
Out. Nov. Dez. 2021
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda
Praça dos Imigrantes, 03 - Colônia Castrolanda
Castro - Paraná | Caixa Postal 131 | 84.196-200







ÍNDICE

04 | CASTROLANDA REVISTA

Entrevista com 
Debora Noordegraaf,
Coordenadora da Comissão
Mulher Cooperativista
pág. 08

pág. 24

pág. 26

pág. 18
pág. 20

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

pág. 16

Castrolanda
conquista prêmio
SomosCoop de
excelência em
gestão

Cooperativas
inauguram pedra
fundamental
de maltaria

Evento das Amigas
do Leite aborda a
trilha de criação
de bezerras

Julgamento e
premiação marcam 
último encontro do
Clube de Bezerras 
em 2021

pág. 30



ÍNDICE

pág. 38

Laboratório de
Sementes conquista
proficiência pelo
3º ano consecutivo

pág. 42

pág. 44

pág. 50

Unidade de Batata
Frita completa 18
anos de operação

CASTROLANDA REVISTA | 05

pág. 52

Castrolanda lança aplicativo
para otimizar o atendimento
digital para cooperados 

Comissão Mulher
Cooperativista encerra

ações do ano e apresenta
planejamento de 2022

pág. 47

O alvorecer
num cocho

Centro Cultural inaugura
novas exposições

pág. 62

Planejamento Forrageiro
e seus impactos na Nutrição
de propriedades leiteiras 



EXPEDIENTE

Presidente 
WILLEM BEREND BOUWMAN
Vice-Presidente 
ARMANDO CARVALHO FILHO
Secretário 
ALBERT REINDER BARKEMA
Diretores Vogais
PETER GREIDANUS 
ARMANDO RABBERS
PAULO ROBERTO TRENTIN
JAN PETTER

Conselho Fiscal 
Coordenador 
JOÃO GALVÃO PRESTES
Secretário ALEXANDER A. MITTELSTEDT
MATEUS SIMÃO
ERIK JAN PETTER
CHARLES HENDRIK SALOMONS
FAUSTO TADEU FANCHIN

Diretor Executivo SEUNG HYUN LEE

Superintendente de Op. Lácteas 
EDMILTON AGUIAR LEMOS
Superintendente de Op. Carnes 
MATTHIAS RAINER TIGGES
Gerente de Negócios Industriais - Moinho 
de Trigo (Frísia) ESTEFANO STEMMER JR

Controller PEDRO GUILHERME DEKKERS

Gerentes Executivos
Financeiro PAULO ALBERTO MACHINSKI
Centro de Serviços Compartilhados 
ODIVANY PIMENTEL SALES
Agrícola TATIANE DE OLIVEIRA BUGALLO
Carnes MAURO CEZAR DE FARIA
Batata CASSIANO DE OLIVEIRA CARRANO
Leite EDUARDO MARQUEZE RIBAS
Desenv. Humano ADRIANA DALLA NORA

Comitê de Crédito 
SEUNG HYUN LEE
PEDRO GUILHERME DEKKERS
PAULO ALBERTO MACHINSKI

Comitê de Conduta - Compliance 
WILLEM BEREND BOUWMAN
PAULO ROBERTO TRENTIN
ERIK JAN PETTER
ALEXANDER A. MITTELSTEDT
PAULO ALBERTO MACHINSKI
MAURO CEZAR DE FARIA

Comitê de Agricultores 
Coordenador 
ALEXANDER A. MITTELSTEDT
Secretário JOÃO GALVÃO PRESTES
ÁLVARO CONRADO PETTER
JOÃO HONÓRIO MULLER
CARLOS SHIGUEO ARIE
FLORIAN BERNHARD SCHUDT
GASPAR EDUARD TE VAARWEK
ALBERT REINDER BARKEMA

Comitê de Bataticultores UBBS 
BERT LOMAN
BERNARD DAVID VAN DE RIET
JEAN LEONARD BOUWMAN

Comitê de Bataticultores UBF
OSMAR TADASHI OKUBO
JEAN LEONARD BOUWMAN
BERNARD DAVID VAN DE RIET

Comitê de Bataticultores ULB  
JEAN LEONARD BOUWMAN
ALBERT STRIJKER RABBERS
OSMAR TADASHI OKUBO

Comitê de Bovinocultores 
Coordenador ROBERTO SLEUTJES
Secretário REYNOLD GROENWOLD
JOÃO GALVÃO PRESTES
ARMANDO RABBERS
SANDRO AURÉLIO HEY
ARMANDO CARVALHO FILHO

Comitê de Suinocultores 
Coordenador LEONARD LOMAN
Secretário FREDERIK DE JAGER
PABLO BRUNO BORG
CORNÉLIO JUAN BORG
FREDERICA FOKJE DE JAGER
ARMANDO RABBERS

Comitê de Ovinocultores 
Coordenador MARCELO DE JAGER
Secretário LUIZ CARLOS KLEMPOVUS
ALVARO TATSUYA YAMAMOTO

Comitê do Pool 
ARMANDO CARVALHO FILHO - Castrolanda
JOÃO GALVÃO PRESTES - Castrolanda
EDUARDO MARQUEZE RIBAS - Castrolanda
RAPHAEL CORNÉLIS HOOGEERHEID - Frísia
JANUS KATSMAN - Frísia
RICARDO JOSUÉ COGO - Frísia
ADRIAAN FREDERIK KOK - Capal
RICHARD VERBURG - Capal
LOURENÇO TEIXEIRA - Capal

Comitê de Unidades Lácteas 
ARMANDO CARVALHO FILHO - Castrolanda
TEUNIS J. GROENWOLD - Castrolanda
SEUNG HYUN LEE - Castrolanda
MARIO DYKSTRA - Frísia
JAN VAN DER VINNE - Frísia
MARINUS HAGEN FILHO - Capal
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal
EDMILTON AGUIAR LEMOS

Comitê da Unidade Industrial de Carnes 
PETER GREIDANUS - Castrolanda
SEUNG HYUN LEE - Castrolanda
WILANT VAN DEN BOOGAARD - Frísia
MARIO DYKSTRA - Frísia
ERIK BOSCH - Capal
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal
MATTHIAS RAINER TIGGES

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA
Jornalista Responsável EDGAR RIBAS (MTB 10452/PR) Redação EDGAR RIBAS, KETHLYN LEMES, 

RODRIGO DE SOUZA E BIANCA MACHADO. 
Diagramação BRUNO PRADO Impressão GRÁFICA MIDIOGRAF Tiragem 1500 EXEMPLARES

Escreva para a Redação - Envie seus comentários e opiniões para comunicacao@castrolanda.coop.br
Contato Comercial - Agromídia 11 5092.3305  //  Guerreiro Agromarketing 44 3026.4457

Castrolanda Cooperativa Agroindustrial - Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
CEP 84.165-970 - Colônia Castrolanda - Castro - PR

Comitê Indústria Moinho de Trigo 
ALBERT REINDER BARKEMA - Castrolanda
SEUNG HYUN LEE - Castrolanda
GERALDO SLOB - Frísia
MARIO DIJKSTRA - Frísia
ERIK BOSCH - Capal
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal
ESTEFANO STEMMER JR 

Diretoria da Unium
WILLEM BEREND BOUWMAN - Castrolanda
ARMANDO CARVALHO FILHO - Castrolanda
ALBERT REINDER BARKEMA - Castrolanda
PETER GREIDANUS - Castrolanda
SEUNG HYUN LEE - Castrolanda
RENATO GREIDANUS - Frísia
GASPAR DE GEUS - Frísia
JAN VAN DER VINNE - Frísia
WILANT VAN DEN BOOGAARD - Frísia
MARIO DYKSTRA - Frísia
ERIK BOSCH - Capal
STEFANO ELGERSMA - Capal
MARINUS TEUNIS HAGEN FILHO - Capal
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal
EDMILTON AGUIAR LEMOS
MATTHIAS RAINER TIGGES
ESTEFANO STEMMER JUNIOR

Comitê Fiscal da Unium
JOÃO GALVÃO PRESTES - Castrolanda
MATEUS SIMÃO - Castrolanda
CHARLES HENDRIK SALOMONS  - Castrolanda
ROBIN VINK - Frísia
BRUNO DIJKSTRA - Frísia
DIEGO DIJKSTRA - Frísia
FLORIANO BOSCH - Capal
HERMAN GERRIT VAN ARRAGON - Capal
PAULO ROBERTO CAMPOS - Capal

Comissão Mulheres Cooperativistas
Coordenadora
DEBORA CRISTIANE F. P. NOORDEGRAAF 
Vice-Coordenadora ELSA MARIA KUGLER
Secretária CAMILA KUGLER
Tesoureira AMANDA LITZINGER GOMES
Vogal THAINA PETTER
Vogal WILMA HORST MADONADO
Vogal ELIZETE TELLES PETTER

Comissão Jovens Cooperativistas
Coordenador 
EDUARDO HENRIQUE GROENWOLD
Vice-Coordenador 
JULIO HENRIQUE DA CRUZ NETO
Secretária MELANIE VAN DER VINNE
Tesoureiro ALESSON DE OLIVEIRA
Vogal HENDRIK HOSCHER RABBERS
Vogal LORENA MARQUES PRIOTO
Vogal JESSIKA SCHULZ VALENGA

06 | CASTROLANDA REVISTA



EDITORIAL

e a construção de
uma Cooperativa
ainda mais sólida
Chegamos ao fim de mais um ano desafiador – e 
prontos para iniciar um novo ciclo. De maneira geral, 
2021 nos trouxe muitas conquistas. A Castrolanda 
comemorou os 70 anos de história em meio a grandes 
investimentos, ações de desenvolvimento sustentável 
e de valorização das pessoas. 

As sete décadas de atuação no cooperativismo nos 
moldaram para encarar momentos desafiadores, 
como estes que surgiram em 2021. Em meio a mais um 
ano de pandemia, a Cooperativa se sustentou em 
práticas de gestão e valores que trouxeram solidez 
diante das incertezas do mercado. 

Willem Berend Bouwman
Presidente da Castrolanda
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A sinergia entre cooperados e colaboradores resultou no 
histórico faturamento da Castrolanda, que pela primeira vez 
em 70 anos ultrapassou a marca de R$ 5 bilhões. O valor 
também reflete uma boa saúde financeira da Cooperativa, que 
soube apertar os cintos na hora certa e investir quando 
necessário. 

Encerramos o ano com setores bastante ajustados e alinhados, 
que desenham um futuro muito promissor para a Castrolanda 
– principalmente se levarmos em consideração os sinais de 
recuperação da economia brasileira e mundial para 2022. Para 
o próximo ano, a expectativa é de seguir superando metas e 
mantendo os planos de desenvolvimento econômico e 
sustentável. 

É impossível controlar o mercado ou prever mudanças radicais 
no preço dos insumos e de comodities, por exemplo. Mas 
podemos trabalhar dentro de casa para garantir a excelência 
operacional, construindo uma Cooperativa cada vez mais 
sólida para que estas questões, caso aconteçam, não nos 
afetem de forma tão intensa. 
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Debora
Noordegraaf

Mulheres
Poderosas
do Agro

Lista
Forbes



ENTREVISTA

Debora Noordegraaf é 
suinocultora e 
cooperada da 
Castrolanda há 15 anos. 
Atualmente, ocupa o 
cargo de Coordenadora 
da Comissão Mulher 
Cooperativista, que 
desenvolve diversas 
ações para fortalecer a 
presença feminina no 
agronegócio. Em 
outubro deste ano, 
Debora foi reconhecida 
pela Revista Forbes 
como uma das 100 
Mulheres Poderosas do 
Agro.  

Quando você 
começa a entender o 
que é a Cooperativa 
e como ela funciona, 
a tendência é você 
querer se capacitar 
mais, e isso só traz 
benefícios para nós, 
mulheres, e para a 
Castrolanda.

CASTROLANDA REVISTA | 09

Como começa a sua história com o 
cooperativismo? 

A minha história com o 
cooperativismo começou há 27 
anos. Eu me mudei para Castro, 
conheci meu marido, nos casamos e 
vim morar na fazenda, quando 
comecei a ter contato com a 
Cooperativa. Comecei a ficar bem 
ativa na Castrolanda há uns 15 anos, 
quando meu marido resolveu se 
tornar produtor de suínos e me 
convidou para ser suinocultora com 
ele. Aí comecei a conhecer mais da 
área e fui me capacitar para 
entender sobre suinocultura e 
cooperativismo. 

Como você vê a participação das 
mulheres na Castrolanda hoje? 

Acredito que hoje as mulheres estão 
mais atuantes do que há 20, 25 
anos, quando era baixa a presença 
de mulheres cooperadas e até das 
esposas de cooperados nas 
atividades da Cooperativa. Hoje as 
mulheres representam 30% do 
quadro social da Castrolanda, então 
a gente vê que teve um crescimento, 
que a mulher está mais voltada para 
a Cooperativa, seja como 
cooperada, esposa ou filha de 
cooperado. Também vemos que elas 
estão mais atuantes, buscando 
conhecimento, se capacitando. 
Quando você começa a entender o 
que é a Cooperativa e como ela 
funciona, a tendência é você querer 
se capacitar mais, e isso só traz 
benefícios para nós, mulheres, e 
para a Castrolanda. 

E como a participação das 
mulheres no campo fortalece os 
valores cooperativistas? 

Eu creio que a mulher já tem esse 
perfil de ser mais dedicada, e isso 
fortalece a propriedade, porque 
você vai ter um cuidado maior, um 
outro olhar. Assim como a 
produtora de leite tem o cuidado 
com as vaquinhas que estão no 
campo, se estão produzindo bem, a 
suinocultora cuida dos animais na 
pocilga e se preocupa com a 
sanidade e o bem-estar deles. 
Então, a mulher tem essa visão de 
cuidado e dedicação. 

Como você começou a fazer parte 
do grupo de Mulheres 
Cooperativistas? 

A minha história com as Mulheres 
Cooperativistas começou a partir de 
um curso que a Cooperativa nos 
ofereceu há 12 anos, que se 
chamava Mulher Atual e era voltado 
mais para o conhecimento da 
mulher, bem-estar e saúde. 
Estávamos em um grupo de seis 
mulheres e ficamos tão 
maravilhadas com esse curso que 

resolvemos procurar o RH, que era 
o setor para o qual passávamos as 
demandas na época, e mostramos 
nosso interesse em realizar mais 
cursos. Ali foi o início do que é a 
Comissão Mulher Cooperativista 
hoje.  

Como a Comissão trabalha o 
conhecimento e a liderança com 
as mulheres cooperativistas? 

Nós trabalhamos de duas formas: 
com os cursos voltados para a 
parte de liderança, oratória, 
posicionamento; e também temos 
os cursos voltados para a parte 
técnica, que são treinamentos, 
imersões no cooperativismo, 
ferramentas de conhecimento 
para a mulher. Alguns exemplos 
dessa parte técnica são as Amigas 
do Leite, o Dia de Campo Feminino 
e as imersões no cooperativismo. 

Como vocês trabalham os valores 
cooperativistas com crianças e 
jovens? 

Temos o programa Crescer e 
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Cooperar, das cooperativas 
escolares, que teve início na Escola 
Evangélica de Castrolanda, e foi 
um projeto tão bem elaborado que 
hoje mais escolas querem 
participar. Acreditamos ser muito 
importante a criança, desde 
pequena, entender o espírito 
cooperativista, quais são as bases, 
o fundamento do cooperativismo. 
E esse projeto está se expandido 
para outras escolas, não só 
particulares, mas escolas 
municipais também.  

Como você avalia esses dois 
primeiros anos da Comissão 
Mulher Cooperativista? 

De dois anos para cá, a gente 
conseguiu esse reconhecimento de 
uma comissão formada e eleita em 
uma pré-assembleia. Então, a 
partir do momento que temos a 
Comissão formalizada, temos uma 
identidade, o que nos dá mais 
segurança para fazer os eventos e 
atuar trazendo as demandas para a 
Cooperativa. Temos mais 
autoridade e autonomia e, com 
isso, fortalecemos mais a 
Comissão. 

Representantes do Comitê 
Nacional de Mulheres do Sistema 
OCB afirmaram que a Comissão 
Mulher Cooperativista da 
Castrolanda é considerada um 
exemplo para as cooperativas do 
Brasil. Como avalia esse 
reconhecimento?

A gente não tinha ideia que o 
trabalho que realizamos como 
Comissão estava sendo tão visado 
lá fora. Em uma reunião com o 
Sescoop de alguns estados e o 
Sistema OCB, eu apresentei o 
projeto e as atividades que a nossa 
Comissão realiza e vimos que o 
nosso trabalho está sendo 
espelhado a nível de Brasil. Depois 
dessa primeira reunião, nós 
tivemos mais uma participação em 
um encontro de lideranças de 
mulheres cooperativistas do Brasil 
todo, que foi quando realmente 

caiu a ficha da responsabilidade 
que nós, como Comissão Mulher 
Cooperativista, temos com as 
outras mulheres, que estão se 
espelhando em nós para iniciarem 
o projeto das mulheres 
embaixadoras do cooperativismo 
do Brasil. Então, ficamos 
surpresas, mas, ao mesmo tempo, 
muito felizes pelo reconhecimento 
a nível nacional. Para nós, isso é 
algo muito gratificante e mostra 
que esses 12 anos de trabalho de 
formiguinha valeram muito a 
pena. 

Como você recebeu a notícia de 
que estava na lista das 100 
Mulheres mais Poderosas do 
Agro da Revista Forbes? O que 
isso representa para você e para 
a Comissão Mulher 
Cooperativista? 

Primeiramente, eu levei um susto. 
Porque, para mim, a Revista 
Forbes era aquela internacional, 
dos milionários, e eu ainda não 
sabia desse reconhecimento às 
mulheres poderosas que estão no 
agro. Eu creio que essa indicação 
foi muito pelo trabalho com a 
Comissão. Uma vez que você está 
fazendo o seu trabalho, se 
dedicando, tendo responsabilidade 
não somente com você, mas com a 
Comissão e com todas as mulheres 
que representa dentro da 
Cooperativa, acredito que vem daí 
a indicação. Eu falo que esse 
prêmio não é só meu, também é da 
produtora do leite, da produtora 
de suínos, da produtora de grãos e 
de todas as mulheres que estão no 
agro, que se dedicam ao 
cooperativismo. Quando você está 
no campo, é porque você gosta, se 
dedica e se apaixonou pelo campo, 
então vai dar o seu melhor. Esse 
reconhecimento foi muito 
importante, porque fez com que eu 
mesma visse o quanto isso me 
fortalece como cooperada, 
produtora, e é sinal de que estou 
fazendo o trabalho da forma 
correta. 

Quais os planos da Comissão 
para 2022? 

Como estamos voltando para as 
atividades presenciais, teremos 
uma trilha de treinamentos, de 
imersão no cooperativismo e de 
capacitação para as mulheres. São 
projetos que a gente tem durante o 
ano e que agora, mais do que 
nunca, estamos vindo com toda a 
força e ânimo para fazer isso no 
presencial. 

Eu falo que esse 
prêmio não é só 
meu, também é da 
produtora do leite, 
da produtora de 
suínos, da 
produtora de grãos 
e de todas as 
mulheres que 
estão no agro, que 
se dedicam ao 
cooperativismo.





SAÚDE

Enquanto a vacinação avança no Brasil e o número de casos 
mantêm uma tendência de queda, outros países vivem um 
recrudescimento da epidemia. A descoberta de uma nova variante, 
entretanto, preocupa as autoridades sanitárias mundiais.  

Batizada de Ômicron, a variante B.1.1.529 foi detectada 
inicialmente na África do Sul em 24 de novembro de 2021. Dois 
dias depois, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou-a 
como variante de preocupação (VOC – do inglês, variant of 
concern).  

Mas o que são variantes de interesse
e variantes de preocupação? 
Mutações virais são um fenômeno natural e frequente, favorecido 
pela replicação viral. Embora muitas dessas mutações sejam não 
funcionais e podem ser deletérias para o vírus, algumas mudanças 
em estruturas-chave podem determinar aumento de 
transmissibilidade, virulência ou escape vacinal. 

Diante da característica mutagênica do SARS-CoV-2, a OMS 
passou a classificar, de acordo com características específicas, 
algumas variantes como variantes de interesse (VOI) e outras 
como variantes de preocupação (VOC). 
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o que já se sabe sobre ela?
Por que devemos nos preocupar? 

VARIANTE ÔMICRON



Sendo assim, as VOIs: 

Possuem alterações genéticas que têm 
previsão ou conhecidamente afetam 
características do vírus como 
transmissibilidade, gravidade da 
doença, escape imune, escape 
diagnóstico ou terapêutico;  

Foram identificadas como causa de 
transmissão comunitária significativa 
ou de múltiplos clusters em vários 
países com aumento de prevalência 
relativa juntamente com aumento no 
número de casos ao longo do tempo ou 
outros impactos epidemiológicos 
aparentes que sugerem um risco 
emergente para a saúde pública global. 

Já as VOCs atendem aos critérios de VOI e, a 
partir de uma avaliação comparativa, 
demonstraram estar associadas a pelo menos 
uma das seguintes mudanças de forma 
significativa para a saúde pública global: 

Aumento de transmissibilidade ou 
alteração em epidemiologia 
considerada prejudicial; 

Aumento de virulência ou mudança na 
apresentação clínica da doença; 

Redução na efetividade de medidas 
sociais ou de saúde pública ou dos 
métodos diagnósticos, da terapia ou de 
vacinas.

A variante Ômicron preocupa devido à 
quantidade de alterações genéticas, ao menos 
36, predominantemente na proteína S (Spike), 
proteína que o vírus utiliza para entrar nas 
células-alvo, e 10 mutações no receptor ACE2 
(partícula que ajuda a criar o ponto de entrada 
do vírus), o que é um aumento significativo de 
alterações, se formos comparar com outras 
variantes como a beta e delta. Essas alterações 
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podem significar aumento importante da 
transmissibilidade da doença, tendo potencial para 
se tornar predominante no mundo e superar a 
Delta, que, segundo a OMS, é responsável pela 
grande maioria de infectados com a Covid-19. 

Além das ocorrências na África do Sul, já foram 
registrados casos em mais de 100 países, incluindo 
o Brasil.

Diversos estudos já estão sendo conduzidos de 
modo a observar se a resposta vacinal será afetada 
por esta variante. Contudo, as informações até o 
momento mostram que os pacientes com infecção 
por essa variante têm evoluído com quadros leves a 
moderados. Os sintomas apresentados, até então, 
predominam com queixas de dores no corpo, 
cefaléia e cansaço (adinamia) importante, 
diversificando dos sintomas mais comuns relatados 
em outras variantes, nos quais havia predomínio de 
sintomas gripais, perda de olfato e paladar, 
segundo a médica sul-africana que primeiro 
identificou a variante Ômicron, Angelique Coetzee. 

Até o momento, não há evidências que confirmem 
que a nova variante esteja associada a maior 
transmissibilidade ou maior gravidade de doença. O 
risco de reinfecção parece ser maior, mas os dados 
ainda são limitados. Existe um aumento de 
hospitalizações na África do Sul, mas que podem 
estar relacionados ao aumento do número de casos 
dentro do país e à baixa taxa de vacinação 
registrada (apenas 24,1% da população 
sul-africana está totalmente vacinada). 

Em países com alta taxa de vacinados para 
Covid-19, os pacientes com doses completas da 
vacina, provavelmente, terão menor risco de 
adquirir a infecção e, se tiverem a doença, menor 
possibilidade de evolução para quadros graves, 
internações e mortes quando comparado aos 
indivíduos não vacinados.  

O que podemos ressaltar é que é necessário 
mantermos a cautela, os cuidados e protocolos de 
higiene, além de vacinação contínua e em massa 
para a população, até que a ciência, com os estudos 
em andamento, nos traga novas respostas sobre a 
variante Ômicron.  

Bruna Damazio Brun
Médica do Trabalho
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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 durante o mês 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 premiação ocorre a cada dois anos e recebeu, nesta 
edição, a inscrição de 310 cooperativas de todo o país. A 
avaliação envolveu a participação de 70 especialistas 
em gestão e governança da Fundação Nacional de 
Qualidade (FNQ), com um total de 80 pessoas 
envolvidas diretamente em todo o processo. 
De acordo com a Supervisora do Escritório de Processos 
da Castrolanda, Reciane Horne Correia, o prêmio 
mostra o quanto a cooperativa conquistou em relação 

aos requisitos de gestão e governança, além de refletir as 
boas práticas nestes dois aspectos. 

“Iniciamos um trabalho olhando para os requisitos que o 
prêmio exige, mas adequando-os ao nosso modelo de 
negócio e o que precisaríamos desenvolver frente às 
necessidades do mercado. Trabalhamos um plano de ação 
voltado para colaboradores, cooperados e clientes, que 
resultou em grandes melhorias nos processos internos”, 
explica. 

Reciane ainda conta que a Cooperativa já iniciou os trabalhos 
para que sejam atendidos os requisitos da próxima faixa da 
premiação (Compromisso com a Excelência) e que também 
possa ser escalado para o nível mais alto (Rumo à 
Excelência). “Identificamos o que ainda não temos 
implantado e o que precisa ser no próximo biênio. O prêmio 
acontece a cada dois anos, mas o modelo de gestão 

Castrolanda conquista prêmio
SomosCoop de excelência em gestão

RECONHECIMENTO NACIONAL

Conselho de Administração da Castrolanda com o troféu do prêmio SomosCoop de excelência em gestão.
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As ações realizadas dentro da área de Compliance 
da Castrolanda foram reconhecidas pelo Programa 
de Excelência da Gestão e Governança do Sistema 
Ocepar (PEGCoop) como um exemplo a ser seguido 
pelas demais cooperativas.  

A Cultura C aparece em destaque no 1º Compêndio 
de Boas Práticas de Governança Cooperativa, 
documento que reúne diferentes iniciativas do 
cooperativismo paranaense na área de gestão que 
apresentaram resultados positivos e podem 
inspirar outras cooperativas. A publicação está 
disponível no portal Paraná Cooperativo. 

Supervisora de Compliance da Castrolanda, Adriele 
Cristina de Oliveira afirma que a menção da Cultura 
C no compêndio é o resultado de processos 
positivos de reforço aos valores e linhas éticas da 
Cooperativa. "Estar no Compêndio de Boas Práticas 
enaltece nosso programa de integridade e nos 
mostra que estamos no caminho correto. São três 
anos de desenvolvimento contínuo da Cultura C, 
aprendendo e aperfeiçoando. Ter a chancela do 
Sistema Ocepar como uma boa prática é um 
reconhecimento que todo o trabalho valeu a pena", 
diz. 

A publicação é consequência de uma das ações do 
Plano Paraná Cooperativo 100 (PRC100), instituído 
em 2015 e finalizado em 2020 com objetivo de dar 
sustentabilidade ao cooperativismo paranaense 
por meio do planejamento estratégico de suas 
atividades e negócios 

As práticas que compõem o compêndio foram 
coletadas em entrevistas realizadas com os 
representantes das cooperativas, entre os anos de 
2019 e 2020, que descreveram suas experiências de 
forma livre e informal. A versão impressa do 1º 
Compêndio de Boas Práticas de Governança 
Cooperativa será disponibilizada em 2022. 

‘Cultura C’
é referência em
boas práticas de
governança 

Seung Lee

Quando fortalecemos 
nossos pilares, como é o 
caso da governança, nos 
aproximamos ainda mais 
dos nossos objetivos frente 
ao mercado e à sociedade. 
Resumidamente, é 
necessário que uma 
corporação ‘arrume a casa’ 
primeiro para depois pensar 
e projetar qualquer 
crescimento”

Diretor Executivo da Castrolanda

Castrolanda é contínuo. Acredito que a 
premiação seja uma consequência de 
um modelo implementado, trabalhado e 
melhorado dia após dia e que vem 
trazendo resultados positivos”, avalia. 

Diretor Executivo da Castrolanda, 
Seung Lee explica que o processo de 
melhoria de gestão e governança é um 
dos alicerces do planejamento 
estratégico interno, que traça caminhos 
para o desenvolvimento econômico e 
sustentável da Cooperativa. “Quando 
fortalecemos nossos pilares, como é o 
caso da governança, nos aproximamos 
ainda mais dos nossos objetivos frente 
ao mercado e à sociedade. 
Resumidamente, é necessário que uma 
corporação ‘arrume a casa’ primeiro 
para depois pensar e projetar qualquer 
crescimento”, conta. 



O Consórcio de Intercooperação da 
Fábrica de Malte realizou a inauguração 
da pedra fundamental da Maltaria 
Campos Gerais. A unidade será 
construída em Ponta Grossa com um 
investimento de aproximadamente R$ 3 
bilhões realizado pela Castrolanda e 
outras cinco cooperativas: Agrária, Bom 
Jesus, Capal, Coopagrícola e Frísia. O 
evento contou com a presença do 
Presidente da República, Jair Bolsonaro, 
e diversas autoridades públicas. 

O investimento será realizado 
em duas etapas, sendo a 
primeira entre 2021 e 2028 e 
a segunda entre 2029 e 2032. 
A área cultivada prevista é de 
60 mil ha e de área 
construída de 60 mil m² na 
primeira fase.  

As cooperativas assumiram o compromisso de mais algumas 
contrapartidas, como a geração anual de R$ 100 milhões de 
ICMS na primeira fase e de R$ 200 milhões na segunda fase, 
além da geração de 6,1 mil empregos diretos e indiretos nas 
duas fases e a construção de uma trincheira na PR-151, para 
acesso às instalações do Distrito Industrial Norte de Ponta 
Grossa. 

Principal produtor de cevada no Brasil, o Paraná foi 
responsável por 54% de toda a área da cultura no país em 2019, 
com 60,3 mil hectares. Além disso, o estado é responsável por 
60% de toda a produção, com 241,5 mil toneladas do grão. 

NOTÍCIAS
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Cooperativas
inauguram
pedra
fundamental
de maltaria

Descerramento ocorreu 
em Ponta Grossa em 
evento com Presidente 
da República e os 
representantes das 
cooperativas.

As seis 
cooperativas 
possuem 7,5 mil 
colaboradores 
e 12,5 mil 
cooperados.





O crescimento sustentável é um dos alicerces do 
planejamento estratégico da Castrolanda. Em 
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 solenidade foi realizada na sede 
da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(FIEP), em Curitiba.   

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. 

NOTÍCIAS
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FÁBRICA DE RAÇÕES DA
CASTROLANDA EM PIRAÍ DO SUL
RECEBE SELO CLIMA PARANÁ 2021

Para o Coordenador de Produção da UFR 
Piraí do Sul, Volnei Pereira, o certificado é o 
reconhecimento público do trabalho 
realizado na unidade. “Diante desse 
reconhecimento, vamos evoluir nas 
próximas categorias do programa para que o 
negócio seja cada vez mais sustentável. 
Essas ações vão de encontro com as 
premissas do planejamento estratégico da 
Cooperativa: eficiência operacional e 
crescimento sustentável.” 

O Analista Ambiental da Castrolanda, 
Rodrigo Sidoski, explica que, para que a 
unidade recebesse o certificado, foi 
realizado o Inventário de Emissões de Gases    
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Rodrigo Sidoski
Analista Ambiental da Castrolanda

A unidade se propõe, 
voluntariamente, a fornecer os 

dados, medir, divulgar e reduzir 
a pegada de carbono. Para o 
próximo ano, pretendemos 
incluir todas as unidades da 

Cooperativa’’.

de Efeito Estufa e submetido à validação da 
SEDEST. “O inventário leva em conta energia 
elétrica, cavaco, água e todos os tipos de 
combustíveis para verificar as emissões de dióxido 
de carbono (CO2). A unidade se propõe, 
voluntariamente, a fornecer os dados, medir, 
divulgar e reduzir a pegada de carbono. Para o 
próximo ano, pretendemos incluir todas as 
unidades da Cooperativa”.

O Presidente da Cooperativa, Willem Bouwman, 
destaca que é dever de todos contribuir com as 
ações de sustentabilidade. “Aqui na Castrolanda, 
entendemos que todos devem colaborar 
diariamente para o desenvolvimento sustentável. É 
papel dos cooperados, colaboradores, parceiros e 
de todos da nossa comunidade prezar pelos nossos 
recursos hoje para garantir que não falte amanhã”.   

O Coordenador da Fábrica de Rações de Piraí, 
Volnei Pereira durante a premiação realizada 
na capital paranaense.



Em 2021, a Fábrica de Rações (UFR) de Castro fecha com a 
maior produção anual da sua história, ultrapassando a 
barreira das 380.000 toneladas de produção, sendo 
350.000 t o melhor resultado até então, alcançado em 
2020.  

“Neste ano, tivemos um acréscimo de cerca de 19% no 
volume de produção. Isso é muito em função do 
crescimento da suinocultura na região, da Unidade 
Industrial de Carnes - Alegra, de alguns produtores que 
aumentaram plantel e também das parcerias com 
produtores independentes. Tudo isso acabou trazendo um 
resultado muito significativo para a fábrica em termos de 
produtividade e faturamento”, explica o Coordenador de 
Produção, Tasso Roquete.  

Na comparação mês a mês, a UFR-Castro ultrapassou em 
setembro 33.600 t produzidas, a maior produção em um 
único mês. “Acabamos juntando as duas pontas 
importantes: produtividade e qualidade. Temos muito o 
que comemorar”, completou o Coordenador.  

No fim de 2020 com a crescente no mercado de proteína 
animal, a fábrica recebeu investimento na sua linha de 
produção. O que agrega ainda mais nos novos resultados. 
Para Tasso, este foi um fator determinante para os 
recordes, além do trabalho de manutenção preventiva.   

O Gerente Executivo do Negócios Carnes, Mauro Cezar de 
Faria fala que as áreas do setor tiveram resultados muito 
satisfatórios. “Estamos aproveitamos todas as 
oportunidades que o mercado tem nos dado. Temos que 
agradecer também a todos os colaboradores que 
participaram e aos cooperados que deram essa condição”. 

Objetivos constantes

NOTÍCIAS
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Nos últimos três anos, a UFR-Castro segue em 
constante crescimento, alcançando recordes 
cada vez mais altos. A expectativa é finalizar o 
ano com um total de mais de 386.000 t. “Um 
grande trabalho em equipe realmente traz 
resultados. Desde o operacional, gestão, 
diretoria, equipes de campo da suinocultura e 
bovinocultura, além da Alegra. Percebemos uma 
sinergia muito maior do que tínhamos em anos 
anteriores”, completa Tasso.  

Atualmente, a produção para suínos representa 
60% do total, entre clientes internos e externos. 
Para o próximo ano, o objetivo principal é 
manter estes volumes, trabalhando na 
qualidade e satisfação dos clientes.  

Recentemente, foram implantados novos 
projetos de eficiência operacional. A ideia era 
alcançar 92% de efetividade das entregas de 
rações dentro dos prazos estipulados. Até o 
momento, o resultado é de 95%. Tasso comenta 
que uma das metas de 2022 é consolidar estes 
números.   

Fábrica de Rações
em Castro tem maior
produção da sua história





As áreas de Negócios Leite e de Cooperativismo da 
Castrolanda realizaram, em 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 dividida em quatro etapas: pré-parto, 
primeiros cuidados com os animais, aleitamento e 
sanidade e principais doenças. As explicações 
foram realizadas em ambientes da fazenda e as 
mulheres puderam esclarecer dúvidas e 
compartilhar as experiências de suas propriedades. 

A Analista Técnica, Cibelli Neufeldt, conta que a 
área foi procurada para realizar um evento voltado 
às mulheres envolvidas com a produção de leite nas 
propriedades. “Nesses encontros, a assistência 
técnica consegue mostrar um pouco do trabalho 
que é realizado nas fazendas, expor a nossa 

vivência diária e ter essa troca de informação entre as 
produtoras. Então, é bem gratificante poder participar e 
auxiliar no conhecimento dessas produtoras com 
relação à pecuária leiteira. Hoje, apresentamos a elas os 
cuidados com a primeira fase da criação da bezerra.” 

O cooperado Paulo Trentin, que trabalha com leite há 
mais de 20 anos e cedeu a propriedade para a realização 
do evento, reforça a importância de compartilhar 
conhecimento com as produtoras. “Eu vejo esse 
momento com muita alegria por termos a oportunidade 
de ensinar e aprender. Acredito que isso é algo que fecha 
com o cooperativismo: mostrar o que é melhor, ver onde 
a gente errou para que outras pessoas não errem 
também e tornar o caminho mais curto para o acerto e o 
desenvolvimento da nossa área”. 

Na segunda parte do evento, 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. 
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Atividade reuniu cooperadas, esposas e filhas de cooperados da pecuária leiteira.

Evento das Amigas do Leite
aborda a trilha de criação de bezerras



Troca de conhecimento
e aumento na participação
de mulheres 

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

A cooperada Maria Benke, uma das idealizadoras do 
grupo Amigas do Leite, relata que o projeto, 
desenvolvido em 2017 para fomentar o conhecimento 
da pecuária leiteira entre as mulheres, foi retomado e 
agora também contempla um novo público.  

“Hoje, depois de um tempo sem atividades presenciais 
por conta da pandemia, realizamos esse evento e 
vemos que o público mudou. Agora temos mulheres 
jovens participando. É muito interessante ver filhas de 
cooperados participando, porque isso faz parte da 
sucessão familiar. Então, todas elas atuam em uma 
propriedade e têm a oportunidade de visitar uma 
propriedade diferente. A Cooperativa faz o intermédio 
dessa visita, dá a condição de podermos nos reunir, 
confraternizar e levar um novo aprendizado às nossas 
propriedades”, observa Maria. 

Aproximação com
as produtoras
O Gerente Executivo de Negócios Leite da Castrolanda, 
Eduardo Ribas, reforça que esses eventos dão a 
oportunidade de conversar com as mulheres que estão 
à frente ou no apoio das propriedades. “Nós 
conseguimos explicar um pouco dos nossos conceitos, 
do que a área está fazendo, no que está investindo, o 
que está mudando e, ao mesmo tempo, mostramos 
também as dificuldades. Para crescer e desenvolver, 
precisamos do apoio das mulheres que são envolvidas 
na propriedade, do jovem, das empresas parceiras e de 
toda a Cooperativa. E hoje tratamos um tema tão 
importante: a criação da bezerra, o primeiro passo da 
produção de leite”. 

O Coordenador da Assistência Técnica de Negócios 
Leite, Marcos Koch, reforça que a participação das 
mulheres na produção de leite é crescente e isso 
contribui de forma positiva para o desenvolvimento 
da área. “Essa sinergia que se constrói é muito 
grande e a gente sente os reflexos disso na evolução 
dos indicadores dentro das propriedades e na 
tomada de decisão. As estratégias adotadas são 
consolidadas de uma maneira muito positiva quando 
você tem o envolvimento do grupo como um todo.” 

“Para o departamento, é muito importante, porque 
elas se tornam apoiadoras das decisões, nos exigem 
que estejamos preparados para corresponder com os 
novos desafios que são lançados também para as 
nossas equipes. E isso tudo faz com que o sistema, a 
Cooperativa e o produtor ganhem”, afirma Marcos. 

Iniciativa contribui no fomento ao 
conhecimento entre as mulheres 
cooperativistas.

Essa sinergia que se 
constrói é muito 
grande e a gente 
sente os reflexos 
disso na evolução dos 
indicadores dentro 
das propriedades e na 
tomada de decisão”

Coordenador da Assistência
Técnica de Negócios Leite



Ganhadoras da categoria Junior, Julia Bavoso, 
de 10 anos, conta que a sua bezerra, a F.B Sintia 
PAT 316, já vem de uma família de vencedoras. 
“Essa bezerra e a família dela são muito 
especiais para mim, as Sintias são uma família 
muito forte. A tia-avó da minha bezerra ficou 
em primeiro lugar na exposição de uma 

A relação dos 
participantes com
os animais

NOTÍCIAS
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Cibelli Neufeldt
Analista Técnica

Neste ano, tivemos alguns desafios 
no Clube por conta da pandemia. 
Mas, mesmo com poucas crianças, 
foi um sucesso, porque elas se 
motivaram e se dedicaram muito. 
Acredito que para o ano que vem a 
gente só tende a crescer e dar ainda 
mais força para o Clube’’.

O mês de dezembro marcou o encerramento do ciclo 
2021 do Clube de Bezerras. A atividade, realizada pelos 
Negócios Leite, visa fomentar a participação de 
crianças e jovens na pecuária leiteira. O encontro 
aconteceu no campo em frente ao Moinho Castrolanda 
e contou com apresentação dos participantes com as 
bezerras, julgamento e premiação. 

Durante o segundo semestre de 2021, a equipe da 
Assistência Técnica dos Negócios Leite realizou visitas 
nas propriedades para acompanhamento das crianças 
e das bezerras. No dia 23 de outubro, também foi 
realizada com os participantes a apresentação da trilha 
de criação de bezerras e uma atividade recreativa de 
perguntas e respostas para relembrar o conteúdo.  

No encerramento do ciclo 2021 do Clube, foram 
premiados 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. 

O Gerente Executivo de Negócios Leite da Castrolanda, 
Eduardo Ribas, destaca a importância da participação 
da comunidade para o Clube. “Nós estamos na Capital 
Nacional do Leite e precisamos incentivar os jovens do 
nosso município a ter esse contato com a área. O Clube 
é da comunidade, ela é a chave para o evento. A 
Cooperativa é uma incentivadora e o Departamento 
Técnico organiza, mas sem a comunidade ele não 
existe. Estamos em um lugar muito bonito, no centro 
da comunidade, com os pais das crianças apoiando e 
trazendo a família para prestigiar.” 
 
Para a Analista Técnica, Cibelli Neufeldt, que está à 
frente do projeto, é uma realização trabalhar a criação 
de bezerras com as crianças. “Neste ano, tivemos 

Julgamento e premiação
marcam último encontro do
Clube de Bezerras em 2021
Após atividades de preparação, crianças
se apresentaram com os animais. 

alguns desafios no Clube por conta da pandemia. 
Mas, mesmo com poucas crianças, foi um sucesso, 
porque elas se motivaram e se dedicaram muito. 
Acredito que para o ano que vem a gente só tende a 
crescer e dar ainda mais força para o Clube.” 



A avaliação levou em conta a
bezerra e a apresentação das crianças.
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Planejamento para
o próximo ano 
Em março de 2022, na ExpoCastrolanda, a Assistência Técnica dos 
Negócios Leite inicia um novo ciclo do Clube de Bezerras e as crianças e 
adolescentes de toda a comunidade poderão se inscrever.

Confira os ganhadores de 2021: 

Agroleite, então, eu tinha que 
manter a história das Sintias.” 

Sophia Baso, de 14 anos, que 
venceu a categoria Senior, 
relata os aprendizados 
durante o Clube. “Eu aprendi 
que tem que ter bastante 
calma, tem que ter amor com 
a bezerra. Às vezes, ela dá 
uma ‘escapulida’, mas tem 
que ter calma. Também 
aprendi que eu e a bezerra 
somos um time e que, se a 
gente fizer bem feito, o 
negócio anda. Fiquei muito 
feliz por participar e ainda 
mais por ganhar.” 

Para o filho de cooperado, 
Ronald de Boer, que avaliou a 
apresentação das crianças, é 
gratificante participar de um 
evento que incentiva o 
contato com a pecuária 
leiteira desde cedo. “É muito 
bom ver a nova geração vindo, 
é de extrema importância 
para o setor leiteiro e para o 
ramo de exposições as 
crianças pegarem gosto desde 
o começo.” 

Categoria Junior 
1º lugar: Julia Oliveira Bavoso – F.B Sintia PAT 316

Categoria Junior 
2º lugar: Gustavo Salomons - C.R.A Undenied Parva 2034 TE
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Cidade do Leite
Castro - PR

SEU ENCONTRO 
COM AS MAIS NOVAS
TECNOLOGIAS DO LEITE
TEM DATA MARCADA.

Categoria Bezerra
C.R.A Undenied Parva 2034 TE - Gustavo Salomons

Categoria Sênior
2º lugar: Thainara Henning – Poly 1024

Categoria Sênior
1º lugar: Sophia Oliveira Basso – Ema

Categoria Sênior
3º lugar: Livia de Campos Witsmiszyn - Poly 1024



Um levantamento da Associação Americana de 
Criadores de Animais (NAAB) apontou um 
touro de um cooperado da Castrolanda como a 
segunda melhor genética do mundo para 
animais voltados à produção de leite. Os dados 
foram divulgados na prova de agosto, uma das 
mais recentes da lista Top 200 PTA Milk, que 
mede a genética de touros de acordo com a 
certificação internacional da Certified Semen 
Services (CSS). 

Pelo levantamento, o touro Harm Jedi Alphabet 
9908, da raça Holandesa P&B, aparece na 
segunda posição no ranking mundial de touros 
genômicos. O animal é de propriedade do 
cooperado Lucas Rabbers, de Castro. Em 
resumo, o ranking genômico aponta quais 
animais possuem a probabilidade de produzir 
filhos acima da média de acordo com as 
condições genéticas. Na prova de agosto/2021, 
o animal aparece com um índice PTA Milk de 
2.837, apenas 28 pontos atrás do melhor touro 
do mundo para a reprodução de animais de 
leite. 

O touro Harm Jedi Alphabet 
9908, da raça Holandesa 
P&B, aparece na segunda 
posição no ranking 
mundial de touros 
genômicos.

Touro de cooperado
da Castrolanda é

É VICE-LÍDER EM RANKING
MUNDIAL DE GENÉTICA

Proprietário do animal, Lucas Rabbers conta 
que o touro vem de uma linhagem excelente, 
onde parte dela nasceu na própria fazenda: 
apesar do pai ser um animal dos Estados 
Unidos, a mãe é uma vaca criada na 
Agropecuária Harm, de propriedade da família. 
“A mãe e o pai são animais muito bons. Um 
touro como esse poderia ter nascido aqui ou em 
qualquer lugar do mundo, já que o sêmen 
adquirido para a reprodução veio dos Estados 
Unidos por meio de uma compra que fizemos. 
Ter este animal é como acertar na loteria”, 
brinca o cooperado. 

O touro atualmente está em uma empresa de 
inseminação genética de São Paulo, onde 
qualquer proprietário pode adquirir o sêmen 
para reprodução. “Ao invés de termos uma 
vaca nos dando lucro na cadeia leiteira, temos 
um touro”, conta. Rabbers fica com uma 
porcentagem de todas as vendas provenientes 
do animal que são feitas pela empresa. 
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ma história que nasceu da coragem, se fortaleceu na fé e se consolidou no 
trabalho: a Castrolanda completou, em novembro, 70 anos de fundação. A 
data registra a chegada dos primeiros grupos de imigrantes holandeses 
que vieram ao Brasil e deram início ao desenvolvimento da cooperativa 
em terras paranaenses. 

Em sete décadas de atuação, a Castrolanda tem fundamentado o trabalho 
nos pilares da fé, educação e cooperação – princípios que compõem o 
tripé da imigração. A parceria entre clientes, colaboradores, cooperados e 
comunidade tem gerado resultados expressivos ao longo dos anos, que 
colocam a cooperativa entre as principais companhias do Brasil. 

Os números são bastante satisfatórios: o acumulado anual até o mês de 
aniversário traz um faturamento líquido de R$ 5 bilhões – um recorde 
para a história da Castrolanda. Com pouco mais de 30 dias para o fim do 
ano, o valor já ultrapassava em 16% o total faturado em 2020 – quando a 
cooperativa registrou R$ 4,3 bilhões acumulados. 

O crescimento exponencial é reflexo de uma atuação fundamentada em 
valores, que permite que colaboradores, cooperados e todos os envolvidos 
na cadeia produtiva tenham suas demandas levadas à sério e tenham 
garantido o direito de pautar decisões coletivas. O resultado deste 
processo é o crescimento econômico da Castrolanda andando de mãos 
dadas com o desenvolvimento da comunidade, em uma relação em que 
todos ganham. 

O último balanço anual da cooperativa traz o número de 1.053 cooperados 
ativos. São eles os principais responsáveis pela produção, concentrada em 
sete vertentes: grãos, suínos, batata, rações, sementes, ovinos e leite. 
Toda essa operação conta com o respaldo de mais 3,7 mil colaboradores, 
distribuídos nas 23 unidades da Castrolanda instaladas no Paraná e em 
São Paulo. 

CAPA
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Diretor Executivo da Castrolandao, Seung Lee considera 
bastante positivo os resultados parciais de 2021 e acredita 
que eles se tornaram realidade graças a um exemplar 
cumprimento do planejamento estratégico construído 
ainda em 2019. “A Castrolanda tem alicerces sólidos nos 
valores institucionais. Com objetivos bem definidos, aliado 
ao suporte de colaboradores e cooperados, a Castrolanda 
segue dia após dia em um caminho de sustentabilidade e 
estabilidade dos negócios”, explica. 

Em 2020 o Horizonte – nome dado ao planejamento 
estratégico da cooperativa – preparou a companhia para se 
tornar ainda mais competitiva em sua área de atuação, 
apostando no redesenho de alguns processos que 
trouxeram mais agilidade a assertividade nas ações. 

CAPA
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A Castrolanda 
possui uma história 
apaixonante e  
emocionante, que 
nos remete à 
coragem dos nossos 
pioneiros 
holandeses. Toda 
essa força de 
trabalho e vontade 
de crescer, aliada ao 
cooperativismo que 
está enraizado nas 
nossas ações, nos 
trouxeram até aqui”
Willem Berend Bouwman
Presidente da Castrolanda

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Os números por si só mostram o tamanho da cooperativa e 
a sua importância para o cenário agropecuário brasileiro. 
Ainda assim, citar somente os valores financeiros não é 
suficiente para mostrar a grandeza da Castrolanda e o 
quanto ela representa para as pessoas envolvidas no 
ecossistema produtivo. 

Pensando nisso foi lançada, ainda no início do ano, a 
campanha Razões Para Celebrar, com uma proposta que 
vem dando destaque a inúmeras ações da Castrolanda no 
âmbito institucional, social e sustentável. O cronograma 
teve início em março e seguiu até o mês de novembro, 
quando a cooperativa completou 70 anos de fundação. 

Razões para celebrar



CAPA

“A Castrolanda possui uma história 
apaixonante e bastante emocionante, que 
nos remete à coragem dos nossos 
pioneiros holandeses. Toda essa força de 
trabalho e vontade de crescer, aliada ao 
cooperativismo que está enraizado nas 
nossas ações, nos trouxeram até aqui. É 
um orgulho fazer parte de um momento 
tão importante da cooperativa, 
principalmente olhando para tudo o que 
foi construído”, ressalta o presidente 
Willem Berend Bouwman. 
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Como forma de celebrar todo o trabalho de sete décadas, a 
Castrolanda homenageou personagens e contou histórias 
importantes do processo de construção e consolidação da 
cooperativa. Foram trabalhadas homenagens ao 
pioneirismo dos imigrantes holandeses e grandes 
histórias de cooperados e cooperadas que fizeram parte 
deste desenvolvimento construído ao longo dos anos. 

Temas como sustentabilidade, responsabilidade social e a 
importância da cooperação também foram abordados em 
eventos on-line e conteúdos interativos que contaram 
com a participação de centenas de colaboradores e 
cooperados ao longo dos meses. 

A história da Castrolanda se confunde com 
a da chegada de imigrantes holandeses em 
Castro, no ano de 1951. Ainda em solo 
europeu, os pioneiros da imigração 
fundaram uma associação que norteou a 
vinda de famílias para a região onde seria 
fundada a Cooperativa poucos meses 
depois. 

Todas estas memórias são recordadas no 
livro ‘Castrolanda 70 anos: uma história de 
união, fé e cooperação’, do jornalista 
Edison Lemos, lançado durante a festa de 

celebração do aniversário da Cooperativa. A proposta 
resgata a história de coragem e trabalho de quem fundou 
a Castrolanda, mas também mostra a dedicação daqueles 
que participaram de cada momento importante em sete 
décadas de cooperação. 

O conteúdo do livro traz datas marcantes para a 
imigração holandesa e para a Castrolanda, divulgadas em 
uma linha do tempo com os principais acontecimentos de 
cada década. Foram mais de seis meses de pesquisa, 
busca por imagens, documentos históricos e relatos que 
retratam o tamanho e a importância da Cooperativa para 
o desenvolvimento da sociedade onde ela está inserida. 

LIVRO REFORÇA
PIONEIRISMO
HOLANDÊS
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Para comemorar os 70 anos foi realizada, no Pavilhão da 
Cidade do Leite, uma grande celebração. O evento reuniu 
cooperados e convidados – além dos colaboradores, que 
assistiram tudo pela internet – em um momento de 
grandes homenagens e reconhecimento àqueles que 
fizeram e fazem parte da história da Cooperativa. 

Durante o evento o presidente da Castroanda, Willem 
Berend Bouwman, relembrou a coragem dos pioneiros 
holandeses, que deixaram suas cidades de origem para 
desbravar novas terras na região onde hoje está localizada 
a Colônia Castrolanda.  

As homenagens iniciaram com a entrega do título de 
Cidadão Honorário de Castro para o ex-presidente da 
Castrolanda, Frans Borg. A honraria foi concedida pela 
Câmara Municipal por meio de uma lei de autoria do 

Noite histórica de
festa e homenagens 

vereador, cooperado e diretor do 
Memorial da Imigração Holandesa, Rafael 
Rabbers. 

Quem também ganhou homenagens 
foram os associados com longo tempo de 
serviços prestados à Castrolanda. 
Cooperados com 50, 45, 40, 30 e 25 anos 
de trabalho junto à cooperativa foram 
chamados ao palco para receber os 
reconhecimentos e os aplausos do público. 

O evento foi finalizado em grande estilo 
com o show da dupla sertaneja Fernando e 
Sorocaba, cantando sucessos de ontem e 
de hoje e parabenizando a Castrolanda 
pelos 70 anos de história. 

CAPA
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COOPERADOS
HOMENAGEADOS

ESPOLIO UBEL SALOMONS 

JAN NOORDEGRAAF 

LUIZ GERALDO GOLTZ 

LEO PAULO BARTH 

TEUNIS JAN GROENWOLD 

JOSE HILTON PRATA RIBEIRO

MARIO DE ARAUJO BARBOSA 

JOAQUIM CESAR MASCARENHAS 

JAN LOMAN 

EDUARDO BENKE 

HENDRIKUS SALOMONS 

AAFKE STRIJKER RABBERS 

JAN PETTER

CELCO WACHERSKI 

WALTER JOHN GEHRMANN 

ROBERTO SLEUTJES 

RONALD RABBERS 

ALBERT STRIJKER RABBERS 

JOSE CLAUDIO GOMES TELLES 

PERCIVAL FONTOURA KUGLER 

LAURINDA DE SOUZA 

MARCOS MIGUEL FERRAZ 

GEERTJE MARGRIET GROENWOLD JANSSEN 

PAULO AFONSO SOCELA 

LUIZ WILPERT 

MAURO DE MATOS RIBAS 

ARMANDO RABBERS 

CLAUDIO HENRIQUE KUGLER 

MATEUS SIMAO 

SANITO MAINARDES 

ASTOR DRESCH 

RICHARD GERALDO BOSMULLER 

RUDOLFO ERNESTO BOSMULLER 

SANDRO LEFFERS 

LUIZ CARLOS CAMPOS 

VALERIA SCHITTENHELM 

FRANS BORG
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Em comemoração ao aniversário de 70 anos da 
Castrolanda, foi lançado o novo posicionamento das 
marcas da Cooperativa. O evento, que ocorreu no 
Memorial da Imigração Holandesa, cartão postal da 
Colônia Castrolanda, teve a presença do Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Gestores das marcas 
e imprensa. 

Nas novas identidades foram preservadas as 
particularidades de cada um dos produtos ou serviços, 
sem deixar de uni-las em um só objetivo. O design limpo 
e moderno vem para fortalecer ainda mais a 
personalidade da Cooperativa, trabalhando para 
estimular a força conjunta dos produtos e fortalecer o 
posicionamento das marcas, cada uma com suas 
características. 

“Desde o início da campanha de aniversário, realizamos 
diversas ações voltadas à história da Cooperativa. Tudo 
isso busca evidenciar o cooperativismo presente em 
todas as nossas escolhas. O reposicionamento das 
marcas é uma das etapas para alcançar esta sinergia”, 
explica o Supervisor de Comunicação e Marketing, Edgar 
Ribas. 

No evento foram apresentados os novos 
logos e os detalhes para o desenvolvimento 
dos conteúdos. A ação instituiu novas 
arquiteturas de marcas para as áreas de 
Sementes, Helpen, Fertilizantes, Empório, 
Energias Renováveis e Nutrição – esta 
última é a junção de duas antigas marcas da 
Castrolanda (Rações e All Lands) que foram 
integradas com a nova arquitetura. 

Para o Diretor Executivo, Seung Lee, esta 
mudança é para dar ainda mais visibilidade 
ao que já é feito ao longo dos anos na 
Cooperativa. “Todos os produtos da 
Castrolanda têm que passar a mesma 
mensagem que queremos para a 
Castrolanda. Essa reorganização garante que 
tenhamos a mesma linguagem. Queremos 
uma unicidade na proposta de valor. A 
Castrolanda é reconhecida pela qualidade 
dos seus produtos e serviços, nós queremos 
reforçar isso para todos”, afirma. 

CASTROLANDA REESTRUTURA MARCAS 
E REFORÇA SINERGIA COOPERATIVISTA



EXPOSIÇÃO ITINERANTE
Para que colaboradores das unidades da Castrolanda 
ficassem ainda mais próximos das celebrações de 70 anos, 
a cooperativa realizou ao longo de novembro e dezembro 
uma exposição itinerante. O espaço móvel percorreu 
unidades contando a história do pioneirismo holandês, da 
criação da cooperativa, implantação das unidades e uma 
linha do tempo com os principais momentos das sete 
décadas de atuação.
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LABORATÓRIO DE SEMENTES
CONQUISTA PROFICIÊNCIA
PELO 3º  ANO CONSECUTIVO
O Laboratório de Análise de Sementes (LAS) da 
Castrolanda conquistou, pelo 3º ano 
consecutivo, o certificado do Programa de 
Ensaios de Proficiência (PEP), 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 

NOTÍCIAS
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requisitos para garantir a certificação da norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, seguida pelo 
laboratório.  

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 
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Michelli Rodrigues de Oliveira
Analista de Sementes

Na prática, isso significa que as análises feitas por 
aqui estão dentro das normas. Significa que o 
trabalho dos nossos analistas é válido, já que a leitura 
e os critérios são os mesmos de outros laboratórios’’.

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. 

“Na prática, isso significa que as análises feitas por 
aqui estão dentro das normas. Significa que o 
trabalho dos nossos analistas é válido, já que a 
leitura e os critérios são os mesmos de outros 
laboratórios”, conta a Analista de Sementes, 
Michelli Rodrigues de Oliveira.  

Neste ano foram analisados sete parâmetros: 
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 segue se mostrando 
como confiável para análises de sementes e dá um 
grande passo para a recertificação junto ao 
Inmetro. 







Planta que iniciou o processo de industrialização 
das atividades da Castrolanda, a Unidade de 
Batata Frita completou, em novembro, 18 anos 
de operação. A unidade, instalada em 2003 aos 
fundos da Cidade do Leite – que na época ainda 
integrava o Parque de Exposições Dário Macedo 
– é parte de um processo importante de domínio 
de toda a cadeia produtiva da batata. 

Antes da industrialização, as atividades dos 
bataticultores se resumiam ao fornecimento de 
batatas para o mercado interno brasileiro. A 
operação na UBF trouxe mais segurança aos 
produtores, que contam com a garantia do 
processo industrial e a rastreabilidades das 
etapas da cadeia.  

“A Castrolanda hoje é o único grupo produtor de 
batata no Brasil que domina a cadeia produtiva 
desde o início até chegar à indústria. 

NOTÍCIAS
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UNIDADE DE BATATA FRITA
COMPLETA 18 ANOS DE OPERAÇÃO

Conseguimos abraçar todos os processos, 
tornando possível rastrear todas as etapas. 
Qualquer problema que possa existir, é mais 
fácil de notar onde ele acontece e, 
consequentemente, de resolver. Isso nos torna 
um player muito importante no mercado 
nacional de batata”, explica o Gerente Executivo 
de Negócios Batata da Castrolanda, Cassiano 
Carraro. 

Desde a implantação da UBF foram realizados 
vários investimentos na unidade. O mais recente 
foi o projeto de ampliação, finalizado em maio 
de 2021. O aporte de quase R$ 21 milhões 
resultou no aumento da produção e ampliação 
das áreas de estocagem, além de outros 
benefícios operacionais.  

A capacidade de produção de batata frita, que 
anteriormente era de cerca de 650 kg/hora, 

MAIORIDADE



SEGURANÇA NO 
PROCESSO PRODUTIVO

passou a ser de 1.350 kg/hora. 
Coordenador de Produção, Josué 
Quadros conta que o volume 
produtivo passou de 170 toneladas 
para 280 toneladas, mantendo os 
dois turnos de trabalho. Com um 
terceiro turno, a produção diária 
pode chegar a 380 toneladas. “A 
indústria agrega valor ao 
cooperado”, conta. 

Produtor de batatas desde 1996, o cooperado Jean Bouwman se 
lembra das atividades produtivas antes da implantação da UBF. “No 
começo das nossas atividades, trazíamos as sementes de batata da 
Holanda para multiplicar em solo brasileiro e abastecer a cadeia 
local. Ter uma indústria ao nosso lado significa mais segurança ao 
produtor, que sofre muito menos com as oscilações de mercado”, 
detalha. 

O gerente executivo de Negócios Batata, Cassiano Carraro, enxerga 
um futuro ainda mais promissor para o negócio. “O que a gente 
analisa é que tem uma oportunidade muito grande de crescimento 
dentro da área industrial, agregando valor ao trabalho do produtor e 
tornando o negócio cada vez mais sustentável”, afirma. 

CASTROLANDA REVISTA | 43

Cassiano Carrano

A Castrolanda hoje 
é o único grupo 
produtor de batata 
no Brasil que 
domina a cadeia 
produtiva desde o 
início até chegar à 
indústria”

Gerente Executivo de Negócios
Batata da Castrolanda

AMPLIAÇÃO DA UBF

Produção de Batata Frita
de 650 kg/hora 
para 1.350 kg/hora

Volume produtivo diário
de 170 toneladas
para 280 toneladas

Investimento
R$ 21 milhões



Castrolanda lança aplicativo
para otimizar o atendimento
digital para cooperados 
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.   

Para o Gerente Executivo de CSC da Castrolanda, 
Odivany Pimentel Sales, o objetivo é aproximar o 
cooperado, acompanhar as necessidades de prestação 
de serviços de forma rápida e segura, além de gerar 
uma onda de transformação digital. “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”, 
explica.   

A ideia faz parte de uma das diretrizes estratégicas 
que é ampliar a presença da Castrolanda no meio 
digital. “Nós temos percebido que a conveniência dos 
serviços é importante para todo mundo e tem 
também apelo muito forte nas novas gerações. 
Combinamos aqui a tradição da Cooperativa e a 
modernidade que o mundo precisa”, comenta o 
Diretor Executivo, Seung Lee.    

Com mais praticidade ao associado, o Ágil é uma 
ferramenta que concentra todos os serviços 
digitais da empresa 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.

Seung Lee
Diretor Executivo

Nós temos percebido que a 
conveniência dos serviços é importante 
para todo mundo e tem também apelo 
muito forte nas novas gerações. 
Combinamos aqui a tradição da 
Cooperativa e a modernidade que o 
mundo precisa’’.
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A Castrolanda tem uma representante na 
Lista Forbes das 100 Mulheres Poderosas 
do Agro. Debora Noordegraaf, cooperada 
e Coordenadora da Comissão Mulher 
Cooperativista, está entre as brasileiras 
que mostram o lado empreendedor do 
campo e fortalecem a presença feminina 
no agronegócio.

Os nomes foram divulgados em 15 de 
outubro, dia em que foi celebrado o Dia 
Internacional da Mulher Rural. A data foi 
instituída pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 1995, para elevar a 
consciência mundial sobre a importância 
do protagonismo feminino nas mudanças 
econômicas, sociais, ambientais e 
políticas.  

Segundo a Forbes, a lista tem como 
objetivo homenagear as mulheres que 
atuam no agronegócio e, para isso, foram 
selecionadas algumas das que 
representam o movimento de mudança 
no campo e se destacam no setor. 

Entre as integrantes da lista, Debora Noordegraaf destaca o 
papel e a dedicação da Comissão Mulher Cooperativista da 
Castrolanda para fortalecer a presença feminina no 
agronegócio. O grupo realiza, há 12 anos, palestras, cursos e 
diversas ações para trazer cada vez mais mulheres para a 
Cooperativa. Recentemente, a Comissão foi reconhecida como 
referência nacional para o Sistema OCB. 
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Cooperada da
Castrolanda integra
Lista Forbes das 100
Mulheres Poderosas
do Agro

Agradeço o reconhecimento e o carinho de todos. 
Esses são os frutos de um grupo de mulheres 
determinadas e dispostas a representar outras 
mulheres cooperativistas. Nosso trabalho de 
contribuir com o cooperativismo, trazer mais 
mulheres para a Cooperativa e formar lideranças 
femininas no agronegócio é diário. Fico muito feliz e 
grata pelo reconhecimento a nível nacional, isso nos 
incentiva a seguir com nossas ações”.

Mulheres
Poderosas
do Agro

Lista
Forbes

Debora Noordegraaf
Coordenadora da Comissão Mulher Cooperativista da Castrolanda
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Fortalecer a presença feminina no agronegócio é uma 
missão que não pode parar. Mesmo com a pandemia de 
Covid-19, a Comissão Mulher Cooperativista da 
Castrolanda adaptou o planejamento e realizou 
diversas ações ao longo de 2021. 

Em março, nas comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, além de uma live especial no canal da 
Cooperativa no Youtube, foi lançado um vídeo com 
quatro gerações de mulheres cooperativistas. Neste 
mês, também foi iniciado, por meio da 
intercooperação com a Frísia e a Capal, o Programa de 
Liderança Feminina no Agronegócio, que reuniu 
diversas mulheres cooperativistas em uma formação, 
com encontros quinzenais, que durou até outubro. 

No mês de maio, foi ao ar o primeiro episódio da série 
em vídeo Mulheres Cooperativistas, com a história da 
cooperada Aline Ornieski de Jesus. A série teve mais 
quatro episódios, lançados ao longo do ano, com as 
trajetórias das associadas Janneke Bouwman van de 
Riet, Ana Helena Nascimento e Fabiola Petter. 

Já em agosto, foi instalada na sala da Comissão na sede 
Matriz da Castrolanda a linha do tempo Mulher 
Cooperativista, que mostra um pouco do trabalho 
desenvolvido ao longo dos 12 anos de história da 
marca.  

Setembro foi marcado por três ações: o Ciclo de 
Mecanização Agrícola em parceria com a Tratornew, 

concessionária New Holland, realizado em 
encontros online; a participação da Coordenadora 
da Comissão, Debora Noordegraaf, no curso 
Semeando Futuros, do Sistema OCB; e uma reunião 
por videoconferência com representantes do 
Sescoop de vários estados e o Comitê de Mulheres 
da OCB, ocasião em que a Comissão foi reconhecida 
como referência nacional. 

Em outubro, além do reconhecimento de Debora 
como uma das 100 Mulheres Poderosas do Agro 
pela Revista Forbes, também foi realizada uma 
palestra sobre Educação Financeira em parceria 
com o Sicredi Campos Gerais que marcou o retorno 
dos eventos presenciais, e a Imersão em 
Cooperativismo no Ninho do Corvo, em 
Prudentópolis. 

No mês de novembro, o evento Amigas do Leite - 
Trilha da Criação das Bezerras, organizado pelas 
áreas de Negócios Leite e Cooperativismo da 
Castrolanda, trouxe ainda mais conhecimento e 
troca de experiências para as produtoras.  

As atividades encerraram no dia 15 de dezembro 
com a realização da Pré-Assembleia das Mulheres 
Cooperativistas, em que foram apresentadas as 
ações e a eleição da Comissão para 2022. Na 
votação, Debora foi reeleita e a Vogal Samanta Cruz 
passa a integrar as lideranças do grupo.

NOTÍCIAS

CASTROLANDA REVISTA | 47

Comissão Mulher Cooperativista
encerra ações do ano e apresenta
planejamento de 2022 
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Gabriela Kiers
Jovem Cooperativista

A sucessão precisa acontecer não 
só dentro da propriedade, mas 
também dentro da Cooperativa, 
pois os jovens são o futuro dos 
negócios’’.

Jovens cooperativistas avaliam
participação em comitês setoriais 
Incentivar a sucessão familiar nas propriedades é um 
dos compromissos da Castrolanda, que realiza ações 
para que os jovens estejam cada vez ativos na 
Cooperativa. No segundo semestre de 2021, três 
jovens cooperativistas foram selecionados para 
participar dos comitês setoriais e debater assuntos 
relacionados ao agronegócio. Os participantes 
precisam ter de 18 a 35 anos e ser atuantes nas áreas 
escolhidas. 

O objetivo da iniciativa, além de incentivar o 
interesse pelos negócios da família, é formar líderes e 
apresentar a eles o funcionamento da Cooperativa. 
Durante as reuniões, os jovens podem participar das 
discussões, esclarecer dúvidas e expor suas opiniões. 

Para Hendrik Fritz Strijker, que participou do Comitê 
Agrícola, a experiência foi como um ‘test drive’ para 
que, posteriormente, quem for entrar no comitê já 
tenha um bom conhecimento de suas funções. “A 
iniciativa é de suma importância para dar 
oportunidade aos novos produtores e futuros 
cooperados de se aproximarem, entenderem e 
participarem das formas organizacionais da 
Cooperativa”. 

O jovem ainda destacou que os comitês apresentam 
clareza em mostrar o porquê de cada decisão tomada, 
organização e efetividade nas reuniões, 
oportunidades de todos expressarem suas opiniões e 
transparência nas respostas a todas as questões 
apresentadas pelos membros. 

Pamela de Jager integrou o Comitê Suinocultor e 
acredita que é fundamental a participação dos jovens 
para que possam acompanhar, durante o ano, as 

discussões da área de negócio. “Essa foi uma 
oportunidade única e eu, com certeza, 
participaria novamente em uma próxima 
oportunidade”. 

Gabriela Kiers, jovem cooperativista que 
acompanhou o Comitê Bovinocultor, conta que a 
vivência nas reuniões trouxe mais conhecimento 
da cadeia leiteira e dos processos da Castrolanda. 
“A sucessão precisa acontecer não só dentro da 
propriedade, mas também dentro da 
Cooperativa, pois os jovens são o futuro dos 
negócios. Então, essa iniciativa incentiva ainda 
mais os sucedidos a colocarem os sucessores 
dentro de seus negócios e os sucessores a se 
interessarem em continuar os negócios da 
família”. 

Em janeiro, os jovens cooperativistas poderão 
se inscrever para participação nos comitês 
setoriais em 2022. 

Gabriela Kiers falou
sobre sua participação no
Comitê de Bovinocultores
durante a Pré-Assembleia

dos Jovens Cooperativistas.



Promover o conhecimento e a capacitação de cooperados, técnico e envolvidos na 
pecuária leiteira é uma das competências da Área de Negócios Leite da Castrolanda. 
Em 2022, a área vai promover o 1º Fórum Internacional de Bovinos Leiteiros - Do 
Brasil para o Mundo.  

Com encontros mensais transmitidos no canal da Cooperativa no Youtube, o evento 
vai trazer palestras com pro�ssionais renomados que se destacaram em solo 
brasileiro e em países como Estados Unidos, Canadá e Holanda. 

O primeiro encontro está marcado para o dia 26 de janeiro e vai tratar sobre silagem 
de milho. As demais palestras do Fórum também abordarão período de transição, 
recria, reprodução, nutrição, forrageiras, gestão de propriedade, manejo, genética, 
entre outros temas. 

INSCRIÇÕES ABERTAS!
APONTE A C ÂMER A DO SEU CELUL AR 
PAR A O QR CODE AO L ADO!

Mais informações com a equipe da
Assistência Técnica do Negócios Leite.
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Por Pastor Flávio Américo
Dantas de Carvalho
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Existe toda uma Teologia da Cruz. Isso é muito bom! 
O ruim é esquecer o sepulcro vazio, os jantares, as 
conversas, as viagens e a Manjedoura. Não é bom 
que nos esqueçamos do quão rica de ensino de Deus, 
para nós, foi a vida de Jesus. 

O amor de Deus não começou a ser mostrado na 
Cruz; ali foi feito o pedido de casamento (quem 
quiser ir para a eternidade de mel, tem que receber 
suas alianças, a Antiga e a Nova). A Manjedoura 
também estava cheia de provas de amor. Aquela 
criança teve que deixar o conforto do ventre 
materno para vir ao mundo. Estava nu, com frio e 
todo sujo de sangue. Ele sentiu na pele que esse 
mundo não é nenhum paraíso. Jesus não chorou a 
primeira vez diante da morte de Lázaro; como toda 
criança, deve ter começado a vida chorando. 

Não foi só o conforto da barriga de Maria que ele 
deixou. Ele saiu da presença do Rei para vir morar 
com os rebeldes. Da Eternidade, veio à História. Só 
não percebemos o quanto isso é uma prova de amor, 
pelo fato de ainda não termos compreendido que 
essa vida não chega nem perto da vida eterna. Lá no 
fundo, ainda preferimos estar aqui. Deus mostrou 
seu amor, pois “o que os olhos não veem o coração 
não sente”, não no sentido que você está pensando, 
leitor, mas significando que o amor sempre se 
manifesta em atos, como aconteceu naquele 
estábulo em Belém. 

A estrela que guiou os magos, que não eram três 
nem reis, mostrou o caminho para o Caminho. 
Aquela estrela apontava para o fim da noite escura 
de nossas almas, ela guiou os magos até a Alvorada, 
pois “a alegria vem pela manhã”. 

A Virgem não deu à luz, mas deu ao mundo a Luz. 
Naquela Manjedoura está o Alimento que saciará 
eternamente toda ovelha que dEle comer. Na vida 
daquela criança há, ainda hoje, vida para todos. 
Como disse Lúcia, Rainha de Nárnia, “dentro de um 
certo estábulo, havia uma coisa que era muito maior 
do que o nosso mundo inteiro”. Naquele cocho, 
coisa que nenhum teólogo consegue explicar, estava 
envolta em panos a Eternidade. 

A alegria
vem pela

manhã

num cocho
O alvorecer
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O fim de ano foi marcado pela 
inauguração de novas exposições 
no Centro Cultural Castrolanda 
(CCC). Durante as comemorações 
de 70 anos da Colônia 
Castrolanda, foram abertas as 
exposições "Castrolanda: sete 
décadas de cooperativismo", 
localizada no segundo andar do 
Memorial da Imigração 
Holandesa (Moinho), e "Memória 
Escolar de Castrolanda", que está 
no Museu Histórico.

A primeira foi uma forma de 
homenagear a Cooperativa 
Castrolanda pelos seus 70 anos. O 
segundo andar do Moinho foi 
completamente reformulado e 
foram inseridos elementos 
tecnológicos, como telas 
interativas e acervo digital, que 
ajudam a contar de forma mais 
detalhada a história da 
Cooperativa.

“Esta reestruturação é uma 
forma de manter vivo na 
memória aquilo que os pioneiros 
fizeram pela cooperativa e por 
toda a comunidade, mostrando 
para as pessoas a importância do 
cooperativismo”, destacou o 
presidente da Castrolanda, 
Willem Berend Bouwman, 
durante a inauguração.

Já a segunda exposição busca 
mostrar a história da educação 
dentro da Colônia Castrolanda, 
além de homenagear 
profissionais que se dedicaram a 
formar e educar diversas 
gerações de alunos. “A educação é 
um dos pilares da Colônia junto 
com a fé e o cooperativismo. Em 
anos anteriores tivemos 
exposições retratando os demais 
pilares, agora chegou a hora de 
mostrarmos a educação”, explica 
Rafael Rabbers, gerente do CCC.

Rabbers também fala sobre a 
escolha da data para a 
inauguração das exposições. 
“Para nós, o dia 30 de novembro 
é muito simbólico, visto que 
marca o aniversário da Colônia 
Castrolanda. Em 1951, os 
primeiros imigrantes iniciaram a 
construção desse sonho e que 
todos os descendentes buscam 
dar continuidade. É uma honra 
poder inaugurar em uma data tão 
simbólica novas exposições que 
contam o esforço e a luta dos 
nossos pioneiros”.

Durante o mês de janeiro, as 
exposições podem ser visitadas 
de terça a domingo, das 13h às 
18h. Após esse período, o espaço 
estará aberto de sexta à domingo 
e feriados. A entrada (inteira) 
custa R$ 15 e dá acesso ao 
Memorial da Imigração 
Holandesa e ao Museu Histórico 
de Castrolanda. Na sexta-feira, a 
entrada é gratuita para 
moradores de Castro.

Centro Cultural inaugura
novas exposições

Apoio
Institucional:

Realização:
Apoio Cultural:



Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná.

O Centro Cultural Castrolanda 
(CCC) deu início a mais uma etapa 
do projeto “Entre sonhos e 
realizações: A memória viva de 
Castrolanda”. Em dezembro, a 
equipe de colaboradores do CCC 
iniciou a filmagem das primeiras 
entrevistas com imigrantes 
holandeses e seus descendentes. A 
finalidade é eternizar a história da 
imigração e a formação da Colônia 
Castrolanda em vídeo.

Até o final do projeto, mais de 100 
entrevistas serão realizadas com o 
intuito de registrar a memória das 
pessoas que viveram os primeiros 
anos da Colônia. Com isso, o 
Centro Cultural passa a ter mais 
uma fonte de pesquisa sobre a 
imigração no Paraná, auxiliando 
na formação de futuras exposições 
e aumentando o acervo sobre o 
tema.  

A historiadora do CCC, Samara 
Hevelize Lima, explica que o 
projeto busca construir uma 
narrativa da história da Colônia, 
ao resgatar a memória cultural 
coletiva e também a memória 
individual, auxiliando na 
construção de uma história plural, 
com diversas perspectivas e 
discursos sobre identidade, 
cultura e sociabilização de 
Castrolanda.

“Fico muito satisfeita com a 
perspetiva desse projeto, pois são 
tantas memórias que com o tempo 
ficarão perdidas, então é muito 
importante coletar e guardar, para 
poder pesquisar e disseminar a 
historiografia local”, afirma.

Já o gerente geral do CCC e filho de 
imigrantes holandeses, Rafael 
Rabbers, ressalta a importância da 
preservação da história da Colônia. 
“Contar a história de Castrolanda 
é contar a história dos nossos pais 
e avós. É muito importante a gente 
realizar esse registro para que as 
próximas gerações conheçam a 
nossa história, saibam quem 
foram seus ancestrais, como eles 
se organizaram e fundaram a 
nossa Colônia e possam dar 
continuidade nesse trabalho de 
manutenção da cultura 
holandesa”.

Aprovado no Programa Estadual 
de Fomento e Incentivo à Cultura 
do Paraná (Profice), o projeto do 
Centro Cultural está sendo 
executado com o apoio da 
Companhia Paranaense de Energia 
(Copel), Menarim Agro, Instituto 
Carlos Roberto Hansen (ICRH) e 
Pincéis Tigre que investem parte 
do seu Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Produtos (ICMS) 
em projetos culturais.

CULTURA | COMUNIDADE

Novo projeto do Profice
começa a ser executado







INVESTIMENTO
ESTIMULA PLANTIO

Produção de cevada
cresce no estado e viabiliza

aporte de R$ 1,5 bi em maltaria
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A colheita da cevada está encerrada no Paraná. O 
Estado teve 75.995 hectares de terras cobertas pela 
cevada neste ano, o que representou aumento de 21% 
em área plantada em relação a 2020, enquanto que a 
produção cresceu 14% e chegou a 311.333 toneladas, 
resultando no maior valor já colhido deste cultivar na 
história do Estado. Na região dos Campos Gerais, que 
tem nove municípios entre os 20 maiores produtores 
da cevada no Brasil, esse cultivar ocupou 21,4 mil 
hectares nesta safra 2021 nos 18 municípios, o maior 
desde o início deste plantio. A região teve a expressiva 
produção de 87.863 toneladas, representando 
aumento de 25%, se comparado com o ano passado, 
resultando na maior colheita da história dos Campos 
Gerais.

Na região de Guarapuava, principal produtora do 
Estado, a colheita em 2021 garantiu excelente 
qualidade aos grãos, com 99% alcançando padrão 
cervejeiro – para isso, o grão de cevada precisa ter PH 
acima de 58, umidade máxima de 13% e poder 
germinativo de 95%. Na região de Ponta Grossa, 
porém, a situação foi diferente, pouco mais da 
metade da produção alcançou essas qualidades para a 
produção cervejeira. “A cevada, na nossa região, 
passou por geada forte, seca e depois de excesso de 
chuvas na hora da colheita. Apesar dessas 
adversidades climáticas, a perda não foi tão grande”, 
informou o economista do Deral na região, Luiz 
Alberto Vantroba. De acordo com ele, o esperado era 
render entre 3,8 mil e 4,2 mil quilos por hectare, e o 
resultado ficou na casa dos 4,1 mil quilos por hectare.

Todo esse potencial de produção do Estado, líder 
absoluto na produção brasileira de cevada, 
responsável por 72% daquilo que se produziu no País 

Fonte:  Jornal da Manhã

em 2020, despertou o interesse de 
cooperativas a investirem em uma nova 
maltaria, que foi confirmada para ser 
instalada em Ponta Grossa. O aporte inicial 
será de R$ 1,5 bilhão, mas o projeto prevê um 
orçamento total de R$ 3 bilhões até a 
conclusão da segunda fase, que deverá ser 
concluída em 10 anos, se tornando a maior 
maltaria da América Latina. A pedra 
fundamental do projeto, que será construído 
às margens da PR-151, foi lançada em 
novembro último, em um evento que teve a 
presença do presidente, Jair Bolsonaro, e dos 
presidentes das cooperativas envolvidas no 
aporte: Agrária, Bom Jesus, Capal, 
Castrolanda, Coopagricola e Frísia.

Esse investimento deverá estimular o plantio 
da cevada nas safras de inverno, para que a 
área plantada e a produção seja ainda maior a 
partir dos próximos anos. Esse papel deverá 
ser incentivado especialmente por parte das 
cooperativas envolvidas no empreendimento. 
A área total destinada para o plantio da cevada, 
que é um dos principais insumos para a 
produção do malte, pode aumentar em mais de 
25% e chegar a 100 mil hectares, alcançando 
outras regiões do Estado. É equivalente a quase 
toda a área de cevada cultivada atualmente no 
Brasil, que chegou a 103,4 mil hectares em 
2020. Hoje, o principal cultivar plantado no 
inverno no Paraná é o trigo.

Paraná registrou, nesta safra de inverno de 2021, a maior
produção de cevada da sua história: 311 milhões de toneladas



VARIEDADES

Bem-vindos, 
Novos Cooperados

2617 - Rian Emanuel Kluczkovski
Pecuária Leiteira

2619 - Marcelo Giacomelli Sallum
Agricultura

2620 - Iolanda M. Machado Gomes
Pecuária Leiteira

2621 - João Maria Milchesky
Agricultura

2622 - Altair S. Iaschvistiski
Pecuária Leiteira

2623 - Camilo Miguel Barth
Pecuária Leiteira

2624 - Regina G. Zahdi Cavassim
Agricultura

2625 - Adriano Zahdi Cavassim
Agricultura

2626 - Maristela Cavassim
Agricultura

CASTROLANDA REVISTA | 57



A partir da abertura de novos mercados 
internacionais para o setor suinícola, as 
preocupações com a sanidade dos plantéis vêm se 
tornando cada vez mais intensas. Maiores têm sido as 
exigências dos países exportadores, de forma que os 
programas de biosseguridade se consolidaram como 
requisito primordial para sistemas intensivos de 
produção de suínos.

Sabe-se que a introdução de uma determinada 
doença em um país, região, sistema produtivo ou 
rebanho é um dos grandes riscos operacionais que a 
suinocultura atual está exposta a todo o momento. A 
partir da entrada de um novo patógeno no plantel, os 
impactos socioeconômicos podem ser devastadores 
para a atividade. 

Além de buscar prevenir a entrada de novas 
enfermidades nos sistemas de produção, um dos 
objetivos da biossegurança é evitar a disseminação 
descontrolada dos patógenos que já estão dentro dos 
sistemas produtores, causando assim desequilíbrio e 
consequentes prejuízos as cadeias produtivas.

Sendo assim, é de grande importância a 
implementação de medidas preventivas e de controle 
para evitar que novos agentes e doenças se alastrem 
nos rebanhos suinícolas – este conjunto de medidas 
pode ser entendido como Biosseguridade.

A preocupação com biosseguridade no Brasil de fato 
começou no início dos anos 80, com a implantação 
das empresas de melhoramento genético e a 
preocupação com material genético de boa qualidade 
sanitária. Aliado a isso, a suinocultura migrou de 
sistemas extensivos e de subsistência - compostos 
por plantéis pequenos - para verdadeiras fazendas 
produtoras, com plantéis cada vez maiores e elevadas 
densidades. Neste momento, houve o aumento do 
surgimento de enfermidades, o que provocou a 
divulgação de conceitos práticos para evitar a 
propagação de doenças nos suínos reprodutores e 
comerciais.

Atualmente, a ocorrência de surtos da Peste Suína 
Africana (PSA) em países relevantes no cenário da 
suinocultura mundial confirmam ainda mais a 
necessidade da adoção de medidas de biosseguridade. 
Neste ponto, a busca já passa a ser pela sobrevivência 
na atividade, como pode ser visto abaixo no impacto 
causado pela PSA no plantel chinês:

Biosseguridade na Suinocultura

Considera-se que a entrada de um 
patógeno ocasiona a ruptura na 
biosseguridade em um sistema de produção 
e impõe ao programa necessidade de 
reformulação e readequação ao novo 
cenário sanitário, com medidas para 
erradicação ou contenção na disseminação 
da doença. A partir disso, são preconizadas 
técnicas de vacinação, medicação e manejo 
geral da granja, que poderão possibilitar o 
controle da doença para que sejam gerados 
mínimos impactos à produtividade. 

É fato que o padrão sanitário de uma granja 
se trata de uma das variáveis mais 
importantes para otimização do 
desempenho zootécnico, pois suínos 
desafiados imunologicamente são menos 
produtivos. Ademais, práticas corretas tem 
o objetivo de reduzir ou eliminar o uso de 
antibióticos, melhorar a produtividade e 
gerar um melhor status de sanidade no 
rebanho - resultando em produção mais 
saudável e mais segura.

Inventário de Fêmeas e Rebanho Total
2017 - 2021

Abate e Produção Total
2017 - 2021
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Amanda Goldoni
Daiana Kluczcovski

Marco Couto



O moderno
conceito de 
biossegurança

Principais medidas
de biossegurança
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Atualmente, os programas de biossegurança 
baseiam-se em medidas aplicáveis para reduzir a 
probabilidade de transmissão (externa ou interna) 
e levam em consideração o conhecimento da 
epidemiologia (vias de transmissão, estabilidade 
do agente no ambiente e o papel dos fômites e 
vetores) das principais doenças emergentes e 
reemergentes.

As medidas devem ser priorizadas com base na sua 
eficácia potencial e para isso, estuda-se a 
contribuição de cada rota ou elemento 
transmissor, o que chamamos de eventos. Quanto 
mais diminuirmos o número de eventos 
transmissores, maior a chance do sucesso no 
programa de biossegurança. Infelizmente, uma 
única falha em um evento importante pode ser 
fatal. Por isso, a eficácia dos programas também 
tem muita relação com a disciplina e 
comprometimento das pessoas envolvidas na 
atividade e alia a biossegurança a aspectos 
econômicos, sociológicos e psicológicos.

As medidas são divididas em externas e internas. 
As externas são as barreiras físicas e/ou regras que 
proíbem a entrada de certos animais, pessoas ou 
veículos.

Imagem 3: Os componentes de um programa de biosseguridade funcionam como elos de uma corrente.

- Animais: deve haver controle na reposição dos 
novos animais na granja e a proibição da entrada de 
animais estranhos a atividade (uma das principais 
fontes de entrada de patógenos nas produções são 
os animais);

- Pessoas e veículos: deve-se lembrar que granjas 
não são lugares a serem visitados frequentemente. 
Somente deve permitir a entrada de pessoas e 
veículos extremamente necessários, e estes, devem 
cumprir os protocolos de vazio sanitário e 
procedimentos de entradas conforme cada estrutura 
determine;

- Transporte de animais: o recebimento e o 
carregamento de animais devem ser projetados para 
que não haja contato dos motoristas com o interior 
da granja e nem dos funcionários internos da granja 
com os caminhões;

Já as medidas internas visam reduzir a 
probabilidade de disseminação de patógenos que já 
se encontram dentro do sistema.  

- Manejo de rebanho: controlar o fluxo de animais, 
evitando as misturas de diferentes idades. Observar 
também o fluxo dos funcionários que trabalham 
com animais de diferentes faixas etárias e galpões;

- Higiene geral das instalações: deve-se manter 
base dos silos e arredores dos galpões limpos, o que 
auxilia no controle de pragas;

- Limpeza e desinfecção: os materiais utilizados na 
construção das granjas irão determinar a 
intensidade do programa de limpeza e desinfecção. 
O objetivo deste ponto é reduzir o máximo possível a 
contaminação dos ambientes dentro da granja, 
principalmente daqueles que tem contato com os 
animais;

- Pessoas: são os responsáveis por fazer o sistema 
acontecer. Devem ser treinadas e auditadas. 
Precisam ter condições básicas para cumprir as 
exigências. A disciplina é primordial.
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Foto: Eduard Korniyenko / Reuters

Conforme orientações da EMBRAPA, as principais 
medidas que dizem respeito à biosseguridade em 
granjas de suínos são: 

- O isolamento da granja, em distância segura, de 
possíveis focos de vetores, além de cercamento da 
propriedade; 

- Lavagem e sanitização das instalações, a 
restrição de visitas, o vazio sanitário entre cada 
lote, o programa de vacinações, o isolamento e 
tratamento de animais que adoecem; 

- O uso de água potável e tratada para alimentação 
dos animais, bem como para higiene;

- O rigoroso controle de qualidade dos 
ingredientes de ração, o tratamento correto dos 
efluentes e o destino correto dos resíduos das 
pocilgas e dos animais que morrem na granja.

Todas essas práticas devem ser combinadas com 
os cuidados em relação ao fluxo de animais entre 
as várias fases de produção, bem como com as 
práticas de manejo, bem-estar animal, 
capacitação dos funcionários da granja e com os 
programas de Boas Práticas de Produção.

ADAPAR – IN 265
Em se tratando de biossegurança na 
suinocultura no estado do Paraná, em 2018, a 
ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná) publicou a Instrução Normativa nº 265, 
a qual estabelece a biosseguridade mínima para 
estabelecimentos que produzem suínos para fins 
comerciais. Nesta IN, são elencadas as principais 
medidas a serem adotadas pelas granjas no 
estado do Paraná, envolvendo os seguintes itens:

- Cerca de isolamento e tela de proteção

- Escritório da granja, barreira sanitária, 
vestiário e refeitório

- Embarcadouro/Carregador

- Armazenagem de ração e insumos

- Composteira e Esterqueira

- Controle integrado de pragas

- Água de abastecimento

- Controle de visitas

Estas medidas preconizadas pela IN 265 já estão 
em vigor e sendo auditadas no estado do Paraná. É 
importante que as granjas se adequem o quanto 
antes e entendam a importância dessas medidas 
para evitar a entrada de patógenos nos rebanhos 
da nossa região.

PSA – Peste Suína Africana
É válido ressaltar o momento de apreensão que 
vive a suinocultura brasileira e mundial em 
relação à PSA, doença cuja prevenção está 
diretamente ligada com medidas de 
biosseguridade em granjas. A PSA é uma doença 
viral fatal dos suínos, que acomete tanto suínos 
domésticos como suídeos asselvajados (javalis, 
por exemplo). O vírus não tem predileção por 
idade, sexo, raça ou tipo de exploração econômica. 
As infecções causam doença superaguda e aguda 
letal, caracterizadas por morte súbita, 
hipertermia, hemorragia na pele e órgãos 
internos. A morte ocorre, usualmente, depois de 
3-10 dias da infecção, e pode atingir taxas de 90% 
do rebanho.

Neste sentido, as principais medidas de prevenção 
para evitar o ingresso da PSA em granjas são: 
proibir visitação de estrangeiros e pessoas que não 
façam parte do sistema produtivo; realizar o 
controle de pragas nos galpões; utilizar barreiras 
físicas para evitar a entrada de outras espécies 
animais; não realizar a caça de suínos asselvajados 
caso haja contata regular com suínos domésticos; 
em caso de visita ao exterior, evitar adentrar em 
instalações de produção suinícola e não trazer 
produtos cárneos para o país de origem; em caso 
de suspeita da doença, comunicar imediatamente 
a assistência técnica da granja.
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Imagem 5: Algumas medidas de prevenção da Peste
Suína Africana segundo o MAPA.

Imagem 7: Arco de desinfecção e cerca de isolamento.

Imagem 8: Procedimentos de higienização e troca de roupas
na barreira sanitária da granja. Fonte: Agroceres Multimix.

Imagem 6: Placas de advertência nas dependências
da unidade produtiva são importantes para evitar entrada
de pessoas não autorizadas.

Ainda não existe
vacina ou tratamento
para PSA
Os prejuízos decorrentes da entrada da PSA em um 
determinado país ou região, são decorrentes da 
mortalidade expressiva, custos para controle dos 
surtos e bloqueio nas exportações de produtos 
cárneos de origem suína. A peste suína africana não 
infecta o ser humano, não sendo de importância 
direta para a saúde pública. Entretanto, o futuro da 
suinocultura depende da atitude e preocupação de 
todas as pessoas envolvidas na produção de suínos, 
para que o status do Brasil como país livre da PSA 
seja mantido.

Fontes: BTA Aditivos. https://www.btaaditivos.com.br/br/b-
log/8-pontos-criticos-que-
devem-ser-observados-para-garantir-a-biosseguridade-em-
granjas-de-aves/102/

https://www.comprerural.com/peste-suina-africana-esta-as-
sustando-o-mundo/

MAPA. https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sani-
dade-animal-
-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sani
dade-suidea/peste-suina-africana-psa/viajantes.

Trouw Nutrition. https://www.trouwnutrition.ie/en/News/-
none/1602060.

Agroceres Multimix. https://agroceresmultimix.com.br/blo-
g/biosseguranca-como-opor-
tunidade-historica-para-o-brasil-parte-2/
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O crescimento da produção de leite e a produtividade 
animal sempre são analisadas de forma positiva. 
Entretanto, para garantirmos um crescimento 
sustentável e rentável da produção das propriedades, é 
imprescindível que esse processo de evolução traga maior 
saúde financeira para os produtores. Aí muitos se 
perguntam: “Como poderia o crescimento de produção e 
produtividade leiteira ser em algum ponto ruim para o 
negócio?”. Sim, há situações em que o custo do 
crescimento não é interessante ao produtor, e esse 
gargalo frequentemente se apresenta como limitação de 
área e é aí que se faz ainda mais importante que o 
produtor busque orientação e suporte técnico para 
realizar seu Planejamento Forrageiro. Com esse objetivo, 
a área de Negócios Leite dispõe de uma equipe de técnicos 
e engenheiros agrônomos especializados em produção de 
alimentos para os rebanhos. 

O aumento da produtividade dos animais e dos rebanhos 
das propriedades faz com que áreas que há pouco tempo 
supriam a demanda de produção de volumosos para o 
rebanho somente com uma safra de verão (milho) e uma 
safra de inverno (um a dois cortes de azevém para 
pré-secado) já não sejam suficientes para produzir os 
volumosos requeridos pela propriedade. Diante disso, 
recomenda-se que o produtor busque maximizar o 
aproveitamento de sua área e, se necessário, redefina seu 
calendário agronômico e realize um alinhamento com os 
nutricionistas e agrônomos da área técnica do Negócios 
Leite acerca das reais necessidades para que, 
conjuntamente, possam traçar as melhores estratégias 
para a produção de volumosos com qualidade e em 
quantidade adequada para suprir a demanda do rebanho 
ao longo do ano. 

Realizar o planejamento forrageiro é o primeiro passo na 
garantia da saúde financeira da atividade. A falta de 
volumosos na propriedade tem reflexos também na 
composição e formulação das dietas, que, para obterem o 
mesmo desempenho e a mesma produção, acabam sendo 
encarecidas. Ou seja, o custo de produção (R$/litro de 
leite) também aumentará. As propriedades com falta de 
volumosos tendem a ser impactadas com a queda dos 
teores de sólidos do leite pela redução da participação de 
volumosos na dieta, refletindo em redução da bonificação 
e, por consequência, menor preço de leite pago.  
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Planejamento Forrageiro
e seus impactos na Nutrição
de propriedades leiteiras 

Lorenzo Camelo Copetti
Roger Willian Claro Barros

Paulo Henrique Marques Santana
Danilo Eduardo Moreira

Claudinei Jair Risden
Huibert Pieter Janssen

Edson Raphael Gaida
Jonatan dos Santos Ribas
Luis Henrique Gonçalves

O primeiro ponto a ser avaliado pelos 
técnicos dos setores agronômico e de  
nutrição do Negócios Leite é a possibilidade 
de intensificação da produção da safra já 
trabalhada na propriedade com 
recomendações para melhoria nos manejos 
gerais da lavoura, que vão desde a tomada 
de decisão do planejamento correto da 
forrageira e insumos até o manejo da área 
propriamente dito, como análise e correção 
do solo, análise climática para avaliar 
épocas mais favoráveis de implantações e 
manejos das determinadas culturas, 
acompanhamentos de plantio, 
acompanhamento dos tratos culturais e 
avaliação do ponto correto do uso das 
forragens, sejam elas para pastoreio, corte 
direto ou ensilagem.  

Somente a intensificação e a melhoria dos 
manejos não suprem a demanda forrageira 
da propriedade, sendo necessário algumas 
propriedades adotarem uma segunda safra 
de verão (safrinha). Neste caso, é 
trabalhada uma segunda safra de milho ou 
com sorgo para silagem. 

Manejo adotado na maioria das
propriedades, sem safrinha.

Azevém após
Milho Safra

Total M.S.
toneladas/ha

17 a 22

4,5 a 6

21,5 a 28

Milho Safra

Cultura Ton. Massa
Seca ha
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Como demonstrado nas tabelas anteriores, a produção da 
safrinha nos traz um aumento de aproximadamente 40 a 
50% da produção anual de matéria seca das áreas. Mesmo 
considerando o custo total da produção da safrinha, ainda 
sai ao produtor em média 50% mais barato do que a 
compra do volumoso, seja comprando a lavoura em “pé” 
ou ensilado. 

Com tamanho impacto, é imprescindível que se faça um 
estudo junto com a equipe técnica da Área Negócios Leite 
sobre viabilidade de implantação da “safrinha”. É 
importante ressaltar que, muitas vezes, o calendário 
agronômico não permite que o milho safrinha seja 
semeado na janela adequada, com isso, a maioria das 
propriedades que trabalham com safrinha optam pela 
cultura do sorgo para silagem, devido a fatores como 
semear até o final de janeiro e sendo trabalhada por 
alguns produtores até 10 de fevereiro, ter um custo de 
implantação e um ciclo menores em relação ao milho e, 
principalmente, por essa segunda safra ser direcionada a 
categorias não produtivas como novilhas e vacas secas, 
podendo direcionar o milho safra para as vacas em 
lactação, reduzindo o custo das dietas e tendo maior 
eficiência econômica por hectare. 

De maneira geral, todo crescimento deve ser planejado, e 
o crescimento produtivo das propriedades deve começar 
pelo planejamento forrageiro. O cooperado garante 
crescimento e rentabilidade andando juntos. Esse 
trabalho, realizado em conjunto por produtor, 
nutricionista e agrônomo garante que a propriedade terá 
custo, qualidade e quantidade dentro das suas demandas. 
Para isso, o produtor pode contar com o apoio da equipe 
técnica do Negócios Leite da Cooperativa Castrolanda.  

Manejos que vem sendo adotados nas propriedades
com falta de forragem com uma safra somente de verão. 

Milho
Safrinha

Aveia após
Milho ou 
sorgo
safrinha

17 a 22

14 a 17

3

Milho Safra

Cultura Ton. Massa
Seca ha

Total M.S.
toneladas/ha

34 a 42

Sorgo
Safrinha

Aveia após
Milho ou 
sorgo
safrinha

17 a 22

12 a 15

3

Milho Safra

Cultura Ton. Massa
Seca ha

Total M.S.
toneladas/ha

31 a 40
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Várias espécies de percevejos são consideradas pragas 
nas culturas de verão, dentre elas destacamos: 
percevejo marrom (Euschistus heros), percevejo 
barriga verde (Dichelops melachantus), percevejo 
verde (Nezara viridula) e o percevejo pequeno 
(Piezodorus guildini), sendo que cada espécie causa 
danos em intensidades diferentes podendo estar 
presentes durante quase todo ciclo das culturas.

Os percevejos são atualmente uma das pragas mais 
importantes para a cultura da soja, porque interferem 
na produtividade e na qualidade dos grãos, estima-se 
que um percevejo marrom por m² pode reduzir em 
média 80 kg/há.

Quando o ataque de percevejos ocorre na formação de 
vagens as perdas podem atingir valores superiores a 
30%, já quando o ataque de percevejos ocorre durante 
o início do enchimento de grãos as perdas podem 
passar de 50 % e causar altas perdas de vigor e 
germinação no caso de sementes. Nas sementes os 
danos mais prejudicais são aqueles causados 
próximos ou na região embrionária que podem 
inviabilizar a utilização para semente.

Na cultura da soja os danos acontecem em maior 
intensidade na fase reprodutiva. No início da 
produção de vagens (R3 - Canivete) o dano pode ser 
direto, ou seja, cada vagem atacada pode ser 
abortada. Já na formação de grãos o dano é direto 
quando acontece no início da sua formação, podendo 
ser abortado ou não ter o mesmo rendimento de um 
grão normal ficando com tamanho menor, podendo 
ficar enrugado ou chocho. Quando o grão atinge um 
certo nível de enchimento pode ser considerado mais 
leve, porém afeta a qualidade das sementes deixando 
danos que podem ser agravados pela entrada de 
fungos. 

Principais características desses insetos: aparelho 
bucal tipo sugador, as asas são divididas em duas 
partes, uma anterior dura e esclerosada (ou élitro) e 
uma posterior membranosa e flexível, há algumas 
espécies completamente ápteras sem asas. Possuem 
uma tromba sugadora recurvada para baixo da 
cabeça, onde origina-se num prolongamento desta 
na frente dos olhos, e é constituída pelo lábio que 

Monitoramento e controle
do percevejo marrom (Euschistos heros)
na cultura da soja
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envolve tipo uma bainha as mandíbulas e 
maxilas, peças perfurantes com a forma de 
longos estiletes. Apresentam glândulas odoríferas 
com secreção com um cheiro nauseabundo.

Entre os principais percevejos que ocorrem na 
cultura da soja destacamos o percevejo marrom 
que também pode atacar as culturas de algodão e 
milho. Atualmente aparece na maioria das 
lavouras de soja do Brasil. Os danos são causados 
pelos adultos e ninfas entre o terceiro até o quinto 
instar.

Os percevejos durante seu ciclo biológico passam 
por fase de ovo, cinco instares na fase de ninfa e 
fase adulta, variando de 28 a 35 dias da fase de 
ovo até fase adulta, sendo de grande importância 
da identificação desses insetos em todos os 
estádios de desenvolvimento da soja.

Figura 1 – Ciclo do percevejo marrom
Fonte: Embrapa

Daniel Pires
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A fase de ovo tem uma duração média de 6 
dias, fase de ninfa em 1° instar 3 dias, 2° 
instar 4 dias, 3° instar 4 dias, 4° instar 4 a 5 
dias, 5° instar em torno de 7 dias.  A duração 
total do ciclo de vida do percevejo marrom 
pode variar de 80 a 116 dias.

As fêmeas colocam os ovos em forma de 
fileiras nas folhas e nas vagens da soja, em 
pequenos grupos com 6 a 15 ovos. No início os 
ovos apresentam coloração amarela e quando 
estão próximos a eclosão ficam com uma 
coloração rosácea.

As ninfas após a eclosão têm o corpo alaranjado e a 
cabeça preta, medem cerca de 1,3 mm e permanecem 
sobre os ovos até atingir o segundo instar. As ninfas do 
terceiro instar (tamanho médio de 3,63) mm ao quinto 
instar apresentam coloração variando de cinza a 
marrom. A partir do terceiro instar as ninfas se tornam 
mais ativas e iniciam a dispersão, podendo causar 
danos aos grãos da soja. O adulto é marrom escuro, 
com tamanho entre 11 a 15 mm de comprimento e 
apresenta prolongamentos laterais no pronoto, 
facilitando sua identificação. 

É encontrado na cultura da soja em maiores populações 
nos meses de novembro a abril onde produz três 
gerações, o início da colonização começa a partir do 
estádio R1 (início florescimento) e o início da 
reprodução acontece nos estádios R2 e R3 (pleno 
florescimento a início formação de vagens), quando 
não realizamos o controle a população tende a 
aumentar chegando no pico máximo de população em 
R7 (início da maturação fisiológica). Depois essa 
população começa a diminuir devido a migração para 
outras áreas mais novas ou outras culturas como milho 
e algodão.

Nos meses em que não temos soja, o percevejo marrom 
permanece sob a vegetação nativa por cerca de sete 
meses, isso permite ele escapar de parasitoides e 
predadores na maior parte do ano, favorecendo sua 
sobrevivência e abundância. 

Para se definir quando devemos interferir com manejo 
e medidas de controle, é importante utilizar o 
monitoramento de pragas com a utilização do pano de 

Figura 2 – Ovos do
percevejo marrom

Figura 3 – Ovos do
percevejo marrom
recém eclodidos

Figura 5 – Dinâmica da população de percevejos na cultura da soja.
Fonte: Revista Cultivar.

Figura 4 – Ovos do percevejo marrom
próximos a eclosão

Figura 5 – Percevejo marrom adulto

batida e de preferência realizar essa prática nas horas 
mais frescas do dia, isso auxilia muito em obter um 
resultado preciso da população e espécie presentes na 
área, visto que nas horas mais quentes do dia (entre 10 
horas e 16 horas) estes insetos não são facilmente 
localizáveis no campo, devendo evitar esses horários 
para fazer as amostragens, que devem ter maior 
intensidade nas bordaduras das lavouras que em geral 
é onde os percevejos começam seu ataque. A partir 
desse resultado que decidiremos sobre a necessidade 
de manejo e se sim, quando deverá ser realizado.

Os danos podem variar de acordo com alguns fatores.

- População e espécie de percevejos;

- Estádio da cultura;

- Eficiência no controle;

- Condições ambientais favoráveis;

Quando é realizado o controle químico, o modo em que 
ocorre o controle dos percevejos pode ser de três 
formas, o contato direto (durante a pulverização da 
soja); o contato tarsal (caminhamento do inseto sobre 
planta após a pulverização); e o contato por Ingestão 
(sucção nas vagens). Estes três modos de exposição se 
complementam para um bom controle dos percevejos.

Uma prática que pode ser adotada juntamente com o 
manejo químico e auxiliar na eficiência do controle e o 
uso do sal de cozinha na calda do inseticida (0,5%), 
pois tem o efeito arrestante no inseto. Neste caso, a 
dose do inseticida utilizado permanece a mesma.

Para se ter uma boa eficiência no controle de 
percevejos nas lavouras de soja, o ideal é manter 
sempre a população dessa praga o mais baixo possível 
durante os manejos na soja até as fases iniciais do 
milho safrinha. Para conseguir realizar um bom 
manejo o monitoramento e controle devem ser 
eficientes e realizados da seguinte maneira.

- Monitorar durante todas as fases do ciclo da soja, 
principalmente no início da fase de enchimento de 
grãos.

- Seguir os níveis de dano econômico para iniciar o 
manejo de controle dos percevejos na soja, onde 
quando for campo de produção de sementes iniciar o 
manejo a partir de 0,5 percevejo por metro e quando 
for campo para produção de grãos iniciar o manejo a 
partir de 1 percevejos por metro.

- Eliminar plantas daninhas que servem de abrigo para 
os percevejos;

- Utilizar sementes tratadas com inseticidas 
visando diminuir o ataque inicial dos 
percevejos;

No geral podemos tirar uma grande conclusão 
em relação a identificação, monitoramento e 
controle dos percevejos, temos que avaliar 
momento ideal de realizar o manejo visto que 
a aplicação de produtos químicos tem um 
preço alto, por outro lado a perca de 
produtividade que eles podem causar e 
superior ao seu custo, ou seja o manejo de 
percevejos se torna mais barato que a perca 
que ele pode trazer. Considerar o nível de 
dano econômico para decidir momento de 
iniciar o manejo, aplicações sempre nas horas 
mais frescas do dia ajuda a acertar com mais 
facilidade o alvo, visto que são nessas horas 
que eles estão na parte superior da soja. 

Percevejos não são pragas de difícil controle 
desde que seu manejo seja realizado no 
momento ideal.
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Nos meses em que não temos soja, o percevejo marrom 
permanece sob a vegetação nativa por cerca de sete 
meses, isso permite ele escapar de parasitoides e 
predadores na maior parte do ano, favorecendo sua 
sobrevivência e abundância. 

Para se definir quando devemos interferir com manejo 
e medidas de controle, é importante utilizar o 
monitoramento de pragas com a utilização do pano de 

batida e de preferência realizar essa prática nas horas 
mais frescas do dia, isso auxilia muito em obter um 
resultado preciso da população e espécie presentes na 
área, visto que nas horas mais quentes do dia (entre 10 
horas e 16 horas) estes insetos não são facilmente 
localizáveis no campo, devendo evitar esses horários 
para fazer as amostragens, que devem ter maior 
intensidade nas bordaduras das lavouras que em geral 
é onde os percevejos começam seu ataque. A partir 
desse resultado que decidiremos sobre a necessidade 
de manejo e se sim, quando deverá ser realizado.

Os danos podem variar de acordo com alguns fatores.

- População e espécie de percevejos;

- Estádio da cultura;

- Eficiência no controle;

- Condições ambientais favoráveis;

Quando é realizado o controle químico, o modo em que 
ocorre o controle dos percevejos pode ser de três 
formas, o contato direto (durante a pulverização da 
soja); o contato tarsal (caminhamento do inseto sobre 
planta após a pulverização); e o contato por Ingestão 
(sucção nas vagens). Estes três modos de exposição se 
complementam para um bom controle dos percevejos.

Uma prática que pode ser adotada juntamente com o 
manejo químico e auxiliar na eficiência do controle e o 
uso do sal de cozinha na calda do inseticida (0,5%), 
pois tem o efeito arrestante no inseto. Neste caso, a 
dose do inseticida utilizado permanece a mesma.

Para se ter uma boa eficiência no controle de 
percevejos nas lavouras de soja, o ideal é manter 
sempre a população dessa praga o mais baixo possível 
durante os manejos na soja até as fases iniciais do 
milho safrinha. Para conseguir realizar um bom 
manejo o monitoramento e controle devem ser 
eficientes e realizados da seguinte maneira.

- Monitorar durante todas as fases do ciclo da soja, 
principalmente no início da fase de enchimento de 
grãos.

- Seguir os níveis de dano econômico para iniciar o 
manejo de controle dos percevejos na soja, onde 
quando for campo de produção de sementes iniciar o 
manejo a partir de 0,5 percevejo por metro e quando 
for campo para produção de grãos iniciar o manejo a 
partir de 1 percevejos por metro.

- Eliminar plantas daninhas que servem de abrigo para 
os percevejos;

- Utilizar sementes tratadas com inseticidas 
visando diminuir o ataque inicial dos 
percevejos;

No geral podemos tirar uma grande conclusão 
em relação a identificação, monitoramento e 
controle dos percevejos, temos que avaliar 
momento ideal de realizar o manejo visto que 
a aplicação de produtos químicos tem um 
preço alto, por outro lado a perca de 
produtividade que eles podem causar e 
superior ao seu custo, ou seja o manejo de 
percevejos se torna mais barato que a perca 
que ele pode trazer. Considerar o nível de 
dano econômico para decidir momento de 
iniciar o manejo, aplicações sempre nas horas 
mais frescas do dia ajuda a acertar com mais 
facilidade o alvo, visto que são nessas horas 
que eles estão na parte superior da soja. 

Percevejos não são pragas de difícil controle 
desde que seu manejo seja realizado no 
momento ideal.
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