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O Dia Internacional da Mulher foi 
oficializado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1975, 
para lembrar das conquistas 
políticas e sociais. Mais de 100 
países celebram a data de 
diferentes formas. Este é um dia 
historicamente marcado por 
movimentos que garantiram o que 
hoje parece básico, exemplos 
como a possibilidade de mulheres 
terem acesso a faculdade, direito 
ao voto e até mesmo portarem um 
cartão de crédito eram 
impensáveis no passado.  

A luta por equidade e respeito 
ocorre há séculos. Em grande 
parte por estas razões que hoje a 
participação das mulheres no 
mercado está cada vez maior. 
Segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2019, a força 
de trabalho feminina está em alta 
pelo quinto ano consecutivo, 
representando 54,5%. 

Na Castrolanda não é diferente. A 
participação feminina na 
Cooperativa tem aumentado 
dentro e fora do ambiente 
corporativo: na ocupação de 
cargos gerenciais e coordenação, 
além das cadeiras em comitês de 
negócios. Por estes motivos, a 
edição de março é dedicada à 
força de nossas mulheres e aborda 
um pouco das atividades que 
foram realizadas durante este 
período tão especial. Além disso, 
trouxemos algumas das principais 
atividades das nossas áreas de 
negócios.  

Não se esqueça: quem faz o 
Acontece na Castrolanda é você! 
Envie a sua sugestão de tema para 
aparecer por aqui. Entre em 
contato com a equipe de 
Comunicação e Marketing: será 
um prazer contar o que você e seu 
time fazem pela nossa 
Cooperativa.

Boa leitura e até o próximo mês!



No último mês, ocorreu o 2º Módulo da Academia CSC. Com o tema de Mindset, toda a equipe de CSC 
teve a oportunidade de participar, seja de forma presencial ou remota. O encontro trouxe tópicos 
comportamentais que impactam no dia a dia dos colaboradores e em suas relações com clientes internos 
e fornecedores.  

Academia CSC

Em março, a equipe de 
Tecnologia da Informação da 
Castrolanda entregou dois 
projetos de robotização para os 
Setores de Facilities e Central 
Fiscal, automatizando os 
processos de abertura de SAC e 
cadastro de fornecedores de 
materiais. Estas ações resultam 
em mais produtividade, 
assertividade e redução dos 
trabalhos repetitivos e manuais.  

ROBOTIZAÇÃO
NA CASTROLANDA

Obras em
andamento

As reformas do Prédio da Pecuária estão a todo vapor! 
A restauração do prédio, onde ficavam alocadas as 
equipes da Área de Negócios Carnes e Leite 
proporcionará um ambiente confortável e harmônico, 
melhorando o atendimento aos cooperados e 
colaboradores.  

Ao lado, o Novo Centro de Treinamento da Unifica será 
um espaço exclusivo da Cooperativa, destinado aos 
treinamentos e integrações.  
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No fim de março, o Clube Campestre da AFCC recebeu os 
colaboradores da Área de Finanças para um evento de 
integração e apresentação do planejamento estratégico 
para o ano de 2022 pelo Gerente Financeiro, Paulo 
Machinski. 

O Integra + Finanças também contou com palestras sobre 
superação ministradas pelo Vice-Presidente da 
Cooperativa, Armando Carvalho Filho, e pelo Especialista 
Tributário, Carlos Kugler, dinâmicas de integração e 
apresentação das atividades de cada setor pelos 
coordenadores e supervisores.  

reúne colaboradores para
planejamento
estratégico da área

Finanças
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Uma nova produção destinada aos 
públicos da Castrolanda foi lançada 
no fim de fevereiro. O podcast 
PodCer?! reúne, mensalmente, 
colaboradores de diferentes áreas e 
cooperados em uma conversa 
descontraída sobre temas que 
envolvem a Cooperativa. 

No primeiro episódio, os 
participantes falaram sobre 
Conselho Fiscal, Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) e Programa de 
Participação nos Resultados (PPR). 
Os convidados foram o Controller, 
Pedro Dekkers, e o cooperado e 
Coordenador da Comissão Eleitoral, 
Frederik de Jager. 

A segunda edição trouxe o tema 
Mês da Mulher e a participação 
feminina na Castrolanda, que 

reúne colaboradores e cooperados
para bate-papo sobre
assuntos da cooperativa

podcast

Aponte a câmera
do seu celular no
QRCode e ouça os
episódios do PodCer! 

contou com a participação da 
Coordenadora de Gestão de 
Pessoas, Fabianne Souza, e da 
cooperada e membro da Comissão 
Mulher Cooperativista, Elizete Petter. 
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Equipe de Cooperativismo
participa de constituição
de nova cooperativa escolar
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Programa Crescer e Cooperar agora conta com uma nova cooperativa escolar. No fim 
de março, foi constituída a CoopEM, do Colégio Emília Erichsen. O evento aconteceu 
na sede da instituição de ensino e reuniu representantes da equipe de 
Cooperativismo da Castrolanda, estudantes e professores do Colégio Emília e da 
Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda. 

A CoopEM já é a segunda cooperativa escolar constituída e faz parte do processo de 
expansão do Crescer e Cooperar, que também conta com a CoopEECC, da Escola 
Evangélica. O programa trabalha os princípios do cooperativismo nas escolas de 
ensino fundamental I e II e ensino médio nas regiões de atuação da Castrolanda. 



Castrolanda
por elas
Março veio para lembrar da força de 
nossas colaboradoras e da influência 
que cada uma exerce diariamente. 
Durante todo o mês, o Setor de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (SSMA) 
promoveu diversas ações nas unidades 
da Castrolanda. Confira:  

Além destes encontros, todas as unidades tiveram DDS sobre 
qualidade de vida e combate à violência contra mulher.   

Roda de Conversa Alegra:

"Mulher no Cooperativismo",

com a cooperada Debora

Noordegraaf.

Roda de Conversa
UBL SP: “Mulheres,
elas fazem a diferença”. 

Roda de Conversa
UBL PR: "Mulheres, elas
fazem a diferença".

O evento foi mediado pela Analista de

Comunicação e Marketing, Bianca 
Machado, e também teve a participação

da Assistente Social da Castrolanda,

Janaína Clock, que contou um pouco

sobre as ações do Mês da Mulher.

A palestrante Claudia Ramostrouxe a importância da
liderança feminina e o
papel da mulher.  

Live especial:
mulheres
mais confiantes
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Cidade do Leite voltou a receber o público após mais de dois anos sem atividades no 
calendário do 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. 

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. 

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. O evento deixou o 
público presente com ainda mais 
vontade de participar do Agroleite, 
marcado para o mês de agosto. 

Aquecimento
para o
agroleite
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O mês de março foi marcado na 
Área de Negócios Agrícola pela 
retomada presencial de grandes 
eventos já tradicionais no 
calendário da Castrolanda. Após a 
participação, ainda em fevereiro, no 
Show Tecnológico Verão da 
Fundação ABC, foi a vez da 
realização de eventos próprios, com 
foco no cooperado e produtor 
parceiro da Cooperativa. 

O Dia de Campo São Paulo, no dia 
17 de março, reforçou o trabalho 
agrícola junto aos produtores e 
parceiros de negócio da 
Castrolanda nas áreas de atuação 
da Cooperativa no sudoeste 
paulista. Em uma feira ao lado da 
Unidade de Beneficiamento de 
Sementes em Itaberá, os presentes 
puderam conhecer as novidades da 
Sementes Castrolanda, dos serviços 
de Agricultura de Precisão e 
Assistência Técnica da Helpen. A 
Fundação ABC também esteve 
presente, compartilhando um 
pouco sobre o cenário climático 
para as próximas estações. 

A Sementes Castrolanda foi certificada pelo 5º ano consecutivo 
pelo SeedCare, programa de excelência da Syngenta que 
condecora sementeiras do país pela qualidade do tratamento de 
sementes. A premiação reconhece a eficiência dos processos de 
produção, garantindo qualidade e tecnologia ao produtor rural 
quando o assunto é Tratamento de Sementes Industriais (TSI). 

O destaque fica por conta da sequência de conquistas. Enquanto 
grandes sementeiras do mercado nacional conquistaram a 
premiação pela primeira vez em 2022, a Castrolanda chega ao 
quinto ano consecutivo sendo certificada pela SeedCare. 

Conexão Safra e Dia de Campo SP
reforçam calendário
agrícola de eventos

É PENTA!

HELPEN NO ROAD AGRO

Na sequência, foi a vez do lançamento da campanha de vendas 
Conexão Safra. Com eventos no Paraná e em São Paulo, produtores 
conheceram as condições da Castrolanda para a safra de inverno, 
além de se atentarem às novidades do mercado agrícola. 

Além dos eventos organizados pelo Agrícola, a Helpen Castrolanda 
ainda participou do Road Agro, que faz parte do Road Show, evento 
organizado pela Área de Negócios Leite em meio ao período da 
ExpoCastrolanda. Produtores conheceram as novidades tecnológicas 
da marca, além da qualidade dos serviços de assistência técnica.  

Sementes Castrolanda conquista
certificação da Syngenta pelo
5º anO consecutivo 
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A Área de Negócios Leite realizou, em março, o 
Road Show nas casas e sobrados da Cidade do 
Leite. O evento reuniu cooperados, técnicos e 
demais pessoas ligadas à produção de leite e 
foi dividido em dois momentos.  

Pela manhã, no Road Tech, os participantes 
assistiram à um circuito de palestras técnicas 

Road Show Negócios Leite
propaga conhecimento
e apresenta novas tecnologias

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 e por mais de 
30 empresas parceiras e marcas da própria 
Cooperativa. 

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 encontro de lançamento do Clube em 
2022, as crianças e jovens ouviram relatos de 
cooperados que já fizeram parte do projeto, 
participaram de uma gincana educativa sobre 
produção de leite com a Assistência Técnica e 
empresas parceiras da Cooperativa e tiveram 
contato com as bezerras. 

As novidades do Clube 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.  

Edição de 2022 do
Clube de bezerras
é lançada com novidades
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É assim que a Coordenadora de 
Facilities, Silvane Francisca Ortiz 
Santos, resume a sua relação com a 
Cooperativa. 

A história começou antes mesmo 
dela começar a trabalhar na 
Castrolanda. O seu pai trabalhou na 
Cooperativa durante 20 anos e, por 
tê-lo como exemplo, Silvane tinha o 
sonho de trabalhar com ele. Há 19 
anos, no seu primeiro ano de 
estágio, o sonho foi realizado. 

Silvane iniciou sua trajetória na 
Contabilidade de Cooperados, onde 
ficou por um ano e, no seu segundo 
ano de estágio, foi para a unidade 
Agrícola, onde foi efetivada como 
Auxiliar Administrativa. “Momento 
marcante”, relata. E permaneceu 
por 5 anos. 

Durante o período no Agrícola, a 
colaboradora teve contato com os 
novos projetos que, na época, 
contemplavam a criação da Usina 
de Beneficiamento de Leite (UBL). 
Com a abertura da unidade, Silvane 
ficou lá por três meses e, na 
sequência, foi transferida para o 
Financeiro da Matriz, onde ficou 
durante mais cinco anos. 
“Trabalhar nas unidades de negócio 
e depois no Financeiro me deu 
visibilidade do início ao fim do 
processo da Cooperativa e conheci 
muitos cooperados”.

“Eu costumo dizer
que a Castrolanda para
mim não é um trabalho,
é um propósito. Pois a
Cooperativa beneficia
colaboradores,
cooperados, clientes
e terceiros da região.
E eu me sinto parte
disso”

Após o período no Financeiro, 
uma nova oportunidade na 
Unidade Agrícola, desta vez, em 
um cargo de gestão. Na época, 
não havia processo de 
recrutamento interno na 
Cooperativa, mas ela conta que se 
candidatou a vaga com ajuda do 
seu gestor da época e, ao final de 
um longo processo, foi escolhida e 
retornou à Unidade Agrícola 
como Encarregada 
Administrativa. 

 “Foi bem difícil e desafiador, mas 
eu fui pesquisando, aprendendo e 
subindo os degraus e cheguei à 
Supervisora”. 

Com dois anos no cargo de 
Supervisão, Silvane ficou grávida 
do primeiro filho, Henrique, que 
hoje tem sete anos. Apesar do 
desejo de ser mãe, a colaboradora 
achou que o objetivo de subir 
mais um degrau em cargos de 
gestão teria que ser adiado. Mas 
não foi: quando saiu de 
licença-maternidade, foi 
promovida à Coordenadora. 
“Recebi a cartinha em casa”, 
relembra. 

A experiência na Coordenação na 
Unidade Agrícola rendeu uma 
nova oportunidade e, mais uma 
vez, próximo de uma gestação. 
Após o nascimento do segundo 
filho, Francisco, em 2020, veio o 
convite para ser Coordenadora de 
Facilities. “Foi uma surpresa, 
porque eu vivia muito o Agrícola. 
E aí, quando me convidaram para 
o Facilities, eu travei. Mas avaliei o 
desafio e fiz a leitura de que 
estava com uma equipe muito 
boa, que poderia dar 
continuidade no trabalho. Então, 
resolvi aceitar o novo desafio”. 

as oportunidades
e a valorização

Com mais de um ano como 
Coordenadora de Facilities, 
Silvane relata que as experiências 
anteriores na Cooperativa têm 
ajudado muito no Facilities.   

“Acredito que muito da 
assertividade que estou tendo no 
Facilities é porque consigo 
entender que a unidade de 
negócio é resultado, produzir, 
vender. E eu preciso ajudar nas 
atividades-meio, criando meios e 
não dificuldades. Hoje eu tenho 
olhar Castrolanda, mas sem deixar 
de atender à necessidade de cada 
unidade”. 

Sobre os valores da Cooperativa, 
Silvane destaca a transparência e 
a valorização de pessoas. “Aqui vi 
o quanto a Castrolanda valoriza a 
mulher, porque as minhas 
gestações em nenhum momento 
atrapalharam a minha carreira, 
pelo contrário, tive novas 
oportunidades”. 

Com relação aos planos para o 
futuro, a Coordenadora conta que 
segue muito motivada e, no 
Facilities, vê muitas 
oportunidades de trazer 
resultados, tanto financeiros 
como na qualidade de serviços. 
“Acredito que tenho ainda uma 
missão longa a cumprir”.

o diferencial da
experiência na
unidade de negócio
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