA em Gestão de 
Negócios pela USP. O novo Supervisor tem experiência de mais de 10 anos em Tecnologia da 
Informação e habilidade em Gestão de Projetos. 

Rodrigo Del
Guerra Ugolini
Supervisor de Tecnologia
da Informação

Atuando há mais de seis anos com eventos do 
agronegócio e marketing, Claudia assume a 
Coordenação do Agroleite. A nova líder é 
formada em Turismo e Hotelaria pela Unipar, 
técnica em Agronegócio pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, tem MBA em Marketing 
pela USP-ESALQ e especialização em Marketing 
Digital pelo IPOG e Comunicação Corporativa e 
Gestão de Crise pela ESPM. 

Claudia Rafaele
Loch
Coordenadora de Eventos
Agroleite 

Matheus atua há mais de 10 anos com Análise de 
Sistemas e assume o cargo de Supervisor de 
Tecnologia da Informação na Cooperativa. O 
novo líder é formado em Sistemas de 
Informação pela FESP e tem pós-graduação em 
Auditoria e Segurança da Informação pela 
Universidade Positivo.

Matheus Falco
do Prado
Supervisor de Tecnologia 
da Informação

A nova Encarregada de Qualidade das Rações 
tem formação em Tecnologia em Agronegócio e 
Tecnologia em Produção Industrial pela 
Unicesumar e MBA em Gestão Empresarial. 
Jeanine atua desde 2018 na área da Qualidade e 
vem para agregar ao time da Fábrica de Ração 
da Matriz. 

Jeanine Solek
Encarregada Qualidade
Fábrica de Ração Matriz

Com mais de cinco anos atuando em projetos na 
Cooperativa, Ananda assume o desafio como 
Supervisora de Cooperativismo. Formada em 
Engenharia de Alimentos pela UEPG e cursando 
Especialização em Planejamento e 
Gerenciamento Estratégico pela PUC-PR, a 
colaboradora iniciou na Castrolanda como 
Assistente Técnica de Garantia da Qualidade e, 
desde 2019, atuava como Analista da Estratégia.  

Ananda Chuproski
Supervisora de Cooperativismo


