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Estar junto das pessoas, trabalhando lado a lado, trocando conhecimentos e auxiliando 
naquilo que for possível. A Castrolanda nasceu e se desenvolveu graças ao esforço 
conjunto de muitas pessoas. 

Ao longo de quase dois anos não pudemos estar juntos – pelo menos não 
presencialmente. Suprimos nossas necessidades de interação com eventos pela 
internet, com transmissões ao vivo e participação on-line daqueles que antes estavam 
fisicamente ao nosso lado. 

Mas voltamos! Os tempos foram difíceis, mas serviram para fortalecer ainda mais 
nossos laços e reforçar a importância de estarmos juntos sempre que possível. Com o 
avanço da vacinação contra a Covid-19 e a drástica diminuição no número de 
internações pela doença, pudemos retomar nossos eventos presenciais. 

O primeiro deles foi a ExpoCastrolanda, em quatro dias marcados por uma troca 
incrível de informações, conhecimentos e muitas novidades sobre a cadeia leiteira 
nacional. Produtores, empresas e entusiastas da pecuária leiteira puderam rever, após 
mais de dois anos, um julgamento de gado na Cidade do Leite. 

Destaque também para o Dia do Pecuarista e o RoadShow – ambos organizados pela 
Área de Negócios Leite da Castrolanda com o apoio de grandes parceiros. Produtores 
voltaram para casa com novos conhecimentos e grandes expectativas para melhorar 
ainda mais aquilo que fazem dentro das propriedades. 

O ano de 2022 promete muito mais! Com o Agroleite confirmado para o mês de 
agosto, a expectativa é enorme para produzir um evento do tamanho e das proporções 
que a feira merece. 

Retomada
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Hans Groenwold

entrevistado desta edição da Castrolanda Revista é 
Hans Jan Groenwold, cooperado da Castrolanda e 
presidente da Associação Brasileira de Criadores de 
Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH) e da Associação 
Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa (APCBRH), entidades que atuam no 
desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, 
fornecendo soluções e tecnologias para a área. Hans 
avalia como foi a primeira edição da ExpoCastrolanda, 
o retorno das exposições após dois anos sem a 
realização por conta da pandemia de Covid-19 e a 
expectativa para o Agroleite 2022. 

Presidente da ABCBRH e da APCBRH
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Quais as novidades que a 
ExpoCastrolanda apresentou
em relação à Expojovem? 

Essa exposição de março se 
chamava Expojovem e teve 
algumas mudanças. A raça 
Holandesa vermelha e branca 
teve uma atenção especial, além 
da preta e branca. Porque, 
depois de muitos anos, 
estávamos com receio de que 
não tivesse mais espaço para as 
vermelhas e brancas. Então, foi 
criado um sistema que quem 
traz as vermelhas para a 
exposição também é premiado e 
tem um destaque especial. Mas 
elas seguem dentro do 
julgamento do gado preto e 
branco. Então são mudanças 
trazidas para fortalecer o 
evento aqui.  

Como avalia a primeira edição 
da ExpoCastrolanda? 

Eu acredito que, depois de dois 
anos sem exposição aqui na 
nossa região, a organização está 
muito boa. O público 
compareceu às atividades, e isso 
é muito importante, porque o 
evento não é só exposição de 
animais, têm profissionais 
dando palestras, alertando o 
produtor sobre o que ele tem 
que observar e fazer em sua 
propriedade. O conjunto do 
evento é o que faz a diferença. O 
barracão estava fantástico, a 
organização foi muito boa e o 
gado exposto também. Claro 
que queremos uma participação 
maior nas próximas edições, 
mas, como é a primeira feira 
depois de dois anos, acredito 
que o evento foi muito bom.  

Quais as diferenças dos animais 
de exposição para os animais do 
rebanho? 

Os animais que vão para a 
exposição já são separados 
algum tempo antes para se 
adaptarem ao sistema. Eles são 

tratados de forma um pouco 
diferente do que os demais 
animais do rebanho. Para todo 
esse trabalho aqui, você precisa 
ter uma equipe, um pessoal que 
gosta disso também, porque a 
atenção é um pouco diferente 
desde antes de começar a 
exposição. Então, é um trabalho 
viável para uns, mas não é para 
outros. O principal é ter alguém 
na equipe que gosta dessa parte 
de cuidar de animais de 
exposição. 

Estamos na bacia leiteira mais 
tecnificada da América Latina. 
Comente sobre a evolução das 
principais tecnologias 
relacionadas ao leite.

Hoje a tecnologia está vindo 
muito rápido. Nós temos, 
principalmente, a questão de 
genoma muitos produtores que 
vão em cima dos dados do 
genoma e do controle leiteiro. 
Então, é fundamental que todas 
essas coisas sejam ativadas e 
que o produtor saiba como usar 
esse material no dia a dia da 
propriedade. 

No que se destacam os animais 
que foram expostos na feira? 

Eu acho que cada vez 
surpreende mais a qualidade 
dos animais. Como não foi um 
número tão grande de animais 
que participaram, então, como 
dizem: aquele que foi primeiro 
hoje pode ser o segundo 
amanhã, assim como o segundo 
pode ser o primeiro depois de 
amanhã. A diferença é muito 
pequena no que a gente tem 
visto na pista. A qualidade de 
um animal para o outro é muito 
próxima. 

Qual a importância da sucessão 
familiar nas propriedades 
leiteiras e como as feiras 
incentivam essa questão? 

Acredito que seja fundamental 
para o pequeno e o médio 
produtor. Hoje nós temos 
algumas propriedades leiteiras 
que viraram empresas, mas, na 
premiação do Dia do Pecuarista, 
tinha muitos produtores que o 
trabalho é praticamente 
familiar na propriedade. Então, 

Hans é presidente da 
ABCBRH e APCBRH, 

entidades que atuam no 
desenvolvimento da cadeia 

produtiva do leite.
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você vê a família unida: três, 
quatro, cinco pessoas da mesma 
família tocando o 
empreendimento, tratando os 
animais, fazendo a ordenha. 
Isso é muito importante, 
porque é uma maneira de 
sobreviver na atividade.  

Qual a importância de discutir e 
divulgar as principais tecnologias 
para os produtores? 

Em uma das palestras 
realizadas durante a feira, foi 
abordada a importância de fazer 
um controle leiteiro, conhecer a 
quantidade de células somáticas 
do rebanho, quais são os 
animais que tem mais ou menos 
problemas. Então, essas 
ferramentas existem, mas 
talvez nem todos os produtores 
estejam cientes, e elas 
proporcionam a oportunidade 
de se ter um animal mais 
saudável, mais sadio no 
rebanho. Então, com essas 
ferramentas que existem dentro 
da associação, dentro do 
controle leiteiro, hoje é possível 
fazer o teste de genoma. São 
ferramentas que existem para o 
produtor poder ficar na 
atividade e melhorar ainda mais 

a qualidade do leite. Então, é 
muito difícil a gente exportar 
leite para os outros países se 
não for de alta qualidade. 

E como está a expectativa
para o Agroleite? 

Os produtores apreciam muito 
esse tipo de evento, porque vem 
gente de fora, temos troca de 
ideias e de experiências e 
podemos observar os animais 
em pista. Depois de dois anos, 
tinha muita gente na 
expectativa para uma feira, e a 
ExpoCastrolanda foi muito boa. 
Também vejo que estão todos 
muito animados para o 
Agroleite. O ponto mais 
importante é que o nosso 
produtor gosta do que faz. E se a 
gente gosta do que faz, então a 
gente pode aproveitar muito as 
feiras. Agora, se você faz algo 
com desgosto, aí não fica muito 
tempo na atividade.

*ABCBRH - Associação Brasileira
de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa

*APCBRH - Associação Paranaense
de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa

Hans (dir.) 
durante entrega 
de premiação na 
ExpoCastrolanda.

O conjunto do

evento é o que

faz a diferença.

O barracão estava

fantástico, a

organização foi

muito boa e o

gado exposto

também

10   CASTROLANDA REVISTA





SAÚDE

pesar de a vacinação ter 
reduzido de forma 
drástica o número de 
casos e mortes por 
Covid-19 no Brasil e de 

A imunização é uma ferramenta eficaz e segura para 
prevenir doenças infecciosas. A vacinação elimina ou reduz 
drasticamente o risco de adoecimento ou de manifestações 
graves, que podem levar à internação e até mesmo ao 
óbito. Por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a vacinação evita de duas a três milhões de mortes. 

sabermos que a taxa de 
transmissão a partir de pessoas 
vacinadas é muito baixa, as 
vacinas ainda não são capazes 
de prevenir totalmente a 
transmissão e a infecção. 

Quando o corpo humano é 
invadido por um vírus ou uma 
bactéria, por exemplo, nosso 
sistema imunológico se defende 
com duas respostas principais: 
a resposta imune inata (a célula 
percebe que foi infectada e 
dispara sinais de alerta) e a 
resposta imune adaptativa (com 
capacidade de gerar memória 
imunológica, como os linfócitos 
chamados de células T e células 
B). 

No momento da invasão, o 
nosso sistema imunológico 
armazena uma espécie de "ficha 
técnica" com informações de 
como combater esses agentes 
infecciosos. Esse é o objetivo 
primordial da vacina: gerar 
células de memória a fim de 
combater o invasor quando este 
surgir (ou seja, o corpo já saberá 

como combater o agente 
infeccioso rapidamente, quando 
o corpo é invadido, não 
possibilitando sua 
disseminação/multiplicação 
dentro do organismo 
hospedeiro). Só que essa 
memória não dura para sempre, 
para todos os agentes 
infecciosos. Com a Covid-19, o 
corpo vai perdendo essa 
memória de uma forma rápida, 
ficando mais vulnerável ao 
longo do tempo (é o que 
mostram os estudos mais 
recentes sobre a doença).  

Há estudos que apontam a 
possibilidade de a imunidade 
não durar um ano, mas ainda 
não há certeza sobre isso. 

Quando se aplica a dose de 
reforço, aumentamos a resposta 
imunológica do indivíduo. A 
terceira dose teve a capacidade 
de aumentar os níveis de 
anticorpos neutralizantes, que 
são anticorpos que vão 
neutralizar regiões que não 
estão aumentando tanto com a 
chegada do invasor. 

E o que falta então para 
sabermos quanto tempo 
realmente dura a capacidade do 
corpo de combater o 

coronavírus? 

O virologista Fernando Spilki 
explica que um dos desafios da 
Covid-19 é a ausência de 
marcadores exatos, pois é uma 
doença nova, que acabamos de 
descobrir. Com mais estudos 
sobre a doença, ficará mais fácil 
determinar os marcadores 
sorológicos necessários para 
determinar de quanto em 
quanto tempo necessitaremos 
ter doses de reforço contra a 
Covid-19. 

E qual a importância das 
mutações do vírus, com 
surgimento de novas variantes, 
que podem ‘driblar’ nosso 
sistema imunológico? 

O coronavírus, assim como o 
influenza, especialmente após o 
descobrimento da variante 
ômicron, trouxe dúvidas e 
comparações devido a sua 
quantidade de mutações que 
facilitam a adesão às células 
humanas para invadi-las e 
possuem comportamento 
similar. Já temos em nosso 
cotidiano a vacinação anual 
para influenza, pois para o vírus 
influenza, amplamente mais 
estudado, já sabemos que suas 
mutações são imprevisíveis e 
que as cepas precisam ser 
atualizadas anualmente. 

A
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Bruna Damazio Brun
Médica do Trabalho

A variante ômicron já apresenta mutações 
capazes de ‘escapar’ dos nossos anticorpos, 
fazendo com que eles não sejam tão eficazes 
para bloquear a infecção, no entanto, as 
nossas defesas ainda se mostram eficazes 
para reduzir a gravidade da doença. Porém 
essa eficácia vai reduzindo e foi o que vimos 
nos últimos meses. Antes das variantes, a 
eficácia das vacinas era em torno de 86-90%. 
Após as variantes, essa eficácia caiu para 
60-70%. Esse dado nos mostra a importância 
das doses de reforço da vacina na população. 

Nesse contexto é que entramos na grande 
importância das vacinas de reforço. Existem 
evidências científicas que mostram o declínio 
da proteção das vacinas ao longo do tempo e 
que evidenciam a importância do reforço 
vacinal periódico para que evitemos cada vez 
mais ‘escapes’ vacinais, principalmente por 
novas variantes da doença. As doses de 
reforço vêm para sustentar e melhorar a 
proteção já adquirida anteriormente. 

A vacinação é tão importante para sua saúde 
quanto o consumo de uma dieta saudável e a 
prática de atividade física; 

Estar vacinado(a) pode significar a diferença 
entre estar vivo(a) e saudável ou gravemente 
enfermo(a) ou com sequelas deixadas por 
doenças imunopreveníveis;

As vacinas estão entre os produtos 
farmacêuticos mais seguros que existem. 







novos cooperados
e parcerias b2b:
a expansão da castrolanda
no estado de são paulo

uas plantas 
operacionais dedicadas 
ao trabalho agrícola – 
incluindo uma Unidade 
de Beneficiamento de 

Sementes – e um amplo 
potencial de captação de 
cooperados e novos clientes: a 
Castrolanda vê com bons olhos 
a atuação agrícola no estado de 
São Paulo e, por isso, ampliou 
nos últimos meses o processo 
de crescimento regional. 

Segundo levantamentos da 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), a 
expansão da soja vem se 
intensificando na agricultura 
paulista, a ponto de se tornar a 
principal cultura do ciclo anual. 
O milho também passou a se 
tornar uma boa alternativa na 
safrinha. Além disso, São Paulo 
passou a importar menos 
cereais de outros estados, 
ampliando o volume de colheita 
em terras próprias também na 
safra de inverno. 

Atenta à expansão rural 
paulista, a Castrolanda 
intensificou a atuação em 
algumas regiões estratégicas 
com o objetivo de ampliar o 
número de cooperados e firmar 
parcerias com novos clientes. A 
atuação principal se concentra 
na região do Sudeste Paulista – 
mais especificamente no 
entorno dos municípios de 
Itaberá, onde a cooperativa 
conta com duas unidades 

agrícolas – e de Itapetininga. 

De acordo com o Gerente 
Regional da Área de Negócios 
Agrícola, Mateus Lourenção, o 
processo de expansão se baseia 
nas ações definidas pelo mapa 
estratégico da Cooperativa, que 
traz como objetivo o 
crescimento no número de 
cooperados e a manutenção de 
parcerias estáveis com clientes. 

Sendo assim, a expansão é feita 
em duas frentes: o 
fortalecimento da parceria da 
Castrolanda com outras 
empresas do agronegócio – 
chamado no meio de negócios 
de ‘Business-to-Business’, ou 
B2B – e a busca por produtores 
que possuem perfil para se 
tornar um futuro cooperado. 

“No fortalecimento dos canais 
B2B foi realizado um estudo dos 
potenciais clientes que 
podemos buscar e também 
daqueles que temos condições 
de ampliar as parcerias já 
existentes, seja por meio de 
treinamentos ou estando mais 
presentes nas regiões onde 
atuam”, explica o Gerente 
Regional.  

Para isso, a Cooperativa 
fortalece as marcas próprias – 
como a Sementes Castrolanda, 
por exemplo – com parceiros 
regionais, com o objetivo de 
chegar aos locais onde ainda 
não atua diretamente. Este 

processo é feito principalmente 
nas regiões de São Paulo onde 
não existem unidades da 
Castrolanda. “Aonde não 
chegamos com a unidade, 
queremos chegar com nossos 
parceiros de negócios”, afirma 
Lourenção. 

Já na busca por novos 
cooperados, o foco é trabalhar 
nas regiões mais próximas das 
unidades agrícolas. A captação 
passa por um processo de 
mostrar toda a experiência da 
Castrolanda, deixando claro ao 
produtor rural aquilo que a 
Cooperativa pode proporcionar 
dentro e fora da lavoura – como 
a facilidade na busca por 
insumos, a segurança na 
comercialização de grãos, maior 
rentabilidade na venda da 
produção e os preços mais 
acessíveis de compra e maior 
rentabilidade na venda, por 
exemplo. 

Lourenção explica que o perfil 
do produtor rural de São Paulo, 
em linhas gerais, é de ser mais 
independente de instituições 
agrícolas, cuidando por conta 
própria de todas as etapas do 
processo de produção no 
campo. A estratégia da 
Castrolanda é encontrar aqueles 
que possuam uma mentalidade 
cooperativista, levando a eles os 
benefícios de atuar ao lado da 
Castrolanda. 

D

negócios agrícola  |  notícias

16   CASTROLANDA REVISTA



Justamente por conta do perfil 
mais ‘fechado’ do produtor 
rural paulista, a Castrolanda 
criou um modelo de associação 
que permite que ele conheça os 
benefícios da cooperativa antes 
de se tornar um cooperado 
efetivo.  

Este formato é chamado de 
‘Cooperado Adquirente’. Nele, o 
produtor rural passa a usufruir 
de parte dos benefícios da 
Castrolanda e conhece um pouco 
mais sobre o modelo de negócio 
aplicado durante um período de 
dois anos. Após essa introdução, 
ele decide se passará a integrar o 
quadro normal de cooperados ou 
se seguirá apenas como cliente 
da cooperativa. 

modelo de cooperado adquirente
“Este modelo é necessário 
porque o produtor da região não 
está acostumado com este 
modelo cooperativista. Ele está 
acostumado a trabalhar com 
revendas que sempre buscam 
lucrar em cima dos produtores 
– e por isso ficam com um pé 
atrás em um primeiro 
momento. Ao final, o produtor 
vai notar que tem vantagens em 
relação ao mercado, 
principalmente por conta da 
tradição da Castrolanda no 
agronegócio – que consegue, 
por exemplo, adquirir insumos 
com mais facilidade por conta 
da credibilidade que tem frente 
ao mercado”, conta Lourenção. 

Dia de Campo 
também fortalece 

a parceria com 
outras empresas 
do agronegócio.
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Realização do 
Dia de Campo 
SP é uma das 
estratégias para 
intensificar a 
atuação na 
região.

negócios agrícola  |  notícias

Trunfo na
Assistência
Técnica 
Um dos principais benefícios do 
cooperado é em relação à Assistência 
Técnica. Fundamentados por estudos e 
pesquisas fomentadas pela Fundação 
ABC, profissionais da Helpen 
Castrolanda desenvolvem estratégias 
específicas para o produtor, com o 
objetivo de trazer mais rentabilidade 
econômica ao fim da safra. 

A assistência técnica é um dos principais 
trunfos na busca por novos cooperados 
em São Paulo. Por lá, a Cooperativa 
percebeu que produtores são carentes de 
serviços especializados de orientação. 
“Quando se trabalha com revenda – 
como é o caso da região – o produtor 
não tem nenhum respaldo técnico no 
campo e precisa atuar por conta própria. 
A vantagem do cooperado Castrolanda é 
que ele tem o apoio de um responsável 
técnico na lavoura, auxiliando em todas 
as etapas de produção”, ressalta 
Lourenção. 

Dia de Campo
Para estreitar ainda mais os 
laços com o produtor rural 
paulista, a Castrolanda realizou, 
no mês de março, o Dia de 
Campo SP. Ao lado da Unidade 
Itaberá I, o público conheceu o 
trabalho da Castrolanda em 
relação ao tratamento de 
sementes, agricultura de 
precisão, assistência técnica e 
dos respaldos de pesquisa 
encabeçados pela Fundação 
ABC, além das principais 
cultivares plantadas na região e 
tecnologia Intacta2 Xtend. O 
evento também recebeu 
parceiros B2B da cooperativa. 

Segundo o Coordenador 
Comercial de Vendas da 
Cooperativa, Ronaldo Ramos, o 
objetivo do Dia de Campo foi 
fazer com que produtores e 
representantes comerciais 
possam estar mais próximos 
dos negócios. “Queremos fazer 
com que eles conheçam nossas 
unidades, nossa forma de 
atuação e tudo aquilo que 
trabalhamos. Este processo de 
aproximação é fundamental 
para que a gente continue o 
modelo de expansão e 
desenvolvimento da 
cooperativa em São Paulo”, 
explica. 
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Evento reuniu 
empresas e

organizações que 
apresentaram as 

últimas novidades 
tecnológicas do 

agronegócio.

do 25º Show Tecnológico Verão – 
evento organizado pela Fundação 
ABC durante o final de fevereiro. 
O evento reuniu empresas e 
organizações do agronegócio 
para levar as últimas novidades 
tecnológicas aos visitantes da 
feira. 

A Cooperativa expôs novidades 
em relação ao trabalho agrícola, 
especialmente da Sementes 
Castrolanda e da Agricultura de 
Precisão da Helpen Castrolanda. 
Os visitantes dos dois estantes da 
Castrolanda também puderam 
conversar, tirar dúvidas e 
interagir com especialistas da 
Área de Negócios Agrícola da 
Cooperativa. 

Governador em exercício do 
Paraná, Darci Piana esteve 
presente nos estandes da 
Castrolanda no primeiro dos dois 
dias de feira. O líder do executivo 
estadual destacou a capacidade de 
produção da Cooperativa e a 
competência no agronegócio. 

“Toda essa apresentação que a 
Castrolanda trouxe à feira é uma 
demonstração da força da 
Cooperativa, que mostra aquilo 
que é da sua competência em 
relação à tecnologia e inovação – 
sempre focada em ajudar o 
produtor a aumentar a 
capacidade de produção”, contou. 

Quem também marcou presença 
foi o palestrante e consultor 
agrícola Dejalma Zimmer, doutor 
em Ciência e Tecnologia de 
Sementes. Zimmer é atualmente 
um dos nomes mais requisitados 
do agronegócio para palestras, 
treinamentos, consultas e 
coaching. 

O consultor aproveitou para 
conhecer um pouco mais sobre o 
trabalho da Cooperativa com a 
produção e o tratamento de 
sementes. “É por meio da 
inovação tecnológica que se 
sustenta o agronegócio. Neste 
modelo, a semente tem um papel 
bastante importante, já que é ela 
quem transporta a inovação dos 
laboratórios para o solo, 
ajudando os produtores rurais a 
garantirem maior 
produtividade”, destacou. 

Castrolanda recebeu 
convidados, pesquisadores, 
parceiros de negócios e 
produtores rurais nos 
estandes montados dentroA

Também durante o evento, 
a Sementes Castrolanda 
recebeu a recertificação 
SeedCare, em parceria com 
a Syngenta. A certidão 
reconhece as boas práticas 
na produção das sementes 
comercializadas pela 
Cooperativa, 
comprovando um processo 
rigoroso de qualidade. 

certificação
seedcare
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castrolanda
premia produtores 
na 9º edição do
‘melhores da suinocultura’

uinocultores que se 
destacaram ao longo 
do último ano na 
Castrolanda foram 
premiados durante o 

evento ‘Melhores da 
Suinocultura’. A premiação, 
já tradicional entre os 
produtores de suínos da 
Cooperativa, tem o objetivo 
de reconhecer o 
desempenho, esforço e 
trabalho de todos aqueles 
que atuam diariamente nas 
granjas. 

O evento no Moinho 
Castrolanda reuniu cerca de 
150 pessoas, entre 
colaboradores Castrolanda, 
membros do Comitê de 
Suinocultores, produtores e 
equipes das granjas – os 
grandes homenageados da 
noite. O período de avaliação 
foi de 1º de outubro de 2020 
a 30 de setembro de 2021. 

As premiações foram 
divididas em três grandes 
categorias: Granjas de Ciclo 
Completo, UPL e 
Multiplicadores; Granjas 
Terminadores - 
Cooperados; e Granjas 
Terminadores - Parceiros. A 
última delas foi a novidade 
do evento, que também 

passa a condecorar 
produtores e gerentes de 
granjas parceiras da 
Cooperativa na engorda de 
leitões para o abate.  

Também foram entregues os 
troféus ao final das três 
etapas de premiação. 
Receberam a máxima 
honraria as granjas que 
mais conquistaram 
certificados em cada grande 
categoria, além daquelas 
que mostraram melhor 
potencial evolutivo no ciclo 
avaliado. Gerente Executivo 
de Negócios Carnes da 
Castrolanda, Mauro Cezar 
de Faria agradeceu o 
empenho e a dedicação dos 
suinocultores.  

“Para nós, é uma satisfação 
muito grande, em mais um 
ano, engrandecer todos os 
produtores e gerentes de 
granja que buscam dia após 
dia a melhor produtividade e 
eficiência na suinocultura. 
Também é preciso agradecer 
o apoio do Comitê de 
Suinocultores e toda a 
equipe de Assistências 
Técnica e Administrativa, 
que estão com a gente todos 
os dias”, ressaltou.  

S
para nós, é uma

satisfação muito

grande, em mais um

ano, engrandecer

todos os produtores

e gerentes de granja

que buscam dia após

dia a melhor

produtividade e

eficiência na 

suinocultura

Mauro Cezar de Faria
Gerente Executivo 
de Negócios Carnes 
da Castrolanda
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vencedores
Os

Granjas Ciclo
completo, UPL e
Multiplicadores 
1. Propriedade Excelência em Informações: 
Marcelo de Jager (Chácara Cercadinho);
Mateus André Rabbers (Chácara Santa Cruz Lajeado);
Mateus Simão (Chácara Vó Ita); Reinder M. Barkema
(Chácara Barca); Roelof Rabbers (Fazenda Estiva);
e Roelof Rabbers (Fazenda Onça). 

2. Avaliação Checklist Ciclo Completo: 
Richard H. Borg e Cornélio J. Borg (Fazenda Santa
Angela); Roelof Rabbers (Fazenda Estiva);
e Roelof Rabbers (Fazenda Onça). 

3. KG vendidos/fêmea/ano: 
Catherine Bouwman (Chácara Mirela);
Marcelo de Jager (Chácara Cercadinho); 
e Reinder M. Barkema (Granja Cascavel). 

4. Porcentagem de Condenações ao Abate: 
Catherine Bouwman (Chácara Mirela);
Frederika Fokje de Jager (Chácara Arco Iris);
e Jan Ate de Jager (Chácara Samambaia). 

5. Bonificação Total: 
Albertus Frederik Wolters (Chácara Alto Grande);
Richard H. Borg e Cornélio J. Borg (Fazenda Varginha);
e Roelof Rabbers (Fazenda Estiva). 

6. Desmamados/fêmea/ano: 
Marcelo de Jager (Chácara Cercadinho);
Mateus Simão (Chácara Vó Ita);
e Reinder M. Barkema (Chácara Barca). 

Granjas
terminadoras
cooperados
7. Avaliação Checklist Terminação: 
Alessandro Langendyk (Fazenda Cristina);
Arjan Egbert Noordegraaf (Fazenda Cunhaporanga);
e João Cristiano Kiers (Fazenda Romi). 

8. Ganho de Peso Ajustado – 22 aos 130 kg: 
Janete Deen (Chácara Janete);
Margareth Junko Kagawa Akahane (Chácara Lageado);
e Mari Izabel Acosta de Jager (Fazenda Favorita). 

9. Porcentagem de Mortalidade: 
Armando Rabbers (Sta. Cruz de Baixo);
Margareth Junko Kagawa Akahane (Chácara Lageado);
e Sandro Aurélio Hey (Chácara Florense). 

10. Conversão alimentar ajustada – 22 aos 130 kg: 
Lucio Leopoldo Los (Chácara Dona Elza);
Marcio José Lopes e Eduardo Medeiros Gomes (Ema III);
e Margareth Junko Kagawa Akahane (Chácara Lageado). 

11. Porcentagem de Condenações ao Abate: 
Janete Deen (Chácara Janete);
Lucio Leopoldo Los (Chácara Dona Elza);
e Pablo B. Borg e Rogério E. Borg (Fazenda Ressaca). 

12. Bonificação Total: 
Antonio Carlos Iglesias Canha (Engenho Velho);
Klaasje Hendrika N. Bouwman (Fazenda Stella Alba);
e Leonard Loman (Chácara Loman). 

CASTROLANDA REVISTA   21

notícias  |  NEGÓCIOS CARNES



Granjas
Terminadores
Parceiros 
13. Avaliação Checklist Terminação: 
Genuir Carlos Szorek (Sítio São Judas Tadeu);
Luan Antonio Grechinski (Sítio São José);
e Wilson dos Santos Gradiz (Chácara Orquídea). 

14. Ganho de Peso Ajustado – 22 aos 130 kg:
Edegar Grechinski (Sítio do Turvo);
Luan Antonio Grechinski (Sítio São José);
e Wilson dos Santos Gradiz (Chácara Orquídea). 

15. Porcentagem de Mortalidade:
Paulo Kluczcowski (Campina dos Alves);
Renato Grechinski (Sítio do Luan);
e Wilson dos Santos Gradiz (Chácara Orquídea). 

16. Conversão alimentar ajustada – 22 aos 130 kg:
Clodoaldo de Biassio (Chácara Guará);
Jorge Giovani Rosado (Sítio Rosado);
e Wilson dos Santos Gradiz (Chácara Orquídea). 

17. Porcentagem de Condenações ao Abate:
Clodoaldo de Biassio (Colônia Iapó);
Pedro Gonçalves de Macedo (Chácara Santa Cecilia);
e Renato Grechinski (Sítio do Luan). 

18. Bonificação Total:
Clodoaldo de Biassio (Colônia Iapó);
Edegar Grechinski (Sítio do Turvo);
e Paulo Kluczcowski (Campina dos Alves). 

Granjas evolução
19. Ciclo completo:
Jan Ate de Jager (Chácara Samambaia). 

20. Terminadores:
Pablo Bruno Borg e Rogério E. Borg (Fazenda Ressaca). 

Granjas destaque
21. Ciclo completo:
Reinder M. Barkema (Chácara Barca). 

22. Terminadores – Cooperados:
Margareth Junko K.Akahane (Chácara Lageado). 

23. Terminadores – Parceiros:
Wilson dos Santos Gradiz (Chácara Orquídea).
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Melhores da
Suinocultura
Agriness

A Castrolanda se destaca na 
suinocultura e vem em uma 
crescente de bons resultados 
desde 2011. Neste ano, a Granja 
Barkema - Capão Alto, do 
cooperado Reinder Barkema, foi 
reconhecida mais uma vez como 
uma das melhores do país. A 
propriedade recebeu o terceiro 
lugar na categoria até 300 
Matrizes na 14ª edição do 
‘Melhores da Suinocultura - 
Agriness’.

O objetivo do evento é oferecer 
um referencial transparente e 
confiável para os índices da 
suinocultura do país.





INTERNACIONAL DE BOVINOS LEITEIROS

DO BRASIL
PARA O MUNDO:
CASTROLANDA INICIA 1º FÓRUM

romover 
conhecimento para os 
produtores e 
colaboradores é uma 
das atribuições da 

Cooperativa Castrolanda. No 
dia 26 de janeiro, a Área de 
Negócios Leite deu início ao 
1º Fórum Internacional de 
Bovinos Leiteiros – Do Brasil 
para o Mundo, evento com 
palestras ministradas por 
brasileiros renomados na 
pecuária leiteira 
internacional.  

A aula inaugural teve como 
tema os ‘Efeitos do teor e da 
digestibilidade de amido e 
fibra no comportamento 
alimentar e produção de 
vacas em lactação’ e foi 
ministrada online por Luiz 
Ferraretto, Professor 
Assistente e Extensionista em 
Nutrição de Ruminantes da 

Universidade de Wisconsin, e 
mediada pelo Gerente 
Executivo de Negócios Leite 
da Cooperativa, Eduardo 
Ribas, e pelo Consultor 
Técnico, Huibert Pieter 
Janssen. O palestrante é 
Zootecnista formado pela 
Unesp e Mestre e Doutor em 
Nutrição de Vacas Leiteiras 
pela Universidade de 
Wisconsin, e tem 
Pós-Doutorado no Instituto 
William H. Miner. 

Já o segundo encontro do 
Fórum foi realizado no dia 23 
de fevereiro de forma 
presencial no Hotel 
Buganville Express, em 
Castro, e transmitido on-line 
para os participantes que não 
puderam estar presentes. 

A apresentação teve como 
tema ‘Período de transição: 

p foco no pré-parto’ e foi 
ministrada por Ricardo 
Rodrigues, consultor técnico da 
Provimi-EUA - Cargil Animal 
Nutrition. O palestrante tem 
mestrado e doutorado em 
Nutrição de Vacas Leiteiras pela 
Universidade do Missouri, nos 
Estados Unidos. A mediação do 
encontro foi feita por Rodrigo 
Almeida, professor do 
Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e membro do Conselho 
Deliberativo Técnico da 
Associação Paranaense de 
Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa (APCBRH). 

Além de assistirem às 
apresentações, os participantes 
do evento também puderam 
esclarecer dúvidas com os 
palestrantes, além de 
confraternizarem ao final do 
segundo encontro.  
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Primeiro encontro foi realizado 
on-line e transmitido aos 

participantes pelo canal da 
Cooperativa no Youtube.

AVALIAÇÃO DO EVENTO
O Gerente de Negócios Leite da 
Castrolanda, Eduardo Ribas, conta 
que o retorno dos participantes tem 
sido muito positivo. “Ter esse misto 
do presencial com o on-line é a 
receita ideal, porque quem não 
consegue comparecer ao local não 
perde a palestra. Quem pode estar 
conosco acaba confraternizando e 
conversando com outros produtores. 
Então, isso traz mais interação e 
troca de conhecimento. Nossas 
expectativas são muito boas para os 
próximos encontros. Estamos 
crescendo e aprendendo com o 
evento que une cooperativa, 
universidade, produtor e empresas”. 

Palestrante do segundo encontro, 
Ricardo Rodrigues afirma que os 
temas abordados ao longo do evento 
são de muita utilidade para 
produtores e destaca o potencial da 
região. “Fico muito feliz de ter 
participado e espero ter 
correspondido às necessidades e ter 
sido prático o suficiente para 
conseguir aplicar o conhecimento no 
campo e não ficar só na teoria. Eu 

conhecia a Castrolanda, mas ainda 
não tinha visitado a região. Fui em 
algumas fazendas e fiquei 
impressionado. Fui muito bem 
recebido e tive discussões fantásticas 
com os técnicos e gerentes”. 

Para o cooperado Lucas G. Rabbers, é 
importante que os bovinocultores 
estejam sempre adquirindo 
conhecimento e se atualizando. 
“Assisti a primeira palestra do 
Fórum e gostei muito, da segunda, 
presencial gostei mais ainda. Foi 
muito prática e mostrou algo que é 
fácil de o produtor adaptar na 
fazenda”. 

Huibert Pieter Janssen, Consultor 
Técnico da área, destaca que é uma 
oportunidade única para os 
produtores e técnicos. “Os 
profissionais do Fórum foram 
escolhidos pensando em 
bovinocultura de leite e produção, 
ganhos, receita, melhoramento no 
manejo, genética e alimentar, temas 
que os nossos cooperados buscam”. 

Nossas expectativas

são muito boas para os

próximos encontros.

Estamos crescendo e

aprendendo com o evento

que une cooperativa,

universidade, produtor

e empresas

Eduardo Ribas,
Gerente de Negócios
Leite da Castrolanda
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Segundo encontro do Fórum foi realizado em formato 
presencial, no Hotel Buganville, em Castro, e transmitido online. 

Fortalecimento
da Assistência
Técnica

programação

O Coordenador da Assistência Técnica 
da área, Marcos Koch Ortiz, explica que 
um dos desafios é manter a base de 
produtores munida de informação que 
agreguem tecnologia e boas práticas. 
“Neste evento, temos conteúdos de 
alto nível, que com certeza já passaram 
por um grande filtro de pesquisas e 
aplicações práticas. Para a Assistência 
Técnica, é fundamental fomentar as 
discussões com os técnicos e 
produtores, que encontram diversos 
desafios e ambientes diferentes nas 
propriedades. A somatória de tudo isso 
é conseguir fortalecer as estratégias 
que deverão ser tomadas no futuro”. 

INSCRIÇÕES

As inscrições para 
participar das próximas 
etapas do Fórum 
podem ser feitas com a 
Assistência Técnica da 
Área de Negócios Leite 
da Castrolanda ou pelo 
QR Code ao lado.

investimento R$ 1.500
para todas as palestras.

em caso de mais de uma
inscrição na mesma matrícula,
o valor sai R$ 500
por inscrito.

cooperados tem 50%
de subsídio.

13/04 - Daniel Castelo - Trader Senior Global 
de Soja – Cargill Suíça 
- Panorama e Perspectivas de Mercado
para Soja e Milho no Brasil e no Mundo

27/04 - Claudio Ribeiro - Dairy & Beef Nutritionist,
Western Milling, Califórnia-EUA 
- Alimentação para vacas de alto
desempenho/Gestão de dieta 

25/05 - Davi Araújo - Global Trace Mineral Program 
Manager – Europe, Middle-East & Africa, Trouw 
Nutrition - The Netherlands 
- Uso de aditivos: qual a importância?  

29/06  - Jonas Souza – Universidade de Purdue-EUA 
- Manejo nutricional visando aumento de produção
de sólidos do leite
29/06 

27/07 - Veridiana Souza – Dairy Nutitionist,
Senior Research Scientist / Dairy Feed R&D-Adult Cows/ 
Land O’ Lakes, Inc./ Purina animal Nutrition/Dairy 
Nutrution and Modeling – Missouri-EUA 
- Análise de dados de fazendas 
 
Ricardo Chebel – Universidade da Flórida-EUA 
Uso de sistemas de automação para saúde
e reprodução de vacas leiteiras 

Ronaldo Cerri – Universidade British
Columbia -Canadá 
- Modelo de reprodução canadense 

José Eduardo Portela Santos
Universidade da Flórida-EUA
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om a queda de temperaturas e a 
aproximação de estações mais 
frias, produtores agrícolas 
iniciam os trabalhos visando a 
safra de inverno. Apesar do 
trigo ser a mais querida pelos 
agricultores, uma outra cultura 
vem chamando a atenção pela 
rentabilidade e por benefícios 
ao longo da safra: a cevada. 
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O Paraná é disparado o maior 
produtor de cevada do Brasil. 
Segundo dados do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral) – pertencente à 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
– mais de 71% da produção 
brasileira da cultura em 2021 é 
proveniente do Estado. Das 435 
mil toneladas produzidas no 
Brasil, 311 mil foram no Paraná. 

O principal motivo é a condição 
climática – especialmente na 
região Centro-Sul do estado 
(Guarapuava, Ponta Grossa e 
municípios vizinhos), onde o 
grão se adapta muito bem e, 
consequentemente, traz mais 
garantias à safra. 

O cultivo da cevada ainda é 
tímido entre os produtores da 
Castrolanda, mas vem 
ganhando bastante espaço na 
medida em que se analisa a 
rentabilidade da cultura. No ano 
passado, a cooperativa contou 
com apenas 25 cooperados 
trabalhando diretamente com 
lavouras de cevada. Para este 
ano já são 49 associados 
confirmados – praticamente o 
dobro no comparativo com 
2021. 

A escolha pela cevada se dá 
também pela boa expectativa 
financeira apontada por 
especialistas. A estimativa é de 
que a cultura utilizada como 
matéria-prima para a produção 
de malte tenha um resultado 
por hectare quase três vezes 
maior que o do trigo, por 
exemplo. O retorno sob o capital 
investido segue a mesma 
tendência, com cerca de 21% 
para a cevada e 7,9% para o 
trigo. 

Na Castrolanda, a expectativa 
de produção em 2022 é de 16 
mil toneladas de cevada, que 
devem ser plantadas em 3,6 mil 
hectares no Paraná e São Paulo. 
A área já é 65% maior que a 

trabalhada no ano passado 
pelos produtores envolvidos 
com a cooperativa. 

O motivo do aumento, de 
acordo com Gerente de Grãos da 
Castrolanda, Diógenes 
Novakowiski, é que cooperados 
passaram a enxergar os 
benefícios de trabalhar com a 
cultura, sem abandonar o 
plantio do trigo. “Um produtor 
não precisa escolher entre 
cevada ou trigo. A cevada vem 
também como uma opção 
adicional de rotação, dentro de 
um contexto sustentável de 
produção agrícola”, explica. 

A Assistência Técnica também 
tem papel fundamental no 
fomento à cevada. Coordenador 
Técnico da Castrolanda, Rudinei 
Bogorni acredita que a 
confiança da equipe técnica em 
posicionar a cultura, aliada às 
expectativas de bons preços 
para 2022, fizeram com que os 
cooperados aumentassem o 
interesse pela cevada. 

“Ao longo dos últimos meses 
realizamos uma série de 
eventos que mostraram aos 
produtores as vantagens de 
trabalhar com a cultura, como o 
Rally da Cevada e alguns Dias de 
Campo. Além disso, nossa área 
técnica também se mostra mais 
confiante em posicionar a 
cultura. Esse fomento, aliado 
aos bons preços que a safra 
apresenta, pode explicar o 
motivo de mais cooperados 
trabalharem com a cevada na 
safra de inverno”, conta o 
Coordenador Técnico.  

A expectativa é que a produção 
de cevada seja maior a cada ano, 
principalmente por conta dos 
investimentos anunciados pela 
Castrolanda, que entra – ao 
lado de outras cinco 
cooperativas – na implantação 
da Maltaria Campos Gerais, que 
deve ser construída até 2023. 

O projeto tem previsão de 
investimentos na casa de R$ 1,5 
bilhão. A fábrica deve garantir 
uma produção anual de 240 mil 
toneladas de malte – volume 
que corresponde a 15% do 
mercado brasileiro. Com isso, o 
potencial de plantio de cevada 
na região dos Campos Gerais 
deve atingir a casa de 100 mil 
hectares por ano. 

om a queda de temperaturas e a 
aproximação de estações mais 
frias, produtores agrícolas 
iniciam os trabalhos visando a 
safra de inverno. Apesar do 
trigo ser a mais querida pelos 
agricultores, uma outra cultura 
vem chamando a atenção pela 
rentabilidade e por benefícios 
ao longo da safra: a cevada. 

dados da
cevada na
castrolanda

2021
ÁREA CULTIVADA
2.182,25 ha

N° COOPERADOS
25

2022
ÁREA CULTIVADA
3.607,11 ha

N° COOPERADOS
49

Diógenes Novakowiski
Gerente de Grãos da Castrolanda

um produtor não precisa

escolher entre cevada ou

trigo. a cevada vem também

como uma opção adicional

de rotação, dentro de um

contexto sustentável de

produção agrícola
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ExpoCastrolanda 
substitui a ExpoJovem 
no calendário de 
eventos do Agroleite.

capa
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a retomada das feiras e

expocastrolanda
e roadshow cidade do leite:

eventos presenciais
Cidade do Leite voltou a 
receber o público após 
mais de dois anos sem 
atividades no 
calendário da Agroleite. 

Entre os dias 9 e 12 de março, 
produtores, empresas e 
apaixonados pela cadeia leiteira 
estiveram presentes no parque 
para a retomada da 
ExpoCastrolanda. A feira contou 
com uma programação variada 
entre exposição de animais, 
julgamento do gado holandês, 
apresentações, palestras, e 
aperfeiçoamento ao produtor. 

Presidente da Castrolanda, 
Willem Bouwman comemorou a 
retomada dos eventos 
presenciais e destacou a 
importância da feira para os 
integrantes da cadeia leiteira. 
“Ficamos dois anos sem poder 
realizar nossas tradicionais 
feiras na Cidade do Leite por 
conta da pandemia. Este 
retorno é bastante positivo, pois 
o produtor rural sente falta 
destes momentos de interação e 
conhecimento”, explicou. 

Para a coordenadora de eventos 
da Castrolanda, Claudia Loch, a 
feira tem o propósito de 
reforçar o potencial da cadeia 
leiteira da região, além de 
atualizar produtores sobre as 
novidades do setor e servir 
como um momento de 
interação e aprendizado entre 
pessoas, empresas e a própria 
cooperativa. 

A abertura do evento aconteceu 
na noite de quarta-feira, 9 de 
março, durante o Dia do 
Pecuarista – organizado pela 
Área de Negócios Leite da 
Castrolanda. Em um jantar para 
produtores, a cooperativa 
destacou a importância do 
produtor de gado para o 
agronegócio e a economia 
mundial, além de premiar 
aqueles que mais se destacaram 
ao longo do último ano em 
relação a produção e qualidade 
do leite. 

O primeiro dia de julgamentos 
recebeu, na pista do pavilhão da 
Cidade do Leite, o gado jovem 
da Raça Holandesa. Ao longo da 
tarde de quinta-feira, 10 de 
março, expositores colocaram à 
disposição do público – e dos 
jurados – os animais que mais 
se destacam nas propriedades 

em questão de produção e 
genética. As bezerras e novilhas 
foram bastante elogiadas pelos 
participantes da feira, em 
especial pelos profissionais 
responsáveis pelo julgamento. 

A grande campeã da raça jovem 
foi a novilha Bur Jr. Altitude 
Penelope 4258 TE, dos 
produtores Hendrik de Boer e 
Reinaldo de Boer. O animal 
ganhou a atenção dos jurados 
graças ao que apresentou em 
relação ao equilíbrio, 
locomoção, profundidade de 
corpo e boa abertura de costela, 
entre outros quesitos. 
Na sexta-feira, 11 de março, os 
produtores puderam 
acompanhar uma discussão 
organizada pela Phibro, uma 
das parceiras da Castrolanda na 
feira, sobre os impactos da 
saúde na produção das vacas. 

A
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Ao abrir o calendário de eventos 
da Cidade do Leite, a 
ExpoCastrolanda mostra aos 
produtores uma prévia do que 
irão encontrar no Agroleite – a 
maior feira da América Latina 
do setor leiteiro. Representante 
do Comitê de Bovinocultores da 
cooperativa, Reynold 
Groenwold afirma que o evento 
deixou os produtores com ainda 
mais vontade de participar do 
Agroleite, marcada para o mês 
de agosto. 

“É muito bom voltar aos 
eventos presenciais após um 
período tão longo sem. Nós 
produtores sentimos falta 
destes momentos de interação e 
aprendizado. A 
ExpoCastrolanda foi um 
sucesso e mostrou o potencial 
que o Agroleite tem para fazer 
ainda melhor que nos anos 
anteriores”, disse. 

capa

Willem Bouwman,
Presidente da Castrolanda

é muito bom voltar aos eventos presenciais após um período 

tão longo sem. nós produtores sentimos falta destes momentos 

de interação e aprendizado. a expocastrolanda foi um sucesso 

e mostrou o potencial que o agroleite tem para fazer ainda 

melhor que nos anos anteriores

A apresentação ficou por conta 
do professor José Luiz Moraes 
Vasconcelos. 

Na sequência, durante a tarde, o 
público pode acompanhar o 
julgamento do gado adulto 
holandês. A grande campeã foi a 
vaca Menge Doorman C2489, 
também dos produtores 
Hendrik de Boer e Reinaldo de 
Boer. A curiosidade ficou por 
conta da história por trás do 
título. Patriarca da família Boer, 
Reinaldo contou após a 
premiação que o animal sequer 
iria participar da competição. 

“Esta vaca havia parido há 
pouco mais de 14 dias. O período 
não é o ideal para colocar o 
animal em julgamento, 
geralmente os produtores 
escolhem vacas com cerca de 90 
dias após parir. Meu filho 
(Hendrik, responsável por 
expor os animais da família na 
pista de julgamento) disse para 
levarmos ela até a feira e 
avaliarmos diariamente a 
possibilidade de ela participar. 
Ela apresentou uma melhora 
muito boa ao longo da feira e 
decidimos colocá-la na pista. 
No fim, saiu como a grande 
vencedora”, contou Reinaldo. 

aquecimento para o agroleite
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No evento, 
cooperados foram 
premiados pela 
qualidade e produção 
de leite nos últimos 
dois anos. 

COOPERADOS SÃO
LAUREADOS EM EVENTO
DO DIA DO PECUARISTA

Área de Negócios Leite 
da Castrolanda 
promoveu, no dia 9 de 
março, a celebração do 
Dia do Pecuarista. O 

evento ocorreu no Pavilhão 
Agroleite do Parque de 
Exposições Dário Macedo – 
Cidade do Leite e premiou os 
cooperados pela qualidade e 
produção de leite nos últimos 
dois anos. 

Os dados de 2021 da área 
mostram que foram produzidos 
393 milhões de litros de leite por 
44 mil vacas de 326 produtores. 
O volume médio de produção 
por cooperado foi de 3.200 litros 
por dia. Em comparação à 2020, 
foi registrado um crescimento 
de 6%. 

As premiações do Dia do 
Pecuarista foram referentes a 
2020 e 2021, já que nos dois 
últimos anos o evento não foi 
realizado por conta da 
pandemia de Covid-19. Os 
cooperados foram reconhecidos 
pela qualidade do leite nas 
categorias de até 500 litros por 
dia, de 501 a 1000 litros, de 1001 
a 2000 litros, de 2001 a 3500 
litros, de 3501 a 6000 e acima de 
6000. Também foram 
premiados os top 10 de 
produção diária de leite. 

Durante a celebração, o Gerente 
Executivo de Negócios Leite da 
Castrolanda, Eduardo Ribas, 
destacou o excelente trabalho 
realizado pelos produtores na 
Capital Nacional do Leite. 

“Desde pequenos, escutamos 
que o leite é bom, que tem 
proteína e vitamina e que 
contribui para o nosso 
crescimento. Mas depois de 
adultos é que conhecemos o 
verdadeiro potencial do leite, do 
nosso leite. Os cooperados da 
Castrolanda tem o melhor leite 
do mundo e faz bem 
reconhecermos o esforço diário 
em conjunto para contribuir 
com toda a cadeia produtiva 
desse país. O nosso leite 
fortalece o nosso município, o 
nosso estado e o nosso país. Faz 
crescer e gerar empregos. O 
nosso leite transborda 
benefícios e hoje é o dia de 
celebrar tudo isso. Parabéns a 
todos os produtores”. 

a
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Road Show foi conduzido pela 
Assistência Técnica da Área de 

Negócios Leite e por mais de 30 
empresas parceiras e marcas da 

própria Cooperativa. 

Marcos Koch
Coordenador de Assistência Técnica - Negócios Leite

A abrangência do Road Show vai além do próprio

produtor, adere as pessoas que estão ligadas a

produção de leite dentro das fazendas, que fazem

com que tudo aconteça lá

Road Show Negócios Leite propaga
conhecimento e apresenta novas
tecnologias para produtores 
O segundo dia de atividades da 
Área de Negócios Leite foi 
marcado pela realização do 
Road Show. O evento, realizado 
somente de forma virtual nos 
últimos dois anos, foi realizado 
presencialmente nas casas e 
sobrados da Cidade do Leite e 
reuniu cooperados, técnicos e 
demais pessoas ligadas à 
produção de leite. 

O Road Show Negócios Leite foi 
dividido em dois momentos. 
Pela manhã, no Road Tech, os 
participantes assistiram a um 
circuito de palestras técnicas 
voltadas à produção de leite. No 
período da tarde, o Road Agro 
trouxe atividades práticas da 
área agronômica.  

Nos dois momentos, o evento 
foi conduzido pela Assistência 
Técnica da Área de Negócios 
Leite da Castrolanda e por mais 
de 30 empresas parceiras e 
marcas da própria Cooperativa: 
Associação Brasileira de 
Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa (ABCBRH), 
Biogénesis, Nutron, CRV, GEA, 
Holstein Sires Genetics ABS, 
Sicredi, Agener, Delaval, DSM, 
Elanco, Laboratório Prado, 
Ourofino Saúde Animal, ST 
Genetics, Tectron, Alltech, 
Colônia Holandesa, MSD Saúde 
Animal, Pool Leite, Semex, 
Trouw Nutrition, Vetoquinol 
Saúde Animal, Zoetis, Pioneer, 
Nuseed, Calpar, Timber, 
Coonagro, Emater e Helpen 
Castrolanda. 

O Gerente Executivo de 
Negócios Leite da Castrolanda, 
Eduardo Ribas, falou sobre os 
diferenciais do evento. “Voltar 
com o Road Show presencial foi 
muito bom. É um evento que o 
público gosta e as empresas 

também. São palestras de 15 
minutos, mas, durante o dia, 
foram mais de 250 palestras que 
agregaram conhecimento ao 
produtor, aos técnicos e aos 
funcionários das propriedades. 
Além disso, as empresas 
também transmitiram essas 
palestras para quem não está 
aqui. Todo esse movimento é 
chamado Road Show, uma 
união de pessoas para que os 
produtores voltem para casa 
com novos conhecimentos, 
novas tecnologias e novos 
produtos”. 

O Coordenador da Assistência 
Técnica da Área, Marcos Koch, 
destacou a atenção da 
organização em formular uma 
programação para que os 
participantes possam utilizar as 
ferramentas para maximizar a 
produção de leite. “Para o 
Departamento Técnico, toda a 
elaboração dessa programação 
junto com as empresas 
parceiras proporciona também 
uma atualização dos principais 
conceitos da produção de leite. 
A abrangência do Road Show vai 
além do próprio produtor, adere 
as pessoas que estão ligadas a 
produção de leite dentro das 
fazendas, que fazem com que 
tudo aconteça lá.” 

capa
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Reynold Groenwold
Cooperado e membro do Comitê
de Bovinocultores da Castrolanda

A castrolanda é

referência brasil afora

e, com esse projeto,

incentiva os futuros

bovinocultores ou até

mesmo os futuros

técnicos

Edição de 2022
do Clube de Bezerras
traz novidades 

Com o objetivo de estimular 
a sucessão familiar nas 
propriedades, a Área de 
Negócios Leite desenvolve, 
há mais de 40 anos, o Clube 
de Bezerras, projeto que 
incentiva crianças e jovens a 
participarem da atividade 
leiteira. No último dia de 
atividades, a área realizou o 
lançamento da edição de 
2022 do Clube em um evento 
na Cidade do Leite. 

No encontro, as crianças e 
jovens conheceram um 
pouco mais sobre o Clube e 
as mudanças para este ano, 
ouviram relatos de 
cooperados que já fizeram 
parte do projeto, 
participaram de uma 
gincana educativa sobre 
produção de leite com 
empresas parceiras da 

Cooperativa e tiveram 
contato com as bezerras. 

O cooperado e membro do 
Comitê de Bovinocultores da 
Castrolanda, Reynold 
Groenwold, participou do 
Clube antes de se tornar 
produtor e reforçou o 
aprendizado que o projeto 
proporciona às crianças. “Eu 
comecei desde novo na 
fazenda, sempre estive no 
meio dos animais. A 
atividade leiteira atravessa 
gerações e a gente tenta dar 
esse apoio para as crianças 
para que elas saibam como é 
produzido o leite e todo o 
esforço dos produtores. A 
Castrolanda é referência 
Brasil afora e, com esse 
projeto, incentiva os futuros 
bovinocultores ou até 
mesmo os futuros técnicos”. 

Projeto 
incentiva 

crianças e 
jovens a 

participarem
da atividade 

leiteira.
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Reformulação
do projeto 

As novidades do Clube de 
Bezerras para este ano são o 
aumento da faixa etária - de 6 a 
16 anos, que agora estão 
divididas nas categorias Mirim 
– 6, 7 e 8 anos, Infantojuvenil – 
9, 10 e 11 anos, Junior – 12, 13 e 
14 anos e Sênior – 15 e 16 anos; 
a modalidade Prata, que 
possibilita a apresentação do 
animal somente na 
propriedade, enquanto a Ouro é 
para apresentação também na 
pista de julgamento do 
Agroleite; e a abertura para 
inscrições de filhos de 
colaboradores da Cooperativa e 
das propriedades e de famílias 
da comunidade. 

A Analista Técnica da Área de 
Negócios Leite da Castrolanda, 
Cibelli Neufeldt, conta que a 
adesão ao projeto está sendo 
maior em 2022. “Nós nunca 
tivemos tantas crianças como 
esse ano. Eu acredito que é em 

Próxima etapa
Após o lançamento, o Clube 
entra na etapa das visitas nas 
propriedades para 
acompanhamento do cuidado 
das crianças com os animais. A 
apresentação final ocorrerá 
durante a programação do 
Agroleite, que ocorrerá de 16 a 
20 de agosto de 2022. 

virtude da reformulação. Além 
de aumentarmos a faixa etária, 
com a possibilidade de 
apresentar na propriedade, 
também reconhecemos o 
esforço das demais crianças que 
acabam não participando na 
pista de julgamento. Nossa 
reformulação completa será 
lançada oficialmente no 
Agroleite 2022 com ainda mais 
novidades”. 

O Gerente Executivo de 
Negócios Leite, Eduardo Ribas, 
explica que o Clube de Bezerras 
vai de encontro com o slogan da 
área para este ano: ‘O Melhor 
Leite do Mundo’. “Nós falamos 
muito para as nossas crianças 
que o leite é bom, tem proteína 
e energia e auxilia no 
crescimento. Mas, quando 
somos adultos, vemos que o 
leite dá emprego, ajuda as 
pessoas e movimenta a 
economia. Então, a 

reformulação do Clube é para 
incluir cada vez mais crianças e 
para que todas elas conheçam 
esse ciclo do leite”. 

Para o Coordenador da 
Assistência Técnica da área, 
Marcos Koch, o desafio é 
proporcionar às crianças um 
evento com algo que faz parte 
da rotina da propriedade, que é 
a criação das bezerras. “As 
crianças se sensibilizam 
bastante com os animais e nós 
vemos isso de uma forma muito 
positiva. Com a reformulação, o 
nosso principal objetivo é fazer 
com que toda a sociedade 
conheça um pouco mais sobre a 
atividade leiteira e que tenha 
uma valorização maior sobre 
como são produzidos os 
alimentos no Brasil, em 
especial, o leite, um alimento 
tão importante para a vida das 
crianças.”

No encontro, as crianças e jovens participaram de uma gincana 
educativa sobre produção de leite com empresas parceiras da 
Cooperativa e tiveram contato com as bezerras. 
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Plano Anual
de Atividades 
A segunda etapa da Assembleia destacou as perspectivas da 
Cooperativa para 2022. Diretor Executivo da Castrolanda, Seung Lee 
apresentou o Plano Anual de Atividades aos cooperados, com 
destaque para ações de fortalecimento da Castrolanda em meio às 
inconsistências do mercado atual. 

Os cooperados também conheceram o novo Modelo de Gestão 
Castrolanda (MGC), que deve auxiliar a Cooperativa no processo de 
eficiência operacional e, no primeiro semestre do ano, funcionará em 
formato piloto em algumas áreas específicas. 

ooperados da 
Castrolanda se 
reuniram para a 
realização da 
Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) referente ao 
ano de 2021. O evento faz parte 
das ações de transparência da 
Cooperativa e serve para 
prestação e aprovação das 
contas referentes ao ano de 
2021. 

No encontro, cooperados 
aprovaram a proposta de 
distribuição das sobras do ano 
anterior de R$ 46,5 milhões. 
Assim como em todos os anos, o 
valor retorna ao associado de 
acordo com a participação nas 
áreas de negócios ao longo de 
2021. 

O balanço patrimonial e a 
demonstração de sobras e 

perdas foram apresentados pelo 
Gerente de Contabilidade da 
Castrolanda, Junior Zub. Na 
assembleia, Zub esteve à 
disposição dos cooperados para 
tirar dúvidas referentes às 
finanças do ano. Na sequência, a 
auditoria externa apresentou 
seu parecer positivo às 
demonstrações financeiras. 

Os trâmites de aprovação do 
balanço seguiram com o parecer 
do Conselho Fiscal – 
apresentado pelo Coordenador 
do Conselho, João Galvão 
Prestes – até ser aprovado pelos 
associados. Em seguida, o 
Controller da Castrolanda, 
Pedro Dekkers, apresentou 
detalhadamente a proposta de 
destinação das sobras e perdas 
apuradas em 31 de dezembro de 
2021, também aprovada pelos 
presentes. 

C
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Eleitos para o 
Conselho 
Fiscal foram 
conhecidos 
ainda durante 
a AGO.

Eleição do
Conselho Fiscal
A Castrolanda ainda elegeu os novos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa. A 
votação foi conduzida pelo Coordenador da Comissão eleitoral, Frederik de Jager. 
Presidente da Castrolanda, Willem Berend Bouwman aproveitou o momento para 
agradecer os conselheiros da gestão anterior e também os representantes dos comitês 
setoriais. 

Após o processo, os associados elegeram Eduardo Medeiros Gomes, João Galvão 
Prestes, Charles Hendrik Salomons, Pablo Bruno Borg, Sandro Aurélio Hey e Carlos 
Shigueo Arie como novos integrantes do Conselho Fiscal. 

Código de Conduta 
Ainda durante a AGO, a Castrolanda 
apresentou aos cooperados o novo Código 
de Conduta. O documento serve como 
embasamento dos valores e conceitos 
éticos da Cooperativa e foi elaborado pelo 
setor de Compliance. A reformulação traz 
um texto mais didático e resumido, com o 
objetivo de servir como um guia rápido, 
com informações básicas e opções de 
complemento, caso o associado, 
colaborador ou parceiro da Castrolanda 
queira aprofundar mais os conhecimentos 
sobre um determinado assunto. 
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gestão com a cara
da castrolanda

MGC:
Um modelo de 

Castrolanda não 
controla o mercado’’. 
A frase foi dita a um 
grupo de gestores 
pelo Diretor 

Executivo, Seung Lee, 
durante a apresentação do 
projeto que deve instituir um 
novo modelo de gestão na 
Cooperativa. Por mais que 
pareça batida e óbvia, as 
palavras são perfeitas para 
entendermos a necessidade 
de possuir uma estrutura 
organizacional sólida e bem 
definida para enfrentar as 
oscilações que resultam da 
globalização dos negócios. 

Para isso foi criado o Modelo 
de Gestão Castrolanda 
(MGC), que consiste em uma 
série de ações para que todas 
as áreas da Cooperativa 
operem em sinergia. A ideia é 
fortalecer a corporação 
internamente para que 
enfrente com menos 
dificuldades os anos difíceis 
do mercado, além de 
aproveitar os bons momentos 

para crescer 
exponencialmente – como 
explica o Diretor Executivo. 

“A partir da pandemia, a 
instabilidade do mercado fica 
muito maior. Anos bons serão 
maravilhosos, mas anos 
ruins serão péssimos. Neste 
contexto é muito importante 
que a Castrolanda seja forte o 
suficiente para sobreviver às 
oscilações. Como não 
conseguimos controlar 
fatores externos, temos que 
trabalhar muito bem a gestão 
interna”, conta. 

O MGC vai formalizar as 
principais rotinas dos 
colaboradores - em especial a 
de gestores - com foco nas 
agendas de cada equipe, 
melhorando a comunicação 
entre os níveis de trabalho. 
Isso faz com que as pessoas 
envolvidas tenham cada vez 
mais autonomia na tomada 
de decisões importantes 
dentro do seu nível de 
atuação, permitindo que 

A problemas sejam identificados e 
resolvidos rapidamente, seja 
dentro do próprio nível de 
trabalho ou informando às 
lideranças.  

“O principal objetivo é fazer com 
que a gestão chegue nas pontas. 
Não adianta criarmos 
procedimentos e rotinas que só 
fiquem na cabeça do gestor, eles 
precisam chegar na ponta do 
processo. Quando todo mundo 
entende as demandas e 
procedimentos, a Cooperativa 
ganha não só em eficiência 
operacional, mas também em 
segurança dos colaboradores e 
garante que estamos adequados 
com os requisitos de meio 
ambiente”, afirma Seung Lee. 

As áreas de Desenvolvimento 
Humano e Negócios Agrícola 
foram escolhidas para operar o 
MGC em formato piloto. O 
objetivo é fazer com que ele se 
desenvolva nos setores para que, 
no futuro, seja expandido por 
toda a Castrolanda. 
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Reciane Horne Correia
Supervisora de BPMO

A melhor estratégia não 
é nada sem um bom 
modelo de gestão que 
suporte sua execução. O 
modelo de gestão é a 
forma com que a empresa 
organiza suas atividades 
e seus recursos, com a 
aplicação de padrões 
mínimos para a rotina. 
Desta forma, todos os 
colaboradores, mesmo 
sem perceber, acabam 
atuando no seu dia a dia 
para o alcance da 
estratégia. É uma 
mudança que exige 
disciplina e constância 
para acontecer

Pedro Dekkers
Controller da Castrolanda

O MGC é um dos projetos 
estratégicos mais 
importantes para o ano de 
2022 na Castrolanda, e 
está diretamente 
relacionado à diretriz do 
Horizonte, que é de 
“arrumar a casa” e 
melhorar a eficiência 
operacional. Com este 
projeto esperamos 
padronizar o método de 
fazer a gestão em todos os 
negócios da Cooperativa, 
utilizando as melhores 
práticas adaptadas ao 
nosso jeito e às 
particulares dos negócios. 
Como resultado do MGC 
também esperamos 
conseguir maior 
alinhamento entre os 
níveis estratégico, tático e 
operacional da 
Castrolanda, contribuindo 
para o alcance dos nossos 
objetivos e melhoria dos 
resultados

Vitor de Almeida
Gerente de Estratégia, Projetos 
e Processos da Castrolanda

Com o MGC nossos líderes 
passarão a discutir 
frequentemente os 
resultados de maneira 
simples e organizada, 
junto com suas 
respectivas equipes. 
Nessas discussões será 
possível identificar 
problemas e trabalhar 
para resolvê-los 
rapidamente. Os 
problemas que forem mais 
complexos serão 
encaminhados para 
instâncias superiores da 
liderança. Com isso, 
nossos esforços de 
eficiência operacional 
serão multiplicados
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s membros da cadeia 
de bataticultura da 
região conheceram, 
na última semana, os 
grandes vencedores 

da 11ª edição do concurso 
Meu Pé de Batata, realizado 
pela Castrolanda com o 
apoio da UPL Brasil. O 
evento aconteceu no Castro 
Clube de Campo, após dois 
anos sem ser realizado, por 
conta da pandemia.

O concurso premia os 
entusiastas da bataticultura 
que, ao longo de seis meses, 
melhor cuidaram de um 
vaso com um pé de batata. A 
semente e o substrato para 
o plantio foram entregues 
em setembro do ano 
passado a 110 pessoas, entre 
cooperados, funcionários de 
cooperados e colaboradores 
da Castrolanda – em 
especial da Área de 
Negócios Batata.

O objetivo, segundo o 
Gerente Executivo da área, 
Cassiano Carrano, é 
fomentar a cultura da 
batata e, ao final do ciclo, 
promover um momento de 
confraternização entre 
todas as partes da cadeia 
produtiva.

“Os interessados levam 
para casa um vaso, um 
substrato e uma semente de 
batata. Lá eles cuidam como 
se fosse um vaso de flor: 
podem colocar adubo, 
irrigar e fazer qualquer 
coisa que possam resultar 
em um ganho de 

produtividade”, explica o 
Gerente Executivo.

Após seis meses de cultivo, 
o vaso com o pé de batata 
retorna aos responsáveis 
pela organização, que 
contabilizam a 
produtividade da planta. 
“Algumas horas antes do 
evento, os participantes nos 
devolvem os vasos para que 
seja feita a quantificação de 
produtividade. Pegamos 
aquilo que foi produzido no 
vaso e transformamos em 
um cálculo que resultaria 
em uma produtividade por 
hectare”, conta Cassiano.

Os melhores participantes 
são premiados pela 
Cooperativa e pela UPL. Na 
edição deste ano, o grande 
vencedor foi Carlos 
Petroski, que trabalha com 
batata na propriedade de 
um cooperado da 
Castrolanda. “É a primeira 
vez que participo e fiquei 
muito satisfeito com o 
resultado. Cuidei do pé de 
batata com muito carinho e 
dedicação, segui aplicando 
no vaso o mesmo padrão 
que utilizávamos na 
lavoura”, diz. Petroski 
levou para casa um televisor 
de 43 polegadas.

Gerente Unidade Paraná 
SUL da UPL, Guilherme 
Garcia considera inovadora 
a proposta realizada na 
Castrolanda. “É um projeto 
que a gente consegue o 
envolvimento de toda a 
cadeia, desde o pessoal do 

campo, os proprietários, os cooperados e 
corpo técnico da Cooperativa. Fazemos 
aqui todo o processo da cadeia 
produtiva, encerrando com um 
momento de celebração”, explica.

Presidente da Castrolanda, Willem 
Bouwman destacou a importância do 
evento para o fomento da cadeia da 
batata na região. “Começa como uma 
competição, mas termina em uma 
grande confraternização. Para os 
participantes é algo bastante diferente, 
pois promove entre eles uma competição 
saudável, onde cada um utiliza uma 
técnica diferente, que depois é 
compartilhada com outras pessoas”, 
afirma o presidente.

O

negócios BATATA  |  notícias

castrolanda e upl brasil
premiam vencedores da
11ª edição do
‘meu pé de batata’

top 5
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jovens cooperativistas

comitês setoriais tem novos
representantes dos

sucessão familiar é algo que 
precisa acontecer não 
apenas nas propriedades, 
mas também na 
Cooperativa. Para fomentar 

o interesse pelos negócios da família e 
formar novos líderes, uma das ações 
realizadas pela Castrolanda é a 
participação dos jovens 
cooperativistas nos comitês setoriais. 
No início do mês de março, foram 
divulgados os selecionados para 
participação durante o ano de 2022. 

Para se inscrever, os jovens 
precisavam atender aos seguintes 
critérios: ter entre 18 e 29 anos, 
estarem vinculados à atividade do 
comitê para o qual se candidataram e 
estarem cursando ou já terem 
concluído o ensino médio. Os inscritos 
foram avaliados pelas equipes de 
Gestão de Pessoas e Cooperativismo da 
Castrolanda e pelos membros da 
Comissão Jovem Cooperativista, que 
fazem a seleção às cegas, ou seja, 
selecionam a partir do perfil do 
candidato.

Para representar os jovens no Comitê 
de Agricultores, o selecionado foi 
Edwin Morsink, de 23 anos. No Comitê 
de Bovinocultores, o representante 
será Jan Hendrik Petter, de 24 anos. E 
Jheniffer Aline Nascimento, de 24 
anos, fará parte do Comitê de 
Suinocultores. Os comitês de 
Bataticultores e Ovinocultores não 
tiveram inscritos para participação. 

Esta é a segunda turma de 
representantes dos jovens 
cooperativistas nos comitês setoriais. 
Os primeiros representantes 
participaram no segundo semestre de 
2021. Desta vez, o acompanhamento 
nos comitês será durante o ano todo.

A

O representante jovem no Comitê de 
Bovinocultores, Jan Hendrik Petter, 
também vem de uma família de 
produtores e acompanha o dia a dia da 
propriedade desde criança. Atualmente, é 
ele quem gerencia a leiteria e a lavoura da 
família. “Com a participação, espero ter 
crescimento pessoal e profissional, 
aprender como funciona um comitê e 
adquirir a experiência para que, quando 
eu for eleito membro de algum comitê da 
Cooperativa, eu saiba o que estou fazendo 
e possa fazer bem-feito. Espero aprender 
tudo que puder ser ensinado”.

Jheniffer Aline Nascimento, que integra 
o Comitê de Suinocultores, está cursando 
o último ano de Medicina Veterinária e 
faz a parte administrativa da propriedade 
da família, que está passando pelo 
processo de sucessão. Ela ficou 
responsável pelos suínos, enquanto o 
irmão mais novo cuida da leiteria. “Nós 
procuramos manter o sonho dos nossos 
pais, por isso tive o interesse em 
participar do comitê. Eu acredito que 
somos o futuro da Cooperativa e tudo que 
for de inovação na nossa atividade eu 
quero participar. Além de saber como os 
bons produtores estão trabalhando, 
também vou estar a par das decisões da 
Cooperativa e dar vozes aos pequenos 
produtores. Isso é um privilégio”. 

Edwin Morsink é formado em 
Agronomia, trabalha em uma empresa 
multinacional de defensivos agrícolas 
e auxilia os pais na propriedade. 
“Venho de uma família de produtores 
rurais e tive contato com a agricultura 
e a Castrolanda desde cedo. Com esta 
oportunidade, espero aprender e 
entender mais a função do Comitê 
Agrícola e de seus participantes no 
desenvolvimento da Cooperativa”.
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comitês setoriais

lideranças
femininas:
as cooperadas nos

Sobre a participação no comitê, 
Janneke analisa que, às vezes, pode 
ser uma insegurança que impede as 
mulheres de participarem. “O Comitê 
de Ovinos é pequeno e tem muitas 
mulheres produtoras, então a gente 
está um pouco mais em igualdade. 
Mas, nos outros comitês são áreas 
mais masculinas, então eu acho que 

o dia 8 de março, é 
celebrado o Dia 
Internacional da 
Mulher, uma data que 
representa a luta das 

mulheres por igualdade de 
direitos e mais espaço em 
todos os setores da sociedade. 
Nesta edição da Castrolanda 
Revista, trazemos um pouco 
da história de duas 
cooperadas de Castro que 
fazem parte dos comitês 
setoriais da Cooperativa: 
Janneke Margretha Bouwman 
van de Riet, do Comitê de 
Onivocultores, e Frederika 
Fokje de Jager, do Comitê de 
Suinocultores. 

Janneke é cooperada da 
Castrolanda há cerca de dois 
anos, mas acompanha o 
marido na ovinocultura desde 

2005 e, há três anos, assumiu 
totalmente a liderança da 
atividade na propriedade. Ela 
vê que a participação das 
mulheres no agronegócio 
aumentou bastante nos 
últimos anos, mas acredita 
que ainda pode melhorar. 

“Antes, eram mais os 
maridos [nos negócios], mas 
agora temos muitas mulheres 
na liderança já. A gente vê 
que os resultados das 
chácaras e das fazendas são 
melhores quando as 
mulheres também estão 
tocando. Eu vejo muitos 
resultados positivos com as 
mulheres, tanto na 
ovinocultura, como na 
leiteria e em outras 
atividades”, observa Janneke. 
Na família de Frederika, o pai 

N

mulher cooperativista  |  notícias

As dificuldades
e a superação 

Janneke faz parte 
do Comitê do 

Ovinocultores.

sempre foi cooperado nas atividades 
de suinocultura e agricultura, mas ela 
seguiu a área da saúde e foi morar em 
Curitiba. "Com o falecimento do meu 
pai, eu voltei para cá e assumi a parte 
de suinocultura, não por intenção, 
mas por necessidade, e me 
apaixonei", conta. 

Cooperada há mais de 20 anos, 
Frederika destaca o diferencial da 
participação das mulheres nos 
comitês. “É uma honra estar lá 
dentro, porque você representa todos 
os cooperados da suinocultura. Eu 
vejo que é de extrema importância ter 
o olhar das mulheres sobre os 
problemas atuais. Não que os homens 
tenham olhar só para uma coisa, mas 
eu acho que a mulher é muito mais 
minuciosa, muito mais detalhista e 
os homens observam muito mais nas 
proporções grandiosas. Então, eu 
acho que esse equilíbrio dos dois é 
muito importante”. 
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cooperadas reconhecem 
esse trabalho. 

“Quando começou a Mulher 
Cooperativista, foi uma 
injeção de ânimo para todas 
as mulheres. Há 20 anos, 
quando eu comecei, eram 
poucas mulheres [no 
agronegócio]. E, agora são 
muitas cooperadas na área, 
principalmente na 
suinocultura”, conta 
Frederika. 

“A Comissão é muito 
importante para que as 
mulheres tenham espaço 
não somente nas 
propriedades, mas também 
dentro da Cooperativa. Com 
as duas coisas caminhando 
juntas, as mulheres 
começam a participar mais 
de tudo isso”, reforça 
Janneke. 

Atualmente, 1.154 
cooperados integram o 
quadro social da 
Castrolanda. Destes, 250 
são mulheres. Entretanto, 
sabe-se que, apesar de não 
serem associadas da 
Cooperativa, muitas 
esposas e filhas de 
cooperados estão no dia a 
dia da propriedade e, para 
fomentar ainda mais a 
participação feminina no 
agronegócio, existe a 
Comissão Mulher 
Cooperativista. 

Apesar de estar constituída 
como comissão há somente 
três anos, são mais de 12 
anos de ações voluntárias, 
entre encontros, cursos e 
projetos para que se tenha 
cada vez mais mulheres 
cooperativistas na 
Castrolanda.  E as 

A IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO
MULHER COOPERATIVISTA

Dia da mulher
castrolanda
Data: 28/04 
Horário: 08h30 
Local: Memorial da
Imigração Holandesa 

Atividades:
- Palestra Mulheres:
O futuro é feminino e colaborativo
com Alessandra Alkmim 
- Seguro de Vida Mulher - Sicredi
- Oficina de bonsai

*Café da manhã, almoço
e café da tarde inclusos.

*Será disponibilizado transporte
para as mulheres cooperativistas
de Piraí do Sul e de São Paulo.  

Inscreva-se!

Frederika é 
membro do 

Comitê de 
Suinocultores.

pode ser um pouco de 
insegurança das mulheres. A 
gente tem que ter coragem, 
decidir e não ter medo. As 
dúvidas sempre vão aparecer, 
mas elas podem ser esclarecidas. 
É importante a valorização das 
mulheres para irmos para 
frente”. 

Para Frederika, é importante que 
as mulheres se sintam à vontade 
para procurar umas as outras e 
passar as demandas a serem 
debatidas nos comitês. “Uma 
dificuldade que eu sinto por ser 
mulher no comitê é esse 
relacionamento. Como eu não 
tenho outra área, pecuária ou 
agrícola, eu sinto que para os 
homens já é mais natural eles 
sentarem e baterem um papo 
sobre a atividade. As mulheres, 
como assumem vários outros 
papéis - donas de casa, mães - 
às vezes acabam não tendo esse 
tempo de convivência com 
outros cooperados. Mas, ao 
mesmo tempo, eu vejo que uma 
mulher pode procurar muito 
mais rápido outra mulher para 
defender alguma questão”.
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O SENHOR DO PASSADO,
DO PRESENTE E DO FUTURO 

FÉ  |  COMUNIDADE
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A Bíblia nos convida a 
vivenciarmos que o Deus Trino é 
o Senhor da História. Tal 
Senhorio implica que o presente 
deve ser vivido olhando para trás 
e olhando para frente. A própria 
Ressurreição de Jesus é uma 
dessas misturas de passado, 
presente e futuro. 

Em certa manhã de um domingo 
palestino, Deus atualizou a 
Criação fazendo de Cristo “as 
primícias” (1Co 15:20,23); “corpo 
espiritual”, “espírito vivificante” 
(1Co 15:45); corpo glorificado (Fl 
3:21); e “princípio, primogênito 
entre os mortos” (Cl 1:118). 

Viver, no presente, a vitória de 
Cristo sobre a morte e a morte da 
Morte profetizada em Apocalipse 
20 é um exercício que nos 
fortalece para uma melhor 
caminhada nessa vida cheia de 
dores. 

O passado nos faz viver o 
presente com gratidão e 
esperança. A nossa salvação está 
ancorada em eventos de outrora, 
sendo seu ápice a pessoa do nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ele tem 
cumprido a promessa de que “as 
portas do inferno não 
prevalecerão” derrotando a Igreja 
(Mt 16:18). Por séculos, Jesus 
Cristo, através da pregação do 
Evangelho através da 
proclamação dos cristãos (a 
Igreja), tem salvado pessoas de 
várias etnias. Gente rica, pobre, 
idosa, criança, instruída e sem 

educação formal. Você, leitor, só 
está lendo esse texto porque Deus 
tem cuidado de sua vida. Tudo 
isso é motivo para muita 
gratidão. 

A gratidão pelo que Deus fez 
deveria gerar esperança, mas 
nem sempre é assim. Israel, 
durante a peregrinação para a 
Terra Prometida, fazia uma festa 
depois de Deus miraculosamente 
os livrar de uma enrascada, para 
em seguida murmurar e pecar 
diante de uma dificuldade 
qualquer que aparecesse. 

Julgar Israel ou outros 
personagens bíblicos por, no 
meio da tensão, esquecerem que 
Deus é Fiel é esquecer que a gente 
faz a mesma coisa quando 
estarmos no meio do temporal. 
Somos infiéis a Deus de várias 
formas, inclusive quando 
esquecemos que Ele é fiel e 
sempre cuida de nós. 

Então, vendo a fidelidade de Deus 
no passado, deveríamos viver no 
presente cheios de esperança e 
alegre expectativa pelo futuro. O 
convite bíblico é para que não 
tenhamos medo. Guerras, 
epidemia, fomes, inimigos, 
assaltos, cânceres, sofrimentos, 
nada, absolutamente nada, 
impedirá que estejamos com o 
nosso Senhor, que nos salvou na 
Cruz e que ressuscitou, subiu aos 
céus, reina e irá voltar para julgar 

os vivos e os mortos, como ensina 
o Credo Apostólico. 

Voltando a Israel, muitas vezes, 
na peregrinação deles no deserto 
– assim como peregrinamos 
nesse mundo – esqueceram ou 
duvidaram de Deus e das 
promessas que Ele tinha feito aos 
antepassados deles e a eles 
mesmos. Quando chegaram na 
beira da Terra Prometida, viram 
que lá habitava um povo 
poderoso, e então quiseram 
voltar para a escravidão no Egito. 
Viram um povo poderoso, mas 
deixaram de olhar para o Deus 
Todo-Poderoso que tinha aberto 
o Mar Vermelho diante deles. 
Com medo do futuro, 
desconfiando que Deus não daria 
vitória a eles, preferiam o 
passado de escravidão, mesmo 
Deus os tendo dessa miséria. 

Cristo venceu a morte, então nem 
ela nós devemos temer. Cristo 
vem nos buscar para vivermos 
aqui com Ele para sempre (ou 
vamos antes de Ele voltar). Ele 
prometeu e vai cumprir. Então 
por que temer o futuro se Aquele 
que cuida de nós é o mesmo que 
controla toda o universo e nos 
prometeu tempos melhores? 
Confiemos em Jesus, Ele venceu a 
morte, por isso vamos ressuscitar 
também, para uma vida onde não 
haverá mais sofrimento, pelo 
contrário, viveremos plenamente 
e ternamente felizes. Como canta 
o velho hino:  

Flávio Américo Dantas de Carvalho
Pastor
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Apoio
Institucional:

Realização:Apoio Cultural:

No Centro Cultural Castrolanda 
(CCC), não foi diferente. Ao longo 
dos últimos dois anos, em vários 
momentos, o CCC teve que parar 
de fazer aquilo que mais ama: 
receber turistas e apresentar um 
pouco da história de Castrolanda 
e da cultura holandesa. 

Contudo, com a redução dos 
casos graves de Covid-19, foi 
possível reabrir os espaços 
museais (Memorial da Imigração 
Holandesa e Museu Histórico de 
Castrolanda) e receber visitantes 
de todos os lugares do país. 
Porém, a grande expectativa é 
para o ano de 2022. O gerente do 
CCC, Rafael Rabbers, explica que é 
esperado que o número de 
visitantes retorne para os 
mesmos patamares de antes da 

pandemia ou até supere. 

“O Centro Cultural vinha 
recebendo cada ano mais turistas, 
em 2019, batemos o nosso 
recorde ao receber 10.922 e 177 
grupos. Porém, com a pandemia 
tudo mudou. Em 2020, de março 
a dezembro, foram apenas 2.092 
turistas. Em 2021, já houve uma 
melhora, quando recebemos 
7.004 visitantes. Mas a grande 
expectativa é para 2022”, conta. 

A colaboradora Elisabeth Deen é 
uma das responsáveis pelo setor 
de monitoria do CCC. Ela conta 
que os últimos anos foram 
estranhos sem a presença dos 
turistas e que está muito feliz 
com o retorno dos visitantes. 
"Durante a pandemia, os turistas 
podiam apenas visitar a parte 
externa do Centro Cultural 
Castrolanda que estava fechado. 
Agora, eles estão adorando o 
retorno e gostando de ver as 
nossas exposições". 

O turismo também é importante 
por impactar na economia local. 
No Centro Cultural Castrolanda, 
há o restaurante e café Estação 
Grill de Molen e a Artelanda, que 
comercializa souvenirs e 
produtos de artesãos locais. Na 
Colônia, onde está localizado o 
CCC, também há o Hotel Borgen e 
a Pousada Oosterhuis que 
recebiam grande parte dos 
turistas que visitavam o local. 

Além do retorno dos visitantes, 
com a redução dos casos de 
Covid-19, também foi possível 
retomar eventos, como 
formaturas, confraternizações e 
reuniões, que são realizados no 
salão do Memorial da Imigração 
Holandesa. Também aconteceu a 
inauguração de novas exposições, 
como a "Memória Escolar de 
Castrolanda" e "Castrolanda: sete 
décadas de cooperativismo", 
abertas ao público em novembro 
do ano passado. 

TURISTAS RETORNAM PARA O
CENTRO CULTURAL CASTROLANDA
ano de 2020 foi marcante. 
Logo no início, uma 
pandemia alterou 
completamente os planos 
e a rotina de todos.O



Quem diz isso é a colaboradora do 
CCC, Melanie van der Vinne, e 
uma das responsáveis por 
entrevistar imigrantes 
holandeses e descendentes que 
residem na Colônia Castrolanda 
para desenvolvimento do projeto 
“Entre sonhos e realizações: A 
memória viva de Castrolanda”. 

Iniciado no final de dezembro de 
2021, até o momento 
aproximadamente 20 entrevistas 
já foram realizadas. Melanie 
conta que no início muitos 
entrevistados ficam receosos por 
acreditarem que a história deles 
não é interessante, no entanto, a 
equipe do CCC ressalta a 
importância de cada memória 
para a construção da história da 
Colônia. “Todas as histórias são 
individuais e contadas de um jeito 
único e é por isso que se tornam 
especiais”. 

O colaborador André Quadros 
conta que as entrevistas têm em 
média mais de uma hora de 

duração. "Estamos coletando um 
material enorme e vasto, obtido 
graças a cada contribuição de 
cada entrevistado. Todo esse 
material facilitará nas pesquisas e 
projetos futuros do CCC e na 
preservação da história da 
comunidade".  

A colaboradora Ingrid Riboski, 
explica que alguns entrevistados 
preferem falar em holandês e 
destaca que é muito enriquecedor 
profissionalmente poder 
participar do projeto. "É muito 
gratificante poder registrar o 
relato de quem viveu aquilo que 
aprendemos nos livros. Em cada 
entrevista, são trazidos novos 
costumes, histórias sobre a 
Holanda e sobre o país. Eles têm 
muitas histórias diferentes para 
nos contar". 

A colaboradora Nayara C. Roberto 
também destaca a importância do 
projeto. “O resultado do trabalho 
que está sendo realizado vai ser  
enriquecedor para a memória da 

comunidade. O que mais me 
chama a atenção é poder ouvir de 
perto pessoas que passaram por 
todo processo de imigração, com 
todos os desafios que tiveram que 
superar e ainda estão aqui para 
contar cada detalhe, é um marco 
para a comunidade e para a 
história”. 

O projeto “Entre sonhos e 
realizações: A memória viva de 
Castrolanda” foi inscrito pelo 
Centro Cultural Castrolanda no 
Programa Estadual de Fomento e 
Incentivo à Cultura do Paraná 
(Profice) que permite que 
empresas destinem parte do seu 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Produtos (ICMS) 
para projetos culturais. Até o 
momento, o projeto conta com o 
apoio da Companhia Paranaense 
de Energia (Copel), 
Supermercados Tozetto, 
Menarim Agro, Instituto Carlos 
Roberto Hansen (ICRH) e Pincéis 
Tigre. 

Comunidade conta
a história de Castrolanda

em projeto do CCC 



Bem-vindos, 
Novos Cooperados

2666 - Mário Sérgio Ferreira Zoni
Pecuária Leiteira

2667 - Edilaine M. de Oliveira Maidel
Pecuária Leiteira

2668 - Severo José Semkiw
Pecuária Leiteira

2669 - Alcir Jozviak Guimarães
Pecuária Leiteira

2670 - Dirceu Schuster
Pecuária Leiteira

2671 - Leocadia A. Prestes Jorge
Pecuária Leiteira

2672 - Claudinei Tysrkowski
Pecuária Leiteira

2673 - Elias Ho�mann
Pecuária Leiteira

2674 - Majowski Agropecuária Ltda
Suinocultura

2675 - Flávio Leandro de Boer
Pecuária Leiteira

2676 - Frank Hendrik de Boer
Pecuária Leiteira

2677 - Bernadette Maria Barth
Pecuária Leiteira

2678 - Ronald Fernando de Boer
Pecuária Leiteira

2679 - Mauro Kock Habermann
Agricultura

2680 - César A. Los Dias Junior
Agricultura

2681 - Gert Jan van de Riet
Agricultura

2682 - Hilco Lucca Rabbers
Agricultura

2683 - Vanessa Borges Soares
Pecuária Leiteira

2684 - José Lucas do Rozario Batista
Pecuária Leiteira

2685 - Manoel Antônio Moreira
Pecuária Leiteira

2686 - Marilei Roik
Pecuária Leiteira

2687 - Ederfran de Andrade
Pecuária Leiteira

2688 - Nansimara Daga Braun
Pecuária Leiteira

2689 - Klazina Vivian Petter Los
Suinocultura

2690 - Paulo Cezar Gibowski
Pecuária Leiteira

2691 - Lucas Renan Massoquetto
Pecuária Leiteira

2692 - Jheni�er Aline Nascimento
Pecuária Leiteira

variedades
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2693 - Wesley Queiroz Kappke
Agricultura

2694 - Aline Groenwold Machado
Pecuária Leiteira

2695 - Agropecuária Loman Ltda
Agricultura

2696 - Agronegócios D@ Ltda
Agricultura

2697 - Danilo Rafael Alves Ferreira
Agricultura

2698 - Silvane Stempiak Parzewski
Pecuária Leiteira

2699 - Cenir A. dos Santos Skorei
Pecuária Leiteira

2700 - Catharina H. Kassies Loman
Agricultura

2701 - Edina Rychetski Staback
Pecuária Leiteira

2702 - Alexandre Muller
Pecuária Leiteira

2703 - Monica Henderikx L. Struve
Pecuária Leiteira

2704 - Teresinha Wacherski
Pecuária Leiteira

2705 - Bernardo Te Vaarwerk
Agricultura

2706 - Andre Henrique Grechinski
Pecuária Leiteira

2707 - Luiza Rosa
Pecuária Leiteira

2708 - Gustavo Krainski Bill
Pecuária Leiteira
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artigo técnico  |  leite

Investir na genética do rebanho é, sem dúvida, um fator 
determinante para garantir longevidade, viabilidade e 
produtividade de uma fazenda leiteira. É com base no 
melhoramento genético que produtores podem corrigir 
limitações do seu plantel ao longo das gerações, ampliar o 
potencial produtivo, impulsionar a produção de sólidos e 
garantir mais saúde às gerações seguintes.  

o futuro do

pavimentando
o caminho para

rebanho

melhoramento genético

om o avanço das 
biotecnologias da 
reprodução, o tempo 
entre gerações 
reduziu 

drasticamente, bem como o 
ganho genético. O 
crescimento da inseminação 
artificial, a transferência de 
embriões e a FIV (fertilização 
in vitro) trazem a 
possibilidade dos produtores 
direcionarem os programas 
de melhoramento genético, 
selecionando as 
características que 
pretendem dar foco, e até 
mesmo pularem gerações em 
relação à evolução genética.  

A inseminação artificial é a 
ferramenta de melhoramento 
genético de melhor 
custo-benefício, no entanto, 
é imprescindível ao produtor 
definir os objetivos, e é nesse 
momento que erros podem 
ocorrer. Por descuido ou 
desconhecimento, muitos 
produtores avaliam o uso de 
touros que se destacam em 
algumas características 

específicas e pouco se olha 
para as demais. Dessa forma, 
as chances da escolha do 
touro levar características 
não desejadas ao rebanho se 
torna alta.  

Com o objetivo de reduzir 
possíveis impactos negativos 
na escolha dos touros, o 
Programa de Melhoramento 
Genético foi criado e hoje está 
na 9ª edição. O programa visa 
realizar uma seleção dos 
touros presentes no mercado, 
de diversas centrais de 
genética, que tragam genes 
de características desejáveis 
ao plantel, sem carrear junto 
desses genes que podem 
trazer algum risco futuro ao 
plantel. Os critérios a serem 
avaliados são definidos e 
conduzidos por uma junta 
técnica e um Comitê de 
produtores, que juntos 
avaliam as melhores opções 
disponibilizadas pelas 
empresas. De forma geral, os 
touros presentes no 
Programa de Melhoramento 
Genético possuem 

C características equilibradas para 
que o produtor tenha segurança 
em selecionar quaisquer uma 
das opções presentes no 
catálogo. Além dessa segurança, 
os touros presentes no catálogo 
contam com um subsídio que 
resulta em preços abaixo do 
mercado aos materiais genéticos 
selecionados.  

Na edição de 2022, o programa 
conta com a participação de 13 
empresas fornecedoras, que 
disponibilizam 95 opções de 
touros, sendo 70 da raça 
Holandesa preto e branco (HPB), 
6 touros Holandeses vermelho e 
branco (HVB) e 19 touros da raça 
Jersey. Outra novidade para os 
cooperados da Castrolanda nesta 
edição é o lançamento do 
catálogo digital. Ele está 
presente dentro do aplicativo 
Ágil Castrolanda. Acessando o 
aplicativo, o produtor seleciona 
o catálogo de touros e pode 
filtrá-los por raça, índices e 
características das provas, 
empresa de sêmen e faixa de 
preço que deseja pagar. Após 
selecionar as opções desejadas, é 
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Assistência Técnica
Negócios Leite

possível também realizar os 
pedidos dentro da mesma 
ferramenta, de forma rápida e 
objetiva (QR Code para 
download na sequência. 
Um levantamento realizado pela 

equipe de Assistência Técnica da 
Área de Negócios Leite da 
Cooperativa Castrolanda 
compilou as informações das 
propriedades que optaram por 
participar do Programa de 
Melhoramento Genético desde 
suas edições iniciais e fizeram 
uso de touros selecionados para 
agregar valor genético aos seus 
planteis de forma permanente. 
Apesar de serem dados ainda 
parciais, as primeiras avaliações 
já indicam que essas 
propriedades apresentaram 
crescimentos em produtividade 
animal, teores de sólidos 
(gordura e proteína) e redução 
de CCS. Esses resultados 

demonstram a efetividade do 
plano genético das propriedades 
que optam por trabalhar seu 
plano genético junto ao PMG, o 
que deve ser mais fortemente 
evidenciado ao longo das 
análises de mais informações 
dos bancos de dados.  
Mesmo com a seleção dos 
touros, as facilidades das 
ferramentas criadas e do acesso 
a touros de alto valor genético, 
devemos destacar que a 
evolução genética de um 
rebanho não depende apenas da 
compra de um bom touro. 
Melhorar a genética é garantir o 
futuro da atividade. Para isso, o 
cooperado Castrolanda pode 
contar com o suporte do corpo 
de técnicos da Área de Negócios 
Leite para a tomada de uma 
decisão tão importante. Acione 
seu técnico, solicite avaliação do 
seu plantel e tenha em mente 
onde a propriedade quer chegar 
para que, em sinergia, técnico e 
produtor possam definir o Plano 
de Melhoramento Genético ideal 
para o futuro do rebanho, 
garantindo produtividade e 
longevidade na atividade 
leiteira. 

Para baixar o Aplicativo Ágil Castrolanda
e ter acesso ao Catálogo de Touros, acesse: 

Play Store Apple Store
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Para garantir a melhor produtividade dos 
plantéis suínos, durante muito tempo a 
prioridade dos produtores foi buscar o 
equilíbrio entre a sanidade adequada, uma 
boa genética e a gestão nutricional 
eficiente dos suínos. No entanto, muitos 
deles estão percebendo o quanto a 
qualidade do ambiente, tal como as 
condições climáticas locais e as 
instalações vem afetando os indicadores e 
principalmente os resultados financeiros 
da atividade. 

suinocultura

divisor de
águas na

manejo de ambiente:

Desde o início da vida 
dos leitões, a 
interferência do 
ambiente é 
extremamente 

perceptível e o investimento 
em ambiência contribui 
principalmente na melhoria 
da sanidade do rebanho. 

As condições de conforto e 
bem-estar impostas no 
ambiente térmico, aéreo, 
químico, social e físico nos 
quais os animais são criados, 
estão relacionadas à sua 
idade ou fase e são 
estabelecidas com base em 
padrões pré-definidos. 

Logo após o nascimento, os 
suínos são mais sensíveis ao 
frio, devido ao seu sistema 
termorregulador ser pouco 
desenvolvido. Já suínos em 
fase de terminação, por 
exemplo, são muito sensíveis 
ao calor e, por mais o animal 
consiga certa adaptabilidade, 
com certeza haverá perdas e 

com isso, condições adversas 
devem ser evitadas. Quando 
mantidos em zona de 
conforto térmico , os suínos 
conseguem manter baixas 
alterações de temperatura, 
tendo um mínimo custo 
metabólico e podendo reter 
energia e nutrientes para o 
seu desenvolvimento. 

O grau de conforto e 
bem-estar podem ser 
avaliados por meio de 
indicadores fisiológicos e 
comportamentais dos 
animais. Se o estresse 
aumenta, o bem-estar 
diminui e o animal o 
exterioriza via respostas 
fisiológicas. A avaliação 
destas respostas é uma 
importante aliada no 
processo de manejo 
ambiental. Já as respostas 
comportamentais, indicam a 
forma com que o animal está 
interagindo com o ambiente. 
Como exemplo, o 
canibalismo e o alto nível de 

D agressividade verificados com 
frequência, podem ser 
indicativos comportamentais de 
que as condições estão 
inadequadas no ambiente de 
criação, e que isto precisa ser 
corrigido. 

Resultados de pesquisas 
mostraram que animais 
submetidos ao estresse por 
calor, permanecem menos 
tempo “em pé”, mais tempo 
“deitados” e menos tempo se 
alimentando. Além disso, o calor 
provocou redução no consumo 
de ração e ganho de peso diário, 
piorou a conversão alimentar e 
diminuiu a qualidade das 
carcaças enviadas ao abate. 

Animais com sede, por exemplo, 
demonstraram a falta de 
conforto e bem-estar através do 
aumento da intensidade de som 
externado (ruído), sendo a 
vocalização uma das formas não 
invasivas de medir a condição do 
animal. 
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Provavelmente a principal 
área prejudicada quando 
animais são criados em 
ambientes desfavoráveis é a 
sanidade. Em criações 
intensivas de suínos, a 
frequência da ocorrência de 
doenças e sua gravidade estão 
diretamente relacionadas com 
o nível de contaminação 
ambiental. Atualmente, as 
doenças respiratórias têm 
ocupado papel de destaque 
entre as enfermidades de 
suínos em todo o mundo, 
principalmente devido ao 
aumento da densidade de 
animais nas instalações, 
maior número de animais na 
mesma granja, maior número 
de barracões em uma mesma 
unidade produtiva e e maior 
concentração de granjas em 
uma mesma região 
demográfica.  

Os problemas relacionados a 
enfermidades respiratórias 
são claros, causando piora no 
ganho de peso diário e 
conversão alimentar, aumento 
na mortalidade, maiores 
gastos com medicamentos e 
vacinas, além de perdas no 
abate por condenações 
relacionadas com 
pneumonias, pleurites e/ou 
abcessos. Ademais, temos 
problemas relevantes ligados 
a responsabilidade do ser 
humano com o bem-estar dos 
animais sob sua guarda e 
possíveis prejuízos em 
submeter seus funcionários 
em ambientes que favorecem 
doenças respiratórias 
humanas. 

As pneumonias dos suínos 
possuem origens complexas, 
sendo uma das mais 

Densidade de alojamento 
A densidade, quando elevada, muda a 
quantidade e a qualidade de ar 
disponível por animal no barracão e 
isto influencia diretamente os níveis de 
aerossóis no ar. Além disso, o excesso 
de animais em uma baia dificulta a 
manutenção da higiene durante o lote e 
facilita a propagação de enfermidades.  

Outro ponto importante quando se 
pensa em densidade, é a maior disputa 
entre os animais por comedouros e 
bebedouros, o que acarretará em perda 
de desempenho, como a piora no 
ganho de peso diário e conversão 
alimentar. 

relevantes o prejuízo nos 
mecanismos de defesa do trato 
respiratório superior, causado 
por situações de desequilíbrio 
ambiental e agentes como poeira 
e gás. A partir disto, com a perda 
ou inatividade dos cílios 
presentes nas mucosas do trato 
respiratório, ocorre a alteração da 
capacidade dos animais em filtrar 
partículas infecciosas e poluentes 
suspensos no ar, comprometendo 
também a umidificação e 
aquecimento do ar inalado. 
Outros fatores que aumentam a 
ocorrência de pneumonias em 
suínos são as variáveis 
ambientais (amplitude térmica, 
excesso de umidade, etc), 
condições e limpeza das 
instalações, manejos 
inadequados, situações 
estressantes e doenças 
concomitantes (imunossupressão 
e agentes secundários). 

SANIDADE

RELAÇÃO ENTRE AMBIENTE E MANEJO X DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS E DESEMPENHO

Volume de ar nas granjas  
O volume de ar presente dentro dos barracões é 
importante para diluir o número de partículas 
suspensas. Microrganismos podem se 
locomover pelo ar em forma de aerossóis ou 
aderidos a partículas como pó de fezes ou 
ração. Quanto maior o número de partículas em 
suspensão no ar, maior a chance de infecção de 
novos indivíduos. A elevada densidade de 
alojamento é um importante fator para 
aumentar a presença de partículas suspensas. 

Ventilação   
A ventilação tem papel fundamental na tentativa de 
proporcionarmos conforto térmico aos animais, 
auxiliando na dissipação do calor. Além disso, ajuda 

Amanda Goldoni
Anderson Batistel

Daiana Kluczcovski
Euler Kiefer

Marco Couto
Symon Lopes
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gases
A presença em excesso de gases nas instalações de 
suínos influencia negativamente as defesas do 
sistema respiratório dos animais (principalmente 
os macrófagos e as células produtoras de muco). 
Com isso, as defesas pulmonares ficam 
completamente comprometidas, aumentando a 
susceptibilidade a problemas como tosse e 
pneumonias. Os principais motivos que favorecem 
a produção excessiva de gás são a má circulação de 
ar, alta densidade e falta de higiene nas instalações 
(acúmulo de fezes ou “cascão”). 

Pó 
O excesso de pó nas instalações afeta o sistema de 
defesa do aparelho respiratório dos animais, agindo 
negativamente no mecanismo de defesa mucociliar 
e sobrecarregando as células de defesa. 

higiene 
Um dos pontos que ainda não recebe sua devida 
importância por muitos produtores é a higiene das 
baias nas granjas durante os lotes. A manutenção de 
ambientes mais limpos para os suínos impacta 
diretamente no status sanitário e desempenho dos 
animais. É fundamental para mantermos baixa a 
pressão de infecção e proporcionar aos animais um 
ambiente com baixo nível de poluentes, capazes de 
prejudicar os mecanismos de defesa do trato 
respiratório. A falta de higiene associada a falhas no 
controle de temperatura e umidade formam o 
cenário perfeito para ocorrência das principais 
patologias respiratórias dos animais. 

Estudos demonstraram quedas de até 15% no 
ganho de peso diário e perda na eficiência alimentar 
(conversão alimentar) comparando suínos criados 
em boas e más condições de higiene. Em ambientes 
mais limpos, os animais procuram os cochos com 
maior frequência e se tornam mais tolerantes a 
variações de temperaturas. 

O excesso de sujeira nas baias leva a formação ao 
conhecido como “cascão”, quando uma camada 
grossa de fezes se forma. Quando presente no piso 
das baias, o cascão se torna um ambiente propício à 
proliferação de bactérias e favorece 
exponencialmente a formação de poeira e gás 
dentro das instalações. Estas substâncias, como 
citado anteriormente, são extremamente danosas 
ao sistema respiratório dos suínos. Em muitos 
casos, todo o investimento feito em diagnóstico, 
utilização de protocolos robustos de vacinas e 
antimicrobianos se perde apenas pela falta de 
higiene das instalações. Temos exemplos no 
sistema Castrolanda de granjas que reduziram em 
80% as condenas ao abate após a melhoria da 
higiene em baias de terminação. 

Temperatura e umidade 
Os dois pontos são variáveis que se relacionam. Em 
relação a temperatura, sugere-se que suínos tem 
menos problemas respiratórios quando temos calor 
e maior umidade. Isto pode ser de forma indireta, já 
que em épocas assim as instalações permanecem 
mais abertas e arejadas, diminuindo o excesso de 
gases, pó e bactérias em suspensão. Um ponto 
crítico, são as flutuações de temperatura, mais 
comuns nas épocas frias, que acabam estressando 
os animais. Temperaturas altas por períodos 
prolongados podem causar a diminuição da 
produção de anticorpos. 

Umidades muito baixas prejudicam o trânsito do 
muco no sistema respiratório, por torná-lo muito 
viscoso, enquanto umidades muito altas o tornam 
muito líquido, também sendo prejudicial. O mais 
perto do ideal seria em torno de 60 a 80% de 
umidade, o que favoreceria o deslocamento do 
muco sobre os cílios do trato respiratório. Além 
disso, umidades acima de 80% favorecem o 
crescimento e a sobrevivência de fungos e 
bactérias, elevando a pressão de infecção da granja. 

na movimentação e eliminação de partículas de 
aerossóis poluentes no ar. Para isso, o cortinado das 
granjas deve permitir o correto manejo, seja em 
épocas mais quente ou mais frias. 

artigo técnico  |  CARNES
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BOAS PRÁTICAS:
SIMPLES AÇÕES  

Utilização de gotejadores/aspersores 
No início dos lotes de terminações, a limpeza a 
seco, através da raspagem do excesso de fezes é 
uma prática eficiente e que auxilia na higiene das 
instalações. A medida em que os animais crescem e 
o volume de fezes aumenta, esta eficiência diminui 
e a formação de cascão passa a ser quase que certa. 
Com o objetivo de facilitar a limpeza das baias e 
melhoria do ambiente, uma alternativa barata e de 
fácil manejo é a instalação de mangueiras 
gotejadoras nas granjas.  

Ajuste de densidade de alojamento 
Adequar o volume de animais alojados na 
terminação para o mais próximo possível de 1 
m2/animal oferece aos suínos maiores condições 
de expressar o seu potencial, principalmente pelo 
aumento no conforto e bem-estar. Isto faz com que 
os animais vivam menos desafiados e, assim, 
menos suscetíveis a doenças. Também faz com que 
os manejos nas granjas sejam facilitados, 
permitindo melhoria contínua nas atividades 
realizadas. 

Aspersão com desinfetante (atomização) 
Trabalhos de pesquisas realizadas mostraram que a 
aspersão ou atomização com uso de desinfetantes 
próprios para este fim, foi capaz de reduzir a 
prevalência de espirros e tosses em suínos. É 
importante lembrar que este tipo de trabalho 
precisa ser realizado em conjunto a um bom 
manejo de limpeza das baias, já que os 
desinfetantes perdem muito efeito quando a 
concentração de matéria orgânica está alta.  

De forma correta e em um ambiente relativamente 
limpo, este manejo tem condições de reduzir os 
títulos bacterianos, fúngicos e virais presentes no 
ar inalado pelos animais, auxiliando na redução da 
contaminação no trato respiratório dos suínos. 

importante lembrar
O investimento em diagnóstico, vacinas e 
protocolos de medicações pode não ser suficiente 
para a melhoria do status sanitário e do 
desempenho zootécnico nas granjas de suínos. 
Medidas simples de manejo, como o controle de 
cortinas, limpeza das baias e a densidade de 
alojamento são pontos fundamentais para a maior 
eficiência produtiva da cadeia.

O gotejamento de água nos momentos mais 
quentes dos dias, mesmo no inverno, aliado a 
movimentação e o hábito de fuçar dos próprios 
animais, é capaz de manter as baias em condições 
excelentes de higiene e consequentemente, as 
instalações com baixo nível de gases e poeira. 
Instalado corretamente e bem manejado, apresenta 
baixo consumo de água e manutenção. 

Além de melhorar a condição ambiental para o bom 
desenvolvimento sanitário dos animais, facilita a 
limpeza dos suínos para envio ao abate e agiliza o 
preparo da granja para o próximo alojamento. 

condições de cortinas e manejo de ambiente
Manter sempre o cortinado em bom estado de 
funcionamento permite aos funcionários executar 
de forma mais correta os manejos de ambiente, seja 
nas épocas mais frias ou nas mais quentes do ano.  

Como visto anteriormente, o controle de 
temperatura, umidade e ventilação dentro das 
instalações tem fundamental importância no 
aspecto sanitário e de desenvolvimento dos 
animais. Esta prática pode ser o divisor de águas 
entre o sucesso e o fracasso na suinocultura. 




