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No último ano, o Brasil registrou um aumento de 30% em acidentes de 
trabalho, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
do Ministério Público do Trabalho (MPT). Entre 2012 e 2021, foram 
registradas 22,9 mil mortes e 6,2 milhões de Comunicações de Acidente de 
Trabalho (CATs).  

Isso significa que a cada 48 segundos acontece uma destas situações, 
colocando o país no quarto lugar no ranking mundial. A principal causa é a 
falta de conscientização, quando os colaboradores se portam de maneira 
arriscada. Todos estes dados nos alertam para a urgência em abordar o 
tema.  

O mês de abril veio para lembrar que o melhor trabalho é aquele feito com 
segurança. Nesta edição do Acontece na Castrolanda, você pode conferir 
como foram nossas principais atividades para a conscientização da 
segurança e saúde de nossos trabalhadores. Além disso, trazemos um 
pouco das nossas ações sociais e corporativas. 

Para a próxima edição, queremos ver também as suas sugestões publicadas 
aqui! Você pode enviar o seu conteúdo a equipe de Comunicação e 
Marketing pelo e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br.  

Boa leitura!



A área de Governança e Processos deixou as reuniões de 
indicadores do CSC ainda mais interativas. Com um quiz para 
abordar metas das equipes, resultados alcançados e questões da 
Cooperativa, o objetivo é estimular que todos os colaboradores 
tenham o conhecimento e a visão dos indicadores da sua área, 
acompanhando o desenvolvimento e participando diretamente 
nos resultados do CSC.   

Foi lançada uma nova 
funcionalidade dentro do app 
Ágil Castrolanda: agora nossos 
cooperados terão todas as 
notícias da Cooperativa, agenda 
de eventos e novidades direto 
no celular e em tempo real. A 
atualização já está disponível 
nas lojas de aplicativos.

CSC ADOTA NOVO MÉTODO DE
DIVULGAÇÃO DE INDICADORES E METAS

Em abril, a Área de Facilities e a equipe de TI realizaram a 
implantação do projeto de monitoramento. Todas as unidades 
estão sendo monitoradas 24 horas por câmeras de segurança da 
Empresa Project. Em situações de risco, o monitoramento 
eletrônico entra em contato com a equipe de segurança 
presencial, que conseguirá agir rapidamente nas ocorrências. A 
implantação reforça a segurança dos colaboradores, cooperados e 
patrimonial. 

Castrolanda Mais Segura:
Projeto Monitoramento 24 horas

saindo do forno:
ágil castrolanda

O Portal de Compras é uma 
nova ferramenta corporativa 
para atender todas as unidades 
da Castrolanda, trazendo 
economia, governança, 
agilidade e automatização aos 
processos. Em abril, ocorreu a 
etapa de estruturação da 
plataforma para melhoria dos 
processos de compras.  

Os próximos passos abordarão a 
avaliação de fornecedores e a 
gestão de terceiros. A entrega 
final do projeto está prevista 
para o último trimestre de 2022.

EM BREVE:
PORTAL DE COMPRAS
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Dentro do programa de renovação de máquinas 
dos colaboradores, os equipamentos recolhidos 
recebem uma vistoria completa feita pela equipe 
de Tecnologia da Informação e, em seguida, são 
doados para compor laboratórios de informática e 
bibliotecas de escolas da região, proporcionando 
que mais alunos tenham acesso digital. Neste 
primeiro lote, a equipe de TI junto com a área de 
Cooperativismo, realizou a entrega e a instalação 
de 30 computadores completos (desktops, 
monitores, mouses e teclados) para a Escola 
Evangélica da Comunidade da Castrolanda. 

Castrolanda doa
computadores para 
escolas da região



A implementação do MGC nas áreas-piloto 
segue em ritmo acelerado! No último mês, 
a equipe de trabalho deu sequência a 
novas etapas, principalmente em relação 
às rotinas práticas de comunicação regular 
na área de Insumos. Confira algumas delas:

Foi definido o modelo do painel de gestão 
que deve contemplar um olhar de gestores e 
de todo o time para questões de Segurança; 
Organização e Limpeza; e Indicadores Diários. 
Caso o item não tenha o resultado dentro da 
meta estabelecida, será necessário realizar 
ações de autonomia de execução do time. O 
objetivo é recuperar o ‘desvio’ e tratar a causa. 

PAINEL
DE GESTÃO

Na área de Desenvolvimento Humano, o trabalho 
tem sido realizado com a identificação dos 
processos, bem como as entregas esperadas por 
cada nível de gestão e como as entregas serão 
medidas. Com este levantamento, já é possível 
estabelecer as comunicações regulares, em que 
as informações devem ser analisadas e tratadas. 
A rotina do modelo ‘Top3 Problemas’ seguirá o 
mesmo formato. 

ATUALIZAÇÕES
DO DH

Ainda dentro do Painel de Gestão, está sendo implementado o modelo ‘Top3 Problemas’. Ele identifica os 
desvios mais críticos e define se eles podem ser tratados dentro daquele nível de gestão ou se será 
escalonado para deliberação de um nível superior. 

MODELO
‘TOP3 PROBLEMAS’
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O outono chegou com tudo e o Empório 
Castrolanda está com uma nova linha para 
aquecer nossos colaboradores.

São opções de blusas,
jaquetas, coletes, coturnos
e botinas. 

Outono-Inverno
n o  e m p ó r i o  c a s t r o l a n d a

HORÁRIOS DE
ATENDIMENTO
Segunda a sexta-feira:
das 8h30 às 16h40 

Sábado:
das 8h30 às 12h 

Rua Juliana, 33
Colônia Castrolanda – Castro
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AFCC realiza ação de Páscoa
com colaboradores
e comunidade

Associação dos Funcionários da Cooperativa 
Castrolanda (AFCC) realizou ações de Páscoa com 
colaboradores e a comunidade. Foram sorteados 
diversos ovos de chocolate entre as unidades da 
Cooperativa. Além disso, a AFCC, junto com o setor de 
Cooperativismo, entregou cestas de doces para alunos 
de escolas municipais de Castro. 
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Em abril, é comemorado o Dia 
Internacional em Memória às Vítimas de 
Acidente de Trabalho e o Dia Mundial da 
Saúde. Por isso, a campanha Abril Verde 
tem como objetivo a conscientização 
sobre o comportamento prevencionista 
quanto à segurança e saúde do 
trabalhador. 

Dentro desta ideia, foi trabalhada a 
Cultura de Segurança, que é um 
conjunto de valores e comportamentos 
para controlar os riscos de suas diversas 
atividades.  

Desenvolvimento e implementação de 
um Sistema de Gestão de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente (SSMA) baseado 
no comportamento humano. 

Gestores e colaboradores assumindo as 
suas responsabilidades com foco na 
construção cultural de SSMA. 

Criação do VALOR em SSMA por meio do 
compromisso, da mudança na 
mentalidade e da aplicação nas melhores 
práticas de SSMA. 

Aceleração do compromisso com o SSMA 
com desenvolvimento de maneiras de 
pensar e agir de forma segura para 
sustentar ZERO ACIDENTES e ZERO 
FATALIDADES. 

Desenvolvimento da percepção de risco 
de todos os envolvidos. 

Conheça algumas
práticas da Castrolanda:  

Itaberá II

Piraí I

UBBS

RSC Piraí II

UDG
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A Área de Negócios Leite realiza, mensalmente, o Target 360, com 
treinamentos voltados ao planejamento estratégico da área. O módulo 
deste mês teve como tema “Academia de Vendas” e envolveu 
colaboradores de todos os setores do Leite. 

Os treinamentos do Target 360 iniciaram em julho de 2021 pela área e, 
desde outubro, os Gestores do Negócios Leite estão se preparando com 
consultoria externa para fortalecimento do planejamento estratégico. O 
nome faz alusão ao objetivo da área até 2025, que é alcançar R$ 360 
milhões em faturamento. 

evento reúne
colaboradores

dos negócios
leite em

treinamentos de
planejamento

estratégico

No início de abril, ocorreu o encontro trimestral da Área de Desenvolvimento 
Humano. Com foco em comunicação transparente, protagonismo e alta 
performance, o objetivo foi a interação da equipe para compartilhar ideias e metas. 
Além disso, foi realizada a entrega do novo Código de Conduta aos colaboradores.  

Encontro
DH

#
0

8
 A

C
O

N
TE

C
E 

N
A

 C
A

S
TR

O
LA

N
D

A



Castrolanda em
Desenvolvimento
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A Castrolanda tem quatro 
novos projetos já aprovados 
e em fase de execução. 
Confira quais são!  

Servidores
Datacenter 

Novos e modernos servidores e equipamentos 
serão instalados no datacenter de Castro. A 
implementação garante a confiabilidade e 
disponibilidade dos serviços. 

Revitalização
dos secadores
RSC Matriz
A medida deve reduzir riscos de parada 
no processo e garantir eficiência do 
fluxo de recepção, principalmente nos 
períodos de safra.

caixas pluviais
e muro de arrimo

itaberá II
As manutenções trarão mais segurança 

na circulação de veículos dentro da 
unidade, além de permitir a plena 

utilização do silo-pulmão. 

LAVA-CAIXAS
UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES

A unidade contará com uma nova máquina de 
lavar que permite maior capacidade e qualidade 
na higienização das caixas, além de atender 
todas as legislações pertinentes e otimizar o 
processo que é essencial para garantir
a qualidade do produto final.
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Há mais de 20 anos no mercado do agronegócio 
como jornalista, Leila é cofundadora do Agroleite 
e idealizadora da Cidade do Leite, sede da feira. 
Após um breve período longe da Castrolanda, a 
Gerente volta à Cooperativa para trazer ainda 
mais inovação a um dos maiores eventos da 
cadeia produtiva do leite.

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

Leila Dione
Marques Gomes 
Gerente Agroleite
e Cidade Leite 

Graduado em Ciências da Computação pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) e Mestre em Computação Aplicada pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), o 
novo Supervisor de TI traz a sua experiência na 
área para levar o time ainda mais longe.

Renan de
Paula Rosa 
Supervisor Tecnologia
da Informação

A nova Coordenadora de Qualidade da Área de 
Negócios Agrícola é Bacharel em Engenharia 
Química pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE). Com experiência em diversas 
empresas do setor, ela vem para colocar todo 
este aprendizado e alcançar metas ainda maiores 
com a Castrolanda.  

Pamela Ahlert
Coordenadora de
Qualidade Agrícola

Thomas Edson
Murmel da Luz
Supervisor Financeiro
Contas a pagar

Na Castrolanda desde 2018, Thomas é o novo 
Supervisor Financeiro do Contas a Pagar e vem 
para valorizar ainda mais nossas pessoas e focar 
na importância dos processos de contas. 
Formado em Ciências Econômicas pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 
iniciou na Cooperativa como Assistente 
Financeiro. 

Marcos Martins
de Oliveira
Supervisor Logística 

Bacharel em Administração de Empresas e 
pós-graduado em Gestão Industrial, Marcos 
é o novo Supervisor Logística da Castrolanda. 
Com experiência em rotinas operacionais e 
administrativas e atendimento a clientes 
externos e internos, o gestor traz o seu 
conhecimento para agregar a área.

RECONHECENDo

a nossa 
gente!



Alegra conquista certificação
ambiental internacional
inédita na indústria
alimentícia brasileira
A empresa conquistou a Declaração Ambiental de Produto
para seis produtos, que tiveram seus potenciais impactos
ambientais medidos durante todos seus ciclos de vida 

A Alegra é a primeira empresa 
brasileira do ramo de alimentos a 
obter a Declaração Ambiental de 
Produto (ou EPD, do inglês, 
Environmental Product 
Declaration), oferecida pela EPD 
Brasil, parceira do programa 
internacional EPD System. A 
certificação é válida para dois 
produtos in natura, a sobrepaleta 
e o carré, e para outros quatro 
industrializados: salame, bacon 
em fatias, linguiça frescal para 
churrasco e presunto defumado.  

“Nosso objetivo com os registros 
dessas EPDs é oferecer 
informações transparentes, 
verificadas e confiáveis para 
nossos parceiros e clientes sobre 
os impactos ambientais dos 
nossos produtos a partir de uma 
metodologia reconhecida 
internacionalmente. Além disso, 
os números nos ajudarão a 
pensar em novas estratégias 

sustentáveis em todas as nossas 
etapas de produção. Esse é um 
trabalho que reforça a 
preocupação da Alegra com o 
meio ambiente”, explica Matthias 
Rainer Tigges, Superintendente 
da Alegra.   

O executivo também ressalta que 
a busca pelas EPDs é uma das 
etapas para potencializar os 
indicadores ESG (boas práticas 
ambientais, sociais e de 
governança), que se tornaram 
importantes para a exportação 
de alimentos para os principais 
mercados europeus e 
apresentam uma tendência de 
expansão em todo o mundo. 
Atualmente, a empresa exporta 
milhares de toneladas de 
alimentos mensalmente para 
mais de 32 países. Em 2020, a 
empresa faturou mais de R$ 1 
bilhão.  

“Esse é um diferencial da marca 
Alegra para a comunicação das 
ações e melhorias dos nossos 
processos produtivos para os 
próximos anos. Ter uma EPD 
representa um divisor de águas 
entre os frigoríficos e reforça o 
nosso compromisso com a 
sustentabilidade para os clientes 
institucionais e no mercado 
externo”, explica Cracios Consul, 
Gerente de Marketing da Alegra. 

O EPD consiste em uma 
Rotulagem Ambiental Tipo III, 
um relatório de avaliação com 
informações quantitativas sobre 
os potenciais impactos 
ambientais de todas as fases do 
ciclo de vida da cadeia produtiva 
que vão da produção de 
matéria-prima até o descarte 
final dos materiais.  
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A Castrolanda e seus valores 
acabam influenciando a vida de 
diversas famílias e, muitas vezes, 
vemos estes ideais serem 
passados de geração em geração. 
O Supervisor Produção da UPL, 
Jackson Pereira, compartilhou um 
pouco de suas memórias e 
vivências para o “Minha História 
na Castrolanda” do mês de abril.  

“A minha relação com a 
Cooperativa começa antes 
mesmo de eu ser um colaborador 
de fato. Meu pai trabalhou na 
Unidade de Desenvolvimento 
Genético (UDG) durante 22 anos e 
se aposentou no ano passado. 
Desde minha infância, eu pude 
acompanhar a rotina dele e já 
gostava da suinocultura. Trabalhar 
na Castrolanda acabou se 
tornando também um sonho”, 
revela. 

Com o curso Técnico em 
Agropecuária, surgiu a 
oportunidade de estágio na 
própria UDG, em 2003. A partir 
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Jackson Pereira
Supervisor de Produção UPL

disso, nos 17 anos em que está na 
Cooperativa, Jackson 
acompanhou diversos momentos 
importantes para o 
desenvolvimento da cadeia de 
suinocultura, como a criação das 
Unidades de Produção de Leitões 
(UPL) I e II. “Na época, o meu 
gestor me convidou para 
trabalhar na UPL I, que estava em 
fase de construção. Pude 
participar do fim da obra e de 
todo o povoamento da unidade, 
foi um aprendizado enorme, 
assim como acompanhar a 
criação da UPL II, em 2019. O que 
aprendi lá no começo pôde ser 
aplicado depois”.  

Jackson reforça a importância de 
se investir no aprendizado e 
desenvolvimento pessoal 
contínuo. Graduado em 
Administração e com 
pós-graduação voltada à 
produção de suínos e aves, o 
Supervisor afirma que é 
necessário saber aproveitar as 
oportunidades que aparecem. 

“Tudo depende de estarmos 
preparados para aceitar as 
chances que recebemos, isso 
requer nosso esforço pessoal de 
buscar conhecimento. É preciso 
não parar, percebi esta 
necessidade a partir de um 
feedback do meu antigo gestor e 
hoje sei da importância de se 
instruir e incentivar as pessoas por 
esta busca”.

Tudo depende
de estarmos
preparados para
aceitar as chances
que recebemos,
isso requer nosso
esforço pessoal
de buscar
conhecimento




