
DOIS MIL 
EXEMPLARES
DO CÓDIGO 
DE CONDUTA

SISA - SEMANA
INTERNA DE
SEGURANÇA
DE ALIMENTOS 
NAS UBL’S

NOSSO FOCO
É A SEGURANÇA



Todo mundo sabe que comprometimento, união e criatividade podem ser 
essenciais para alcançar objetivos e metas. Quando se coloca em jogo fatores 
externos como mudanças de mercado, por exemplo, analisar os caminhos 
por quais queremos seguir se torna primordial. 

No primeiro semestre de 2022, pudemos conhecer o Modelo de Gestão 
Castrolanda (MGC), ferramenta que traz avanços na busca por uma estrutura 
organizacional sólida para enfrentar as oscilações que resultam da 
globalização dos negócios. O projeto implantou uma série de ações para que 
as áreas-piloto (Desenvolvimento Humano e Agrícola) operem em sinergia. 

Na edição de junho do Acontece na Castrolanda, você pode conhecer como 
está a implementação do MGC a partir de relatos dos que estão à frente 
dessa novidade. Além disso, neste mês, você pode conferir as ações do setor 
de Cooperativismo, novas gestões da CIPA e muito mais.  

Para a próxima edição, envie também as suas sugestões de conteúdo. Basta 
entrar em contato com a equipe de Comunicação e Marketing pelo e-mail 
comunicacao@castrolanda.coop.br e nos contar sobre os projetos da sua área!  

Boa leitura!

ter bons resultados?
qual é a receita para



Eficiência Operacional

OBRAS A TODO VAPOR!
ENTREGUE: PRÉDIO DA PECUÁRIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A equipe de Planejamento e 
Controle da Manutenção 
visitou a indústria produtora 
de papéis, BO Paper, em 
Arapoti-PR.  

Essa visita resultou em 
aprendizados, troca de 
experiência com novas 
tecnologias e controles para 
assegurar a padronização e 
aprimoramento das 
estratégias nos processos 
da manutenção e com os 
ativos da Castrolanda. 

BENCHMARKING
MANUTENÇÃO CSC

Também foi oficializada a entrega do 
projeto de automatização do 
processo de SIGSIF e DCPOA para o 
setor de Faturamento da Alegra. Esta 
implantação resulta em um ganho de 
70% em eficiência operacional com 
relação ao tempo de execução da 
atividade, além de mais padronização 
de processos e redução de 
conferências manuais.  

Entrega do Projeto SIGSIF
e DCPOA Automatizados  
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A equipe de Tecnologia da 
Informação, em parceria com a 
Área de Cooperativismo, realizou 
a doação de 10 computadores 
para a Escola Municipal Relindis 
B. Capile. Os equipamentos irão 
compor a biblioteca da escola, 
contribuindo para que mais 
alunos tenham acesso digital e 
ampliem conhecimento.

Castrolanda realiza
nova doação de
computadores para
escola municipal 

Ainda sobre eficiência operacional, foi entregue o projeto de 
automatização da admissão de novos colaboradores, o que permite 
que sejam criados com antecedência todos os acessos necessários 
para o colaborador iniciar seu trabalho logo no primeiro dia. 

Ocorreu também a entrega do novo 
espaço da Pecuária, onde ficam 
alocados os colaboradores das áreas 
de Negócios Carnes e Leite. A reforma 
teve duração de aproximadamente 
oito meses e trouxe melhorias internas 
e externas para toda a estrutura, 
propiciando melhor atendimento a 
colaboradores e cooperados.  A Área de Engenharia, está atuando com propostas 

voltadas à eficiência energética com custo-benefício de 
aplicação para as Unidades de Negócios.  

Este projeto consiste em cinco etapas, mapeamento, 
diagnóstico e priorização já foram concluídos. Na sequência, 
acontece o desenvolvimento e as entregas das propostas.  

Um dos objetivos iniciais do projeto é a redução de custos 
operacionais. 

CATÁLOGO CSC
A Governança e Processos CSC iniciou a oferta de um novo 
serviço no Catálogo Digital e Qualitor dentro da Intranet. 
Agora estão disponíveis os serviços de robotizações de 
processos manuais de toda a Cooperativa. 

O projeto de Secagem Indireta Matriz 
tem como objetivo a conversão do 
método de secagem com a 
implantação de caldeira para dois 
secadores. A previsão de início da 
operação é agosto. 

Admissão de Novos colaboradores

ACADEMIA CSC
COMUNICAÇÃO EFICAZ
Em junho ocorreu o terceiro treinamento da Academia CSC, 
com o tópico de Comunicação Eficaz. Foram mais de 130 
colaboradores capacitados, trabalhando técnicas importantes 
para melhorar a comunicação no dia a dia. O próximo módulo 
terá como tema “Equipe de Alta Performance”.  

Projeto Secagem
Indireta Matriz 



Dentro do cronograma de implementação do Modelo de 
Gestão Castrolanda (MGC) nas áreas-piloto da 
Cooperativa, o mês de junho foi marcado pela operação 
plena da Comunicação Regular (CR) nas equipes das 
áreas de Negócios Agrícola e Desenvolvimento Humano. 

A CR é uma das ferramentas de gestão que permitem a 
aproximação do líder com os seus liderados. Em reuniões 
diárias ou semanais, as equipes conversam sobre metas, 
objetivos e problemas que impactam nas rotinas de 
trabalho. 

É essencial estabelecer padrões, entender o que se 
espera como resultado de cada processo e manter a 
visualização contínua das ações de cada equipe. Metas 
claras, objetivas e monitoradas permitem identificar 
desvios e tratá-los rapidamente. 

Comunicação Regular
e o alinhamento das equipes 

Quer saber como foram as
primeiras semanas das
atividades de Comunicação
Regular? Acompanhe pelo vídeo! 

Comprometimento
com novos objetivos!
Em junho, ocorreu a primeira reunião com a Equipe de 
Segurança de Alimentos (ESA) para a implementação da FSSC 
22000 na Unidade de Batata Frita (UBF).  

#
0

4
 A

C
O

N
TE

C
E 

N
A

 C
A

S
TR

O
LA

N
D

A



A nova versão do Código de 

Conduta da Castrolanda já está 

circulando pelas mãos de mais 

de 2 mil colaboradores! Ao 

longo do ano, a equipe de 

Compliance da Cooperativa 

tem se reunido com líderes, 

gestores e times das mais 

diversas unidades para 

entregar o novo código, contar 

sobre as novidades e reforçar 

os valores que regem a 

atuação da Castrolanda. 

Dois mil exemplares do
código de conduta

O que mudou?
O Código de Conduta segue com os mesmos 
princípios e valores da Cooperativa. A mudança é 
na linha textual e na formatação, que agora está 
mais clara e breve para que os colaboradores, 
cooperados e parceiros de negócios tenham 
mais facilidade para entender o assunto. O livreto 
ainda conta com uma cartela de adesivos para 
reforçar os princípios da Castrolanda.

Quer saber mais? Procure o seu gestor
ou a equipe de Compliance!  

Clique aqui e acesse
a versão digital do
Código de Conduta 
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Os membros das Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 
filial 1 (Parque Operacional Matriz) e 
filial 41 (Corporativo, Pecuária, CCTI, 
Engenharia e Facilities) foram 
empossados. Esta é a primeira vez que 
a filial 41 terá uma comissão exclusiva.  

Estiveram presentes o Gerente do 
Negócios Carnes, Mauro Cezar de 
Faria, o Controller, Pedro Dekkers, e a 
Supervisora de SSMA, Juliana Mendes. 
O objetivo do evento era ressaltar a 
importância da CIPA e o trabalho de 
prevenção de acidentes.  

posses cipa

Mensalmente o Comitê SSMA - 
Equipe Operacional da Unidade de 
Beneficiamento de Sementes Matriz 
realiza um encontro para discutir 
sobre a segurança no trabalho. 
Dentre os tópicos abordados, 
destacamos o POC, resumo dos 
indicadores de acidentes e ações de 
contenção, além dos resultados e 
assuntos gerias da Área Agrícola.  

SEGURANÇA
EM FOCO

helmet�helmet�

Aprendendo com o ontem,
prevenindo o hoje e garantindo
a segurança do amanhã.

Sempre achei muito interessante o trabalho da CIPA. Agora
neste início, tive acesso a muito conhecimento. Para as
próximas reuniões, vamos focar no planejamento desta gestão
da CIPA, inspeções, mapa de risco, alertas preventivos e outras
situações que identificarmos quanto aos riscos da unidade

Iohana da Rosa Stacheski
1ª Mulher como Presidente CIPA UPL I
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Carlos Henrique
da Rocha 
Supervisor Unidade
Entreposto Ponta Grossa 

Graduado em Engenharia Agrícola pela 
Universidade Estadual de Maringá, Carlos 
trouxe a experiência na área para contribuir 
ainda mais com as metas do setor. O 
Supervisor também tem vivência em outras 
cooperativas do agro.  

O f im da Idade
Média e o início
da Idade Mídia
Walter Longo

Livro:

“No livro, o autor destaca que, daqui por diante, cada um 
de nós será um agente de mídia, formador de opinião e 
gerador de conhecimento compartilhado. Cada dia mais, 
os indivíduos influenciarão a sociedade por suas visões e 
seus posicionamentos únicos e particulares. E isso muda 
tudo no mundo que conhecíamos até agora”.

Junior Zub
Gerente de Contabilidade
e Presidente da AFCC

Envie a sua sugestão para a gente:
comunicacao@castrolanda.coop.br
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Castrolanda em
Desenvolvimento
A Castrolanda está com seis novos
projetos já aprovados e em fase
de execução. Confira quais são!

Calador automatizado
Ventania e Itaberá II 

O investimento deve automatizar o processo de amostragem 
de grãos na recepção e expedição das unidades, garantindo 
mais agilidade, segurança e qualidade nos serviços.

A Castrolanda finalizou a construção de cercas de 
proteção nas unidades. O objetivo é minimizar riscos 
relacionados à segurança dos colaboradores e à 
integridade dos bens da Cooperativa. As mudanças 
também interferem nos apontamentos disponíveis nos 
relatórios de vistoria de seguros e nos diagnósticos das 
diretrizes legais de Segurança no Trabalho. 

Na Unidade Agrícola, o projeto 
Preservando Vidas deve realizar 
adequações previstas nas normas para 
melhorar as condições ambientais dos 
postos de trabalho das unidades de 
Negócios Agrícola, além de executar 
investimentos de criticidade alta 
relacionados aos apontamentos de 
vistorias das seguradoras. 

Preservando Vidas UPL e UPM 

O parque operacional da unidade 
Matriz terá uma nova rede de 
abastecimento. A atualização deve 
garantir o atendimento constante 
das operações e o tratamento 
adequado da água. 

Abastecimento
de água – Matriz 

Foodscan – UIC

O novo equipamento realiza a análise de produtos em relação à 
gordura, umidade e proteína, entre outras características. A medida 
gera redução de custos e diminui tempo de análise daquilo que é 
produzido. 

Troca do Aquecedor
Térmico – UBF  

A Unidade de Batata Frita contará com 
um novo aquecedor térmico, usado para o 
aquecimento do óleo. A mudança traz 
mais segurança às operações e dá 
continuidade à proposta de modernização 
da unidade. 
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Representantes do Comitê de Agricultores da Castrolanda estiveram reunidos para uma visita às unidades 
paulistas da Cooperativa. A comitiva esteve nas duas sedes de Itaberá para entender de perto os processos e 
as estruturas de Grãos, Insumos e da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS). 

A visita técnica foi acompanhada por lideranças da Área de Negócios Agrícola da Castrolanda, que ficaram 
responsáveis por mostrar o funcionamento e as operações das unidades aos integrantes do comitê. 

Comitê de Agricultores realiza visita técnica
em unidades de são paulo
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A equipe de Cooperativismo acompanhou os estudantes associados das cooperativas escolares 
CoopEEC e CoopEM no dia 1º de junho, Dia Mundial do Leite, na visita à propriedade leiteira Genética 
ARM, do cooperado e diretor da Castrolanda, Armando Rabbers.  

As cooperativas escolares fazem parte do programa Crescer e Cooperar, que trabalha os princípios do 
cooperativismo nas escolas de ensino fundamental I e II e ensino médio nas regiões de atuação da 
Castrolanda. 

Além do contato semanal com o cooperativismo por meio dos encontros do programa, na visita, os 
estudantes conheceram um pouco sobre a produção de leite e o processo de ordenha robótica. 

Cooperativismo promove
visita de cooperativas escolares
à propriedade leiteira
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Assistência Técnica dos Negócios Leite
promove encontro instrutivo
do clube de bezerras

As crianças e jovens inscritos no Ciclo 2022 do Clube de 
Bezerras participaram, em junho, de encontro instrutivo na 
Fazenda Fini, propriedade de cooperado da Castrolanda. O 
projeto que incentiva filhos de bovinocultores de leite e de 
colaboradores das propriedades e da Cooperativa a 
participarem da atividade leiteira desde cedo é organizado 
pela equipe de Assistência Técnica da Área de Negócios Leite. 

Os colaboradores explicaram para os participantes sobre a 
trilha de criação das bezerras, que vai desde o pré-parto até os 
cuidados para a exposição do animal na programação do 
Agroleite, e acompanharam a apresentação das crianças e 
jovens com as bezerras. 
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Semana Interna 
de Segurança de 
Alimentos nas UBL’
Colaboradores das Usinas de Beneficiamento de Leite 
(UBL’s) de Castro e Itapetininga participaram da Semana 
Interna de Segurança de Alimentos (SISA). O evento, 
idealizado pela Unium, contou com atividades recreativas, 
palestras e muita informação sobre segurança de 
alimentos. O evento comemorou algumas datas 
importantes: o Dia Mundial do Leite (01/06), Dia Mundial do 
Meio Ambiente (05/06) e Dia Mundial de Segurança de 
Alimentos (07/06). 

O destaque ficou por conta do Muuni, mascote do evento. 
Ao longo da programação, colaboradores puderam 
participar de gincanas, painéis e momentos de degustação 
de produtos, além de visitas guiadas pela fábrica. 

O o bjetivo da SISA foi trabalhar a cultura sobre segurança 
de alimentos no ambiente de trabalho. A segunda edição 
do evento já está confirmada: junho de 2023. 

Palestra sobre a qualidade do leite.

Gincana de Torta na Cara na UBL-SP.

Refeitório da UBL-PR com a
decoração da mascote Muuni.

Visita guiada em
setores da fábrica.

Degustação
de alimentos.
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Mês de festa junina e na Unidade Industrial
de Carnes – Alegra tivemos comemoração especial!  
Pratos típicos e música animada embalaram as 
refeições dos nossos colaboradores.
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Paulo Machinski chegou pela 
primeira vez na Cooperativa em 
1998 para a entrevista de 
emprego de uma vaga temporária 
na Unidade de Beneficiamento de 
Batata Semente (UBBS). Ele tinha 
19 anos e cursava a graduação em 
Economia com um colaborador 
da Castrolanda, que mencionou 
sobre a vaga. Na época, Paulo 
morava no Centro de Castro e 
relembra que se deslocou de 
bicicleta até a colônia duas vezes 
para as entrevistas na unidade e 
com a área de Recursos 
Humanos, e uma terceira vez 
quando foi informado que havia 
passado no processo seletivo. 

Após os três meses iniciais que 
duraria a sua passagem na 
Castrolanda, Paulo foi informado 
que, se houvesse interesse da 
parte dele em permanecer, 
poderia ser efetivado. A decisão 
parecia fácil, mas ele também 
tinha passado em primeiro lugar 
em um concurso da Prefeitura 
Municipal de Castro. “Então surgiu 
aquela dúvida: vou ser funcionário 
público ou aposto na minha 
carreira na Cooperativa?”, 
relembra. 

Paulo formalizou a renúncia à 
vaga na Prefeitura e deu 
sequência à sua história na 
Castrolanda. Após um ano e meio 
na UBBS, ele foi indicado para 
uma vaga na Tesouraria, no prédio 
administrativo da Matriz, onde 
permaneceu por um ano e passou 
para a área de atendimento 
financeiro – semelhante à gestão 
de carteiras de cooperados de 
hoje. 

A TRANSIÇÃO PARA
UM CARGO DE GESTÃO

Com seis anos na função, o 
profissional teve a sua primeira 
oportunidade em um cargo de 
gestão: Coordenador Financeiro.
A transição não foi fácil, mas 
Paulo tirou de letra, se consolidou 
cada vez mais na gestão e, em 
2017, com a reestruturação da 
Cooperativa, alcançou a posição 
que ocupa hoje dentro da 
estrutura executiva de 
governança.  

“Uma coisa é você fazer bem a 
função tecnicamente, se 
especializar e se dedicar, e outra é 
você ser o gestor. E foi assim: 
como largar a atividade em si e 
ser um coordenador? Até hoje, às 
vezes, quando eu vejo, estou 
fazendo [o trabalho técnico]. Mas 
eu também tinha a vontade de 
montar uma equipe forte, de alta 
performance, que queira todo dia 
entregar mais e fazer o melhor, 
independentemente da 
atividade”. 

Além de ser o principal gestor da 
área de Finanças, Paulo também 
é um formador de líderes na 
Cooperativa e hoje acompanha o 
crescimento dos colaboradores 
que teve a oportunidade de 
promover e aqueles que fizeram 
parte da sua equipe e estão em 
outras áreas. “Essas coisas 
enchem um líder de orgulho: 
valorizar as pessoas de dentro da 
casa, reconhecer o talento, 
desenvolver, treinar e mostrar que 
elas podem crescer aqui”. 

MOMENTOS MARCANTES
E DESAFIOS 

Quando pensa em um momento 
marcante durante as mais de 
duas décadas na Castrolanda, 
Paulo logo se lembra de uma 
ação do Gestão de Pessoas em 
que os colaboradores, ao 
chegarem para trabalhar, foram 
recepcionados com abraços de 
crianças de escolas municipais de 
Castro. 

“Eu não era pai ainda, então isso 
me marcou muito. O dia foi tão 
fluido, o trabalho foi melhor. E 
momentos como esse refletem 
um pouco da família Castrolanda. 

Claro que a gente busca 
resultados, fazer o melhor a cada 
dia, mas com muito respeito e 
valorização às pessoas”, reforça. 

Durante todos esses anos, 
também apareceram muitos 
desafios. Em 2008, na crise do 
Subprime, marcada pela 
concessão desenfreada de 
créditos imobiliários, Paulo fez 
uma boa leitura do momento e foi 
valorizado por realizar ações que 
evitaram que a Cooperativa 
tivesse resultados negativos no 
período.  

Outro momento marcante foi 
quando, em alguns períodos de 
crise na agricultura nos anos de 
2004, 2007 e 2009, teve que 
renegociar dívidas de cooperados 
e foi decisivo para a Cooperativa 
aperfeiçoar seu modelo de crédito 
e proporcionar aos associados o 
apoio necessário para superar o 
momento difícil. “Tivemos muito 
êxito, conseguimos recuperar a 
maioria dos casos”. Também 
destaca o momento em que foi 
Co-gestor Executivo em 2019, 
durante a transição da Direção 
Executiva da Cooperativa. “Muita 
responsabilidade e aprendizado”, 
lembra.  

Paulo foi presidente da AFCC, a 
Associação dos Funcionários da 
Cooperativa Castrolanda, por 
quatro mandatos. Ele cita como 
principais realizações o 
aperfeiçoamento e a 
profissionalização da Caixinha dos 
Funcionários (CAFUCOCA) e ter 
viabilizado a construção do Clube 
Campestre. “Muito orgulho e 
satisfação em representar todos 
os colaboradores”. Atualmente, é 
Vice-Presidente da associação. 

SONHOS REALIZADOS

Paulo não esconde a sua gratidão 
à Cooperativa e a emoção ao 
recordar os momentos. “Aqui eu 
conheci a minha esposa, vim 
morar na colônia depois que casei 
e aqui crio os meus filhos. Aquele 
sonho de menino de trabalhar na 
Castrolanda e de morar na 
[colônia] Castrolanda: tudo isso eu 
realizei. Então, sou muito grato a 
tudo que vivo aqui e todo dia me 
esforço para contribuir e retribuir 
aquilo que a Cooperativa me 
proporcionou”. 

Às vezes, é difícil de
explicar, mas eu considero
uma relação maior do que
a de emprego aqui dentro.
Eu tenho um amor de dono,
quero que cresça, faço o
meu melhor e exijo das
equipes que façam o
melhor

São 24 anos de uma história 
que não se resume a trajetória 
profissional:

Paulo Machinski  
Gerente Executivo
Financeiro
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O mês de junho 
veio com mais 
novidades de 
inverno no Empório 
Castrolanda. Além 
das opções de 
botas, coturnos, 
botinas, blusas e 
jaquetas, agora os 
colaboradores 
também podem se 
aquecer com as 
mantinhas. 


