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Amor que acontece

às mães

diariamente:
uma homenagem



A oficialização do Dia das Mães data do início do século passado, nos 
Estados Unidos, como uma homenagem da filha da ativista Ann Jarvis à sua 
mãe, que faleceu em 1905. Apesar da data ser comemorada pela primeira 
vez em 1914, as celebrações às figuras maternas são realizadas desde a 
Antiguidade.

Na Castrolanda, temos muitas mães e, no mês de maio, tentamos 
homenageá-las por meio de ações que destacam o amor incondicional que 
existe na relação entre mães e filhos. Mesmo com as diferenças de 
personalidade, rotina e cada maternidade sendo única e desafiadora, 
sabemos que todas elas fazem tudo que está ao seu alcance pelos filhos.

Além do ensaio fotográfico com algumas de nossas colaboradoras mães 
promovido pela AFCC, nesta edição do Acontece na Castrolanda também 
trazemos os destaques de projetos das áreas, como a formatura dos jovens 
aprendizes, as inovações do CSC, as ideias de melhorias Kaizen do Escritório 
de Processos, a coleção de semijoias do Empório e os novos líderes.

Esperamos que você tenha uma boa leitura. E, na próxima edição, 
queremos publicar também as suas sugestões de conteúdo.

Em contato com a equipe de Comunicação e Marketing pelo e-mail 
comunicacao@castrolanda.coop.br e conte sobre os projetos da sua área!

Boa leitura!
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Foi lançada a nova funcionalidade de Operações de Mercado 
dentro do aplicativo Ágil Castrolanda. Esta novidade possibilita que 
o cooperado tenha facilidades como acompanhar a cotação de 
grãos, dólar spot, operações via app, consultar as vendas de grãos 
e principais notícias do agro.

Operações de Mercado
ÁGIL CASTROLANDA

ATUALIZAÇÃO DA FROTA
FACILITIES

Em maio, a equipe de TI finalizou o projeto de melhoria de Internet 
- SDWAN, que impacta diretamente nos acessos diários dos 
colaboradores, gerando mais estabilidade e desempenho da 
conexão da Castrolanda. Com duração de sete meses e mais de 20 
pontos atendidos, o projeto resulta em uma melhora no uso de 
aplicações como Teams e navegadores da Internet e outros 
acessos. 

Projeto SDWAN

O setor de Facilities recebeu novos veículos para a renovar a frota 
da Cooperativa. Com os automóveis padronizados, alcançamos 
melhor gestão operacional, redução de custos com manutenção, 
troca programada de veículos a cada 24 meses, disponibilidade de 
veículo provisório sem custo adicional e sistema integrado para 
controle da frota. Esta ação resultará na substituição de 75 veículos 
da frota própria e soma de outros 11 para aumento da frota 
corporativa. Os veículos, que são todos locados, serão entregues 
até o dia 20/06, de acordo com as necessidades de cada área. 

Inova Manutenção
IMPLANTAÇÃO SAP PM NA UFR
PIRAÍ DO SUL
Foi realizado também o rollout do sistema SAP PM para a melhoria 
dos serviços de manutenção da Fábrica de Rações (UFR) de Piraí do 
Sul. A implantação resultará em mais agilidade, trazendo a gestão 
dos custos de manutenção dos ativos, visibilidade do plano de 
trabalho da equipe, gestão de indicadores e a realização de 
apontamento direto no tablet com as informações em tempo real. 
A próxima unidade a receber o sistema será a UFR Matriz, que já 
está com o projeto de implantação em execução e previsão de 
entrega para o mês de julho. 

O setor de Governança e 
Processos implantou o novo 
procedimento de boas-vindas 
aos novos colaboradores do 
CSC. O objetivo é apresentar 
informações de metas, 
indicadores, treinamentos e 
processos da área, resultando 
em uma ampla visão em relação 
ao setor e ao CSC.   

Integração CSC
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No mês de maio, foram 
oficializadas entregas de três 
processos robotizados para o 
Facilities, sendo o SAC - 
Consumidor, SAC - Cliente Alegra 
e SAC - Corporativo. Essa 
automatização realiza aberturas 
de chamados diários, resultando 
na eliminação de trabalhos 
manuais e repetitivos. 

ROBOTIZAÇÃO NA 
CASTROLANDA



Uma das principais características de um modelo de gestão sólido é que possa suportar a execução da 
estratégia desenvolvida. É isso que esperamos no Modelo de Gestão Castrolanda (MGC) neste processo de 
implementação das atividades nas áreas piloto. O foco atual é organizar as atividades de lideranças e os 
recursos disponíveis para a realização do trabalho, incluindo as pessoas, com padrões mínimos de rotina.  

O primeiro padrão definido foi a Comunicação Regular – chamada de CR pela equipe de implementação. 
Trata-se de uma agenda recorrente de reuniões das equipes, com conteúdos padronizados de Segurança, 
Pessoas e Processos, e feita com um apoio de um painel de gestão à vista que conta com informações claras 
dos processos de cada time. 

O projeto está com o desdobramento nas áreas de Negócios Agrícola e Desenvolvimento Humano. A 
implementação contou, entre outras referências, com benchmarking interno: um modelo bastante 
semelhante já está em operação na Alegra. 

Na Unidade Industrial de Carnes (UIC), foi estabelecido o 
modelo de gestão Shop Floor Management (SFM), com 
foco nas tarefas da liderança, também em formato piloto. 
Na primeira etapa, foram implementadas as rotinas de 
liderança para melhoria dos indicadores, além de treinar e 
desenvolver os líderes operacionais. 

A unidade apresentou uma boa evolução na estruturação 
da liderança de linha de frente e na evolução das tarefas 
dos gestores nos demais níveis gerenciais. Atualmente, o 
modelo está implementado em 95% da gerência industrial 
e em fase de implementação os modelos Shop e Office 
Floor Management em toda a organização até final de 
2022, integrando todas as áreas operacionais e áreas 
administrativas dentro do modelo SFM, de ponta a ponta. 

UM PASSO DE 
CADA VEZ ATÉ A 
IMPLEMENTAÇÃO

Como funciona
na Alegra? 
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O programa Kaizen começa a colher frutos 
depois de um período de treinamento e de 
atividades. Até o final o maio são 28 ideias de 
melhoria cadastradas – com destaque para as 
áreas de Negócios Batata e Carnes, com 10 ideias 
cada uma.

Distribuição de Kaizen por
área de negócios: 

AGRÍCOLA

1 LEITE

10 BATATA

10 CARNES

6 SEGURANÇA

2 PESSOAS

18 PROCESSOS

2 MEIO AMBIENTE

Categoria das ideias:

DÚVIDAS?

Não. Ideias em andamento ou 
sugestões também podem 
participar do programa. Contudo, 
para que a ideia participe do 
evento de Mérito Corporativo 
Castrolanda de 2022, ela precisa 
ser concluída e validada até 30 de 
outubro deste ano.

minha ideia precisa
estar finalizada para
cadastrar? 

E-mail para dúvidas e cadastro de ideias:
programa_kaizen@castrolanda.coop.br   

Algumas ideias já cadastradas: 

Negócios Batata 
Antes: Oportunidade na etapa de descarte de embalagens danificada, onde as lixeiras estragavam 
muito rápido e ocupavam muito espaço, além de ser difícil de limpar.  

Depois: Com a implantação de uma estrutura de aço inox, além de solucionar os problemas de 
manutenção das lixeiras, a ideia trouxe mais praticidade e organização na atividade de descarte. 

Negócios Agrícola 

Antes: Não era possível medir o estado atual das filas de espera para descarga de sementes e grãos de 
forma simples. 

Depois: Foi criado um sistema para consulta instantânea da fila em todas as unidades, que permite 
avaliar o tempo de espera de acordo com cada fase do processo de recepção de sementes e grãos. 

KAIZEN:
NOSSO DIA DE AMANHÃ
PODE SER MELHOR QUE HOJE
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As iniciativas – que vão desde a revisão de 
processos até o desenvolvimento de 
sistemas – surgiram da análise do plano 
estratégico, atrelado às metas de entrega 
de cada negócios. Antes de qualquer 
demanda tecnológica, é necessário 
entender os processos, corrigi-los e 
torná-los estáveis e mensuráveis. E aqui o 
controle dos indicadores é fundamental 
para identificar e tratar os desvios! 

Fomentar a melhoria contínua e 
transformar as pessoas envolvidas no 
processo é uma das entregas esperadas em 
cada ciclo que rodamos na Cooperativa! 

Cada projeto tem um cronograma que 
segue as etapas da metodologia PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) e todos eles devem ser 
apresentados em dezembro no workshop 
de Boas Práticas – Projetos de Eficiência 
Operacional. 

Um time multidisciplinar é
criado para cada projeto: 

Líder: realiza análises, elabora e imple-
menta junto à equipe as ações voltadas 
para a melhoria; 

Equipe: identifica causas, levanta e 
executa as atividades de melhoria; 

Analista BPMO: fornece orientações e 
treinamentos de metodologia, realiza 
análises de desempenho. 

Qual o resultado
esperado com os
projetos? 

Melhor o desempenho do processo e a satisfação 
dos nossos clientes e cooperados, reduzindo custos, 
desperdícios e perdas, sem prejudicar a qualidade 
e a segurança dos envolvidos. 

Financeiro
- Centralização das atividades Contábeis  

- Redução do Tempo de Admissão de Cooperados 

Unidade de Negócio Agrícola 
- Barter Fase 2  

- Redução do tempo de descarga de grãos matriz  

- Redução do tempo de faturamento e expedição

de agroquímicos   

- Redução do tempo de faturamento sementes 

- Entrada de notas sementes 

- Entrega de agroquímicos na propriedade  

- Redução do tempo de descarga de grãos Itaberá I 

- Redução do tempo de descarga de grãos Itaberá II 

Unidade de negócio Carnes 
- Redução de morte de leitões no nascimento 

- Redução do índice de leitões desclassificados  

- Taxa de parição  

- Mapeamento processo fábrica de ração 

Controller 
- Redução Lead Time de Contratos 

Unidade de Negócio Batata 
- UBF -Redução de perda de embalagem  

- UBF - Estoque  

Unidade de negócios Leite 
- Loja Agropecuária - Centro de distribuição   

- Loja Agropecuária - Caixa macro processos

O CICLO DE 2022 CONTA
ATUALMENTE COM 19
PROJETOS EM ANDAMENTO:
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AFCC realiza AGO e elege
diretoria para
mandato 2022-2023

 Associação dos Funcionários da Cooperativa 
Castrolanda (AFCC) realizou, na última semana de maio, 
a Assembleia Geral Ordinária (AGO). Durante o encontro 
na Sede Campestre, foram apresentados o balanço 
patrimonial e a demonstração e destinação das sobras 
apuradas, com parecer da Auditoria e do Conselho 
Fiscal, a retrospectiva de 2021 e plano anual para 2022. 

Também foram realizadas as eleições da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e do Comitê Cafucoca para o mandato 
2022-2023. Após oito anos como Presidente da AFCC, 
Paulo Machinski dá lugar a Junior Zub. 

Acesse o
QR Code 
e conheça 
a nova 
diretoria! 

1º Lugar
Fernando de Paula
Logística Alegra

2º Lugar
Marcio Lacerda
Auditoria

3º Lugar
Danilo Rosa
Dependente

4º Lugar
Rafael Rosa
Auditoria

Na retomada das etapas do torneio interno de poker, os 
vencedores receberam como premiação produtos do 
Empório Castrolanda. 
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Ensaio fotográfico
com as mães
Em celebração ao Mês das Mães,
a AFCC realizou o sorteio de um ensaio
fotográfico para 10 mães associadas.  

Janaina Clok
SSMA Matriz 

Juliana Huben Gradiz Zens
UPL I 

Carolina Nunes
Op. de Mercado Matriz

Gabriela Veiga
Contas a Pagar

Tatiane Gomes
Controladoria

Bruna Caroline Rocha
Loja Agropecuária Piraí do Sul 

Jandira Biassio
Facilities Matriz
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Maria da Luz Ribas
UBL PR

Berenice da Silva
ULB

Ivanete Soares
Alegra



Em maio, ocorreu a formatura dos Jovens 
Aprendizes da Castrolanda. Após dois anos 
longe, por conta da pandemia, o evento 
voltou a ser realizado e encerrou o ciclo de 
aprendizagem da turma de 2020.

O evento teve a presença do Presidente da 
Cooperativa, Willem Berend Bouwman, do 
Superintendente da Unidade Industrial de 
Carnes - Alegra, Matthias Rainer Tigges, além 
de membros da diretoria, gestores e 
colaboradores. 

Outras quatro novas turmas de 
Jovens Aprendizes puderam 
conhecer um pouco mais sobre a 
rotina e história da Castrolanda. Os 
participantes do projeto iniciam no 
mês de junho em diversos setores 
da Cooperativa e também da 
Unidade Industrial de Carnes - 
Alegra. 

Ao total serão 96 novos 
profissionais, que participam até 
setembro de 2023. O objetivo é 
levar oportunidades de 
desenvolvimento profissional aos 
jovens da região, além de 
compartilhar conhecimento e 
formar cidadãos.  

Investir em nossos jovens 
é se conectar
com o futuro!

Novo
Ciclo
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A equipe de Cooperativismo iniciou a 
preparação para que novas instituições 
em Castro constituam cooperativas 
escolares pelo Programa Crescer e 
Cooperar. Professores e alunos da Escola 
Estação do Tronco e do Colégio Fabiana 
Pimentel, nas regiões do Tronco e 
Socavão, estão recebendo treinamentos 
semanais. 

A escola e o colégio são as primeiras 
instituições municipal e estadual a 
receberem o programa. A constituição 
destas cooperativas está prevista para 
novembro deste ano. Atualmente, há 
duas cooperativas escolares constituídas 
na região pelo Crescer e Cooperar: a 
CoopEEC, da Escola Evangélica da 
Comunidade de Castrolanda, e a 
CoopEM, do Colégio Emília Erichsen. 

Cooperativismo inicia
treinamento do 
crescer e cooperar 
com novas escolas
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DENGUE

Maio é o mês de prevenção e combate à violência 
contra a criança e adolescentes. A equipe de 

Serviço Social da Castrolanda atuou na 
sensibilização de colaboradores e parceiros, 

abordando temas de enfrentamento ao abuso e 
exploração sexual. Além disso, foram realizadas 

palestras educativas em escolas da região.  

Por conta do alto número de 
casos de dengue em Piraí do 
Sul, a CIPA junto com a 
Vigilância Sanitária do 
município realizou um 
momento de sensibilização 
com os colaboradores das 
unidades de Piraí I e II.  

Ação com colaboradores

A equipe de Segurança da Castrolanda 
realizou diversas blitze de 
conscientização para segurança no 
trânsito. Ocorreram DDS em todas as 
unidades da Cooperativa, em que os 
líderes puderam contribuir com relatos 
de ocorrências e falas sobre a 
importância do uso do cinto de 
segurança nos transportes, por exemplo. 
Os colaboradores também foram 
abordados durante a chegada nos locais 
de trabalho e receberam lembretes sobre 
a importância de serem motoristas e 
pedestres conscientes.   

Esta ação também buscou impactar os 
parceiros de negócios. Os motoristas 
terceiros receberam orientações sobre o 
uso de calço nas rodas dos caminhões, 
velocidade máxima permitida, uso do 
celular no volante, além de realizar check 
list de segurança nos veículos.  

uma via de
mão dupla!

Segurança
no trânsito
SegurançaSegurançaSegurançaSegurançaSegurançaSegurançaSegurançaSegurança
no trânsito
Segurança
no trânsito
SegurançaSegurança
no trânsito
SegurançaSegurança
no trânsito
Segurança
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Castrolanda em
Desenvolvimento
A Castrolanda tem três novos projetos 
já aprovados e em fase de execução. 
Confira quais são!  

Revitalização secador
302 e lavador 307  

O projeto busca consertar os secadores COMIL 
após avarias, além de garantir a continuidade da 
operação, que tem forte sinergia com o projeto 
Secagem Indireta de Cevada. 

AUTOMAÇÃO NAS
ENTRADAS DE NF’S
O objetivo do projeto é a automação 
do lançamento de notas fiscais por 
meio de um software especializado, 
garantindo eficiência, assertividade 
e padronização dos registros. 

TREINAMENTO ÁGIL
A Metodologia Ágil é um modelo que propõe alternativas à gestão 
tradicional de projetos e tem a função de aprimorar o processo de 
desenvolvimento de um produto ou serviço. O objetivo é agregar valor ao 
negócio com rapidez e com maior frequência. 

Dentre as metodologias ágeis, o PMO Corporativo adotou o Scrum como 
base conceitual, que levou em conta: 

- Proximidade da estrutura do Scrum com a prática tradicional. 

- Extenso material de referência disponível no mercado. 

- Estrutura mais bem definida do Scrum, que é mais fácil de aplicar para 
empresas que são iniciantes na adoção de metodologias ágeis. 

No fundo, começar a implementar as metodologias ágeis é muito similar 
com qualquer processo de aprendizado que temos ao longo da vida: com o 
tempo vamos descobrindo o que funciona melhor em cada caso e passamos 
a criar nossas adaptações - o que só vai acontecer com sucesso se tivermos 
dominado os fundamentos por trás das metodologias.

Com esses princípios que estamos avançando com o programa 
treinamentos do PMO Corporativo, com práticas e cases para fixação, com o 
propósito de fornecermos para as áreas um conjunto de ferramentas que 
poderão auxiliá-los na otimização e agregando valor nas suas atividades e 
projetos do dia a dia, tornando-os mais eficientes e dinâmicos. 

Conserto telhado
câmara fria 2 - ubbs

Maior câmara fria da UBBS, ela é utilizada para o 
armazenamento de batatas semente. O 
conserto do telhado irá garantir a segurança da 
estrutura e o bom isolamento dos isopaineis.  
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Conexão Agrícola leva expectativas
da safra a cooperados

Castrolanda realizou, ao final do mês de 
maio, mais uma edição do ‘Conexão 
Agrícola, evento voltado aos cooperados 
para conversar sobre as expectativas da 
safra e atualizações do mercado. Como de 
costume, os encontros foram divididos em 
duas etapas.  

No primeiro dia, 26 de maio, a equipe da 
Área de Negócios Agrícola esteve com 
cooperados da região de Itaberá (SP). Já 
no dia 27 de maio foi a vez de Piraí do Sul 
receber o encontro. Os dois eventos 
aconteceram em unidades da 
Castrolanda. 

A proposta dos encontros foi semelhante. 
A conversa teve início com um breve 
resumo da safra de verão e os 

investimentos previstos para recepção e 
secagem de grãos. Na sequência, um 
panorama do cenário de insumos e de 
sementes foi apresentado aos cooperados. 
Os presentes ainda conheceram as novas 
funcionalidades do aplicativo Ágil 
Castrolanda: Conexão Operação de 
Mercado, que permite a comercialização e 
acompanhamento de commodities pelo 
celular. 

Para fechar o encontro, os cooperados de 
São Paulo ficaram com uma apresentação 
sobre o cenário mundial do mercado de 
commodities, conduzida pelo CEO da 
OpenSolo, Eduardo Gradiz. Já os presentes 
no evento de Piraí do Sul participaram de 
um bate-papo com o consultor de 
Agronegócio do Itaú BBA, Cesar de Castro. 
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No mês de maio, equipes das Lojas 
Agropecuárias utilizaram a metodologia 
Kaizen para desenvolver um projeto do 
Centro de Distribuição. Os colaboradores 
foram apresentados à metodologia e 
participaram de alguns treinamentos. 

A proposta principal é a padronização dos 
processos dentro do ‘Projeto Lojas 
Agropecuárias – Centro de Distribuição’, que 
tem como meta a satisfação dos cooperados. 

#
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Aguinaldo
Marques
Supervisor de
Logística - UBL PR

O novo Supervisor de Logística da Usina de 
Beneficiamento de Leite (UBL PR), Aguinaldo 
Marques, tem 13 anos de experiência na 
Castrolanda, com amplo conhecimento dos 
negócios, vem focado na qualidade de 
atendimento e resolução de problemas.  

Caroline Ingles
Judacewski
Supervisor P&D

A nova Supervisora de P&D da Unidade 
Industrial de Carnes – Alegra, Caroline Ingles 
Judacewski, está na sua segunda passagem 
para Cooperativa e traz todo o conhecimento 
de mercado e de nossos processos para levar o 
setor de P&D ainda mais longe.  

Juliano Tokarski
Bracisievski
Supervisor Contabilidade

Com experiência de mais de 15 anos na área 
contábil, o novo Supervisor atuou em 
departamentos de controladoria, custos, 
ativo imobilizado, fiscal, gestão de custos e 
orçamentos, entre outros. Na Castrolanda há 
quase dois anos, Juliano traz a experiência e 
vontade de alcançar novas metas. 

Equipes das Lojas
Agropecuárias
desenvolvem novo
projeto a partir da
metodologia Kaizen 



suinocultura
Castrolanda e

adapar mantêm
parceria com
atualizações
para equipe e

cooperados

Alegra realiza primeira feijoada
DOS JOVENS APRENDIZES
No dia 10 de maio os jovens aprendizes da turma industrial da Alegra realizaram a 1ª Feijoada dos Jovens 
Alegra. A ação, que fez parte dos estudos sobre as regiões do país e comidas típicas, além de ser servida 
para os aprendizes, foi disponibilizada para as crianças atendidas pelo Centro de Atendimento à Criança e 
Jovem (CACJ). 
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As equipes do Negócios Carnes e suinocultores 
participaram de encontros com a Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná (ADAPAR), para apresentação 
de detalhes do Programa Nacional de Sanidade Suídea 
(PNSS) e apresentação do Plano Integrado de Vigilância 
de Doenças dos Suínos.   

O objetivo das reuniões é fortalecer a capacidade de 
detecção precoce de casos de Peste Suína Clássica 
(PSC), Peste Suína Africana (PSA) e Síndrome 
Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRRS) e 
demonstrar a ausência de doenças em suínos 
domésticos. 

Foram feitas também orientações sobre a “Portaria 265 – 
Biosseguridade Mínima para Granjas de Suínos” e 
atualizações sobre as Normas de Trânsito Animal, focado 
em garantir a qualidade e confiabilidade das 
documentações de abate que envolvem as granjas, 
sobre o Serviço de Inspeção Federal (SIF) e o frigorífico 
Alegra. 

Estas ações reforçam a parceria constante da Assistência 
Técnica de Suinocultura com a ADAPAR e a preocupação 
com o atendimento de todos os requisitos sanitários 
legais e a manutenção do status sanitário dos plantéis 
das granjas dos cooperados e Unidades da Cooperativa. 



Oito de junho de 2010. Há 12 anos, 
Giselle Daher deixava a cidade de 
Muriaé, em Minas Gerais, ao 
aceitar o desafio de liderar a área 
de Desenvolvimento de Produtos 
na recém-criada Unidade de 
Beneficiamento de Leite (UBL) de 
Castro. A estrutura da Castrolanda 
e a matéria-prima leiteira da 
região pesaram na decisão de 
deixar a família no interior mineiro 
para construir uma nova vida no 
Paraná. 

“Foi muito difícil porque tenho 
um perfil muito família. Inclusive 
eu recusei o convite de trabalhar 
na Castrolanda em um primeiro 
momento por conta disso. Após 
alguns contatos, acabei aceitando 
a oportunidade de crescimento 
profissional e foi uma das 
melhoras escolhas que fiz”, conta. 
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Giselle Cruz Daher Lopes
Coordenadora de Garantia da Qualidade
e Desenvolvimento de Produtos – UBL-PR 

Giselle chegou em Castro ao lado 
do marido – com quem apenas 
namorava na época – e construiu 
sua família em terras 
paranaenses. Hoje com duas 
filhas, ela garante que a profissão 
mais difícil que exerce é ser mãe.  

“No sentido de educação dos 
filhos eu acredito que tenho um 
pouco mais de receio que no 
trabalho, mas a responsabilidade 
é igual: me cobro e me dedico nas 
duas, busco muito ler e aprender, 
tanto sobre gestão e técnica, 
quanto sobre educação infantil”, 
explica. 

A colaboradora – que agora 
também é responsável pela 
Garantia de Qualidade na UBL-PR, 
garante que sempre contou com 
o apoio de todos na Castrolanda 

quando o assunto é cuidar dos 
filhos – principalmente quando 
ficou grávida pela primeira vez. 
“Nunca foi me recusado nenhuma 
situação de precisar me ausentar 
para dar suporte à família. Aqui as 
pessoas entendem o lado pessoal, 
que também temos uma vida e 
imprevistos fora do trabalho”, diz. 

Para mim a Castrolanda é uma
cooperativa ímpar. Além de
benefícios como Assistência
Social, Saúde, existe também
a empatia. As pessoas se
preocupam com você e te dão
esse carinho em momentos
que precisa




