
PRESERVANDO
VIDAs: UMA
RESPONSABILIDADE
DE TODOS

NOVOS ESPAÇOS
DE LAZER PARA
OS ASSOCIADOS 
DA AFCC

COLABORADORES
PARTICIPAM DE AÇÕES
EM CELEBRAÇÃO AO
DIA C



O cooperativismo é o guia para todos os momentos. Desenvolvimento das 
pessoas ao atendimento de cooperados, trazemos uma experiência baseada 
em valores. O objetivo é transformar a vida das pessoas com educação, fé e 
cooperação. Assim, acontecem as grandes conquistas, que vem de 
características como união, comprometimento e transparência. Este é o 
verdadeiro jeito de ser Castrolanda.  

No segundo semestre, foi lançada a campanha “Jeito Castrolanda”, que 
busca fortalecer os valores institucionais no dia a dia de nossos processos. 
Perguntamos aos nossos colaboradores “o que significa ser Castrolanda?”, 
muita coisa legal apareceu e você pode conferir algumas das respostas nesta 
edição.  

Tivemos também as primeiras ações do “Preservar Vidas: uma 
responsabilidade de todos”, em que as unidades da Castrolanda recebem 
todos os meses um tema de impacto para reforçar a ideia de segurança no 
trabalho.  

Nesta edição, temos também as ações do Dia de Cooperar, os principais 
números do Agroleite, novos espaços de lazer AFCC e muito mais.  

Esperamos que você tenha uma boa leitura. E, na próxima edição, queremos 
publicar também as suas sugestões de conteúdo.
Entre em contato com a equipe de Comunicação e Marketing pelo e-mail 
comunicacao@castrolanda.coop.br e conte sobre os projetos da sua área! 



PROJETO UNIFICA

Foi realizada a implantação do 
Sistema SAP PM, para melhoria dos 
serviços de manutenção da Fábrica 
de Rações da Matriz (UFR). Com isso, 
a unidade ganha mais agilidade na 
gestão dos custos de manutenção 
dos ativos, visibilidade do plano de 
trabalho da equipe, gestão de 
indicadores e a realização de 
apontamento direto no aparelho 
celular ou tablet, com informações 
em tempo real. 

IMPLANTAÇÃO SAP PM
NA UFR MATRIZ
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Os resultados decorrentes da 
Pesquisa de Satisfação CSC foram 
apresentados aos colaboradores do 
setor. O objetivo é debater em 
conjunto com o time os maiores 
gargalos e planejar ações para obter 
melhores resultados.  

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO CSC  

No próximo mês, o CSC lançará o 
novo Portal de Compras para 
compradores e requisitantes. Em 
agosto, foi realizada a etapa de 
treinamento dos colaboradores 
ligados ao processo de compras da 
Cooperativa. Com a participação de 
mais de 180 requisitantes e 25 
compradores, a plataforma de 
mercado eletrônico será destinada a 
todas as requisições e pedidos.  
Fique ligado nas novidades! 

TREINAMENTO
PORTAL DE COMPRAS

O novo Centro de Treinamento Unifica ficou pronto! O espaço é 
destinado para receber novos colaboradores nas integrações 
Castrolanda, além de treinamentos e capacitações. 

EVENTO DE PLANO
DE TRANSFORMAÇÃO CSC
As lideranças do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) 
realizaram o encontro anual para redefinição dos planos e metas 
de transformação do setor. O evento teve como principal objetivo 
a apresentação dos projetos estratégicos para os próximos meses 
e a participação de dois palestrantes, falando sobre tendências 
de CSC e liderança no trabalho em equipe. 

MANUTENÇÃO REALIZA TREINAMENTO

Os colaboradores da equipe de Manutenção Predial CSC 
participaram do treinamento de acesso por corda com capacitação 
para realização de trabalho em altura, como alpinista industrial com 
nível de certificação N1. O objetivo é melhorar o tempo de 
atendimento das solicitações de menor complexidade, e com isso, 
reduzir o custo da terceirização do serviço. 

DE TRABALHO EM ALTURA

LOJA AGROPECUÁRIA

A primeira fase do projeto de ampliação de armazenamento 
da Loja Agropecuária Matriz já foi executada com êxito. 
Alinhado com o planejamento estratégico, o aumento da 
capacidade de armazenamento proporcionará suporte para o 
crescimento e atuações futuras. 

MATRIZ - FASE 01

Foi lançada a nova plataforma de 
gestão de projetos da Engenharia, o 
aplicativo Eng-Tech, que proporciona 
mais transparência e agilidade na 
informação com a composição de 
indicadores e uma comunicação 
mais objetiva. Assim, nossos clientes 
internos, fornecedores e cooperados 
terão uma interação com os projetos 
de forma online, trazendo muitos 
ganhos na gestão da rotina de todos 
os envolvidos.  

ENG-TECH - CONTROLE DE
OBRAS ENGENHARIA

CSC participa de pesquisa

O CSC participou da pesquisa de Benchmark promovida 
anualmente pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG). 
Essa participação teve iniciativa no setor de Governança e 
Processos com o objetivo de avaliar oportunidades de 
melhoria para o nosso CSC. 

A pesquisa contou com a participação de 35 grandes 
empresas, que foram avaliadas comparando os seus 
resultados de desempenho e boas práticas de gestão. Neste 
processo, a área de Facilities foi reconhecida como empresa 
benchmark em nível de serviço. Além disso, o CSC ficou entre 
as melhores empresas na análise de maturidade com relação 
a experiência do cliente.  

nacional de Benchmark do IEG

Na sequência do plano de 
desenvolvimento anual da Academia 
CSC, foi realizado o quarto 
treinamento comportamental com o 
tópico ‘Equipe de Alta Performance’ e 
com a participação de mais de 130 
colaboradores. Foram trabalhados 
temas fundamentais para o 
desenvolvimento de habilidades de 
relacionamento e trabalho em 
equipe. No próximo mês, será o 
encerramento da trilha de 
desenvolvimento, com conteúdo 
sobre gestão da rotina, módulo 
fundamental para a organização das 
demandas do dia a dia.  

ACADEMIA CSC

COLABORADORES DESTAQUE

Os colaboradores destaque do CSC receberam troféus pelos 
seus desempenhos quanto ao atendimento prestado aos 
clientes. As indicações são resultados da Pesquisa de 
Satisfação, que ocorre semestralmente. Cada cliente tem a 
opção de indicar um colaborador por área, que deve 
representar qualidade, dedicação e comprometimento ao 
atendimento. O objetivo é reconhecer e engajar as equipes a 
sempre alcançarem melhores resultados e aumentar a 
satisfação dos clientes.  

Agora o Ágil Castrolanda também 
tem o Catálogo Loja Agro. Lançado 
na Agroleite, o aplicativo traz mais 
agilidade aos processos de compra 
dos cooperados, em que é possível 
realizar pedidos em qualquer horário, 
acompanhar o andamento dos 
pedidos e visualizar as ofertas em 
destaque. Para os próximos meses, 
teremos o lançamento de mais duas 
funcionalidades dentro do programa 
60 dias para inovar. Em breve 
teremos mais novidades.  

ÁGIL CASTROLANDA
CATÁLOGO LOJA AGRO



O Modelo de Gestão Castrolanda (MGC) segue avançando. O grande marco 
do mês de julho foi a entrega da Comunicação Regular (CR) em todos os 
níveis de liderança nas áreas onde o modelo está sendo implantado em 
formato piloto: Agrícola e Desenvolvimento Humano. O checklist das 
avaliações do MGC também já foi definido e aprovado. 

Também foi desenvolvido o cronograma das avaliações, que será realizado 
por um time multidisciplinar chamado ‘Guardiões do MGC’. Em agosto, 
aconteceram os treinamentos da equipe responsável por realizar avaliações. 
O processo traz análises de perfil, treinamento de sistemas de gestão da 
qualidade, condução de auditorias e treinamentos técnicos referentes aos 
pilares do MGC: Pessoas, Processos, Qualidade e Segurança. 

Ainda em 2022 será iniciado o desdobramento do modelo de gestão para 
novas áreas da Castrolanda: CSC, Controller e Negócios Batata (UBBS, ULB e 
UBF). 

A Castrolanda desenvolveu um ranking para divulgar as 
áreas de negócios que mais encaminharam ações ao 
Programa de Melhoria Contínua Kaizen. O ‘Kaizômetro’ 
está disponível no site da Cooperativa e pode ser acessado 
por meio de QR Codes espalhados nos setores. 

Os colaboradores terão um momento especial com a direção executiva da Castrolanda 
para a apresentação dos projetos Kaizen que forem finalizados e validados até o dia 20 
de setembro de 2022. Os participantes envolvidos serão contatados nos próximos meses. 
O encontro acontece no dia 5 de outubro. Lembrando que os projetos finalizados estão 
concorrendo ao Prêmio Transformação, que acontece no dia 12 de dezembro, no 
Memorial da Imigração Holandesa. 

Não deixe de participar
e ajudar a sua área a se
destacar no Kaizômetro! 

Faça o dia de amanhã
um pouco melhor que hoje!
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Confira como está
o ranking de Kaizen
cadastrado em toda
a Castrolanda.



A Central Fiscal iniciou um novo projeto para realizar 
treinamentos, dar orientações sobre os processos, 
esclarecer dúvidas e tornar a comunicação mais efetiva 
com os demais colaboradores da Cooperativa.  

Umas das visitas do projeto ‘Central Fiscal mais perto das 
áreas de negócios’ foi realizada no dia 05 de julho, na 
unidade de Itaberá I, com a participação dos Negócios 
Grãos e da área da Qualidade. 
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Central Fiscal
mais perto das
áreas de negócios

Para celebrar o Dia dos Pais, o Comitê 
Organizador da Gestão Contábil convidou os 
filhos dos colaboradores do setor para 
gravarem vídeos para os seus pais. 

O vídeo completo foi exibido em uma reunião 
online e emocionou os colaboradores. 

Uma homenagem
aos pais da
gestão contábil

Aponte o celular para
o QR Code ou clique
e assista ao vídeo! 



Quando o assunto é segurança no trabalho, todos têm 
papel fundamental. Para reforçar ainda mais esta ideia, 
o SSMA lançou a campanha “Preservar Vidas: uma 
responsabilidade de todos”.  

Durante o mês de agosto, o isolamento de área foi 
nosso foco. Você pode acompanhar nossos DDS, 
comunicados e vídeo sobre o tema.  

Confira um pouco das ações em nossas unidades.  

PRESERVAr VIDAS:
UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS
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Em setembro, esperamos
você para protagonizar
novas ações.



“O filme conquistou três estatuetas no Oscar 2022, saindo vencedor das 
três categorias em que foi indicado: Melhor Filme, Ator Coadjuvante e 
Roteiro Adaptado. Em uma importante fase da vida, uma jovem terá que 
decidir entre seguir um sonho ou ajudar a família, auxiliando ainda nos 
negócios locais. É neste momento que ela sugere a estruturação de uma 
Cooperativa para que o comércio local, que também dependente de sua 
família, prospere. O filme está disponível no Amazon Prime Video”.

Jhonatan Bonfim
Analista de Cooperativismo

da Castrolanda

Envie a sua sugestão para a gente:
comunicacao@castrolanda.coop.br
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CODA:
No ritmo 
do coração
Sian Heder

Filme:



No segundo semestre de 2022, os colaboradores associados da AFCC passam a contar com mais espaços 
de lazer no Clube Campestre.  

Voltada à prática de vários esportes, a nova quadra já está disponível para reservas. Os quiosques Texas 
Saloon, Las Vegas e London Pub estão em fase de finalização e, em breve, também poderão ser locados 
para reuniões e confraternizações. 

Para reservar algum espaço do Clube Campestre da AFCC, os colaboradores podem acessar o site 
www.afcc.com.br, clicar no botão ‘Reservar’, selecionar o local e preencher os demais dados solicitados. 

Convidamos alguns colaboradores 
que são pais para assistirem à uma 
apresentação institucional com fotos 
da Cooperativa e falar sobre o que 
cada imagem representa para eles. 

Na última foto, uma surpresa: a 
imagem da família, que apareceu 
após a reunião para um caloroso 
abraço. 

lazer para os colaboradores
associados da afcc

novos espaços de

Aponte o celular para
o QR Code ou clique
e assista ao vídeo! 
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Castrolanda em
Desenvolvimento
A Castrolanda está com 11 novos projetos
já aprovados e em fase de execução entre
os meses de julho e agosto. Confira quais são! 

O objetivo é minimizar riscos relacionados à 
segurança dos colaboradores e a integridade dos 
bens da Cooperativa, apontados nos diagnósticos 
das diretrizes legais de Segurança no Trabalho. O 
projeto abrange a UBBS, ULB e UBF.

Preservando Vidas
negócios batata

Atualização anual dos maquinários obsoletos 
responsáveis pelo fluxo de recepção de sementes 
da UBS-PR, elevando em 100% a capacidade até 
novembro de 2022 do Fluxo E.

ELEVAÇÃO DE CAPACIDADE
DE RECEPÇÃO - UBS - PR

O projeto objetiva a implementação de um 
sistema para pesagem dos caminhões, de forma 
a obtermos uma maior confiabilidade no 
controle de saída dos caminhões do pátio, além 
de garantir o peso carregado.

AUDITAGEM E SEGURANÇA
DE SAIDA DE RAÇÃO –
UFR Matriz

O objetivo do projeto é implementar opção 
automática de pagamentos de fornecedores e 
recebimento via PIX, reduzindo custos com TED, 
boletos, multas e retrabalhos.

PiX: INTEGRAÇÃO E
COMUNICAÇÃO BANCáRIA
- Financeiro

Fase 3 do Projeto “Preservando Vidas da UIC”, que 
visa minimizar os riscos de segurança e saúde no 
trabalho (específicos para frigoríficos), através de 
adequações estruturais e administrativas, previstas 
nas Normas Regulamentadoras (NRs). 

Para a fase 3 foram selecionadas pela área de SSMA 
UIC as adequações a NR12 (máquinas e 
equipamentos) classificadas como riscos 
inaceitáveis / extremos de acordo com o critério 
HRN (hazard rating number maior do que 500); 
assim como adequações a NR10 (Elétrica/PIE), NR35 
(Trabalho em Altura), NR36(Ergonomia) ou 
identificadas em RAP (Relatório Ambiental Prévio). 

PRESERVANDO VIDAS
UIC FASE 3

Implementação no SAP S/4 HANA dos módulos 
de Planejamento de Produção, Gestão da 
Qualidade, Expedição e integrações entre os 
sistemas SAP S4/HANA e ES-FMS-Nexxus para os 
processos de negócio relacionados a produção 
de ração, farelo e sais.

PP/QM UFR Matriz

O Pátio atual da UBL PR contém fluxo 
intenso de caminhões e tratores e o 
piso atual não é adequado (cascalho), 
ocasionando erosões em épocas de 
chuva. O projeto melhora a eficiência 
da operação no pátio.

CALÇAMENTO
PÁTIO DE LENHA
NOVO - UBL PR

Substituição de
Máquina Pré-limpeza
9003 

Troca da máquina de pré-limpeza com o 
propósito de garantir a recepção e limpeza 
adequada dos cereais e a segurança dos 
colaboradores até a safra de verão 
2022/2023. 

FORNALHA CAVACO UBF

Para obter performance do aquecedor 
térmico e consequentemente 
proporcionar ao processo de fritura 
capacidade plena de produção de 1.365 
kg/hora, o projeto irá realizar a conversão 
do sistema de alimentação de lenha para 
cavaco na fornalha atual. 

SISTEMA DE
PALETIZAÇÃO
AUTOMATICA
– UBL SP

O novo robô de 
paletização automática 
aumenta a eficiência nas 
linhas de paletização, 
reduzindo o trabalho 
manual e aumentando a 
capacidade da operação.

O objetivo do projeto é aumentar em 
até 65% a capacidade de 
armazenamento vertical com a 
utilização de Drive-in. Sendo a 
execução da fase 1 até dez/2022, fase 2 
em 2023 e fase 3 em 2024.

AQUISIÇÃO DE
SISTEMA DRIVE-IN 
PARA ARMAZENAGEM 
DE SEMENTES
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Graduado em Engenharia Elétrica e 
Eletrônica, Jóse Roberto é um dos novos 
líderes da Castrolanda. O gestor tem 
experiência de mais de 20 anos na área.  

José Roberto
Leite da Silva
Supervisor de Manutenção

Graduado e pós-graduado em Engenharia 
Agronômica pela Universidade de São Paulo, 
o novo Gerente Comercial da UIC tem 
experiência em grandes frigoríficos e 
multinacionais.  

Luiz Otavio
Morelli
Gerente Comercial Alegra

Carine Bellaver
Supervisora de Gestão
de Pessoas Alegra

Carine tem experiência em Recursos 
Humanos em diversas empresas, com foco em 
desenvolvimento organizacional. Ingressou na 
Castrolanda na equipe de GP da Matriz e 
atualmente é a nova Supervisora de Gestão de 
Pessoas da Unidade Industrial de Carnes (UIC) 

Cecília Caetano Pinto
Supervisora de SSMA
Alegra

Com mais de 10 anos de experiência em 
Segurança do Trabalho, a nova Supervisora de 
SSMA da Unidade Industrial de Carnes (UIC) 
vem para agregar ainda mais a equipe. Cecília 
tem formação nas área de Engenharia de 
Produção e Gestão Ambiental.  

Fabrício Penaforte 
Borges
Gerente Supply Chain
Alegra

Com experiência em diversas etapas da cadeia 
de suínos, atualmente como Gerente Supply 
Chain da Unidade Industrial de Carnes (UIC), 
Fabricio integra o quadro de colaboradores da 
Castrolanda há mais de 20 anos. 

Janaina Clok
Encarregada Técnica de Saúde

A nova Encarregada Técnica de Saúde, 
Janaina Clock está na Cooperativa há cerca de 
dois anos. Assistente Social por formação, 
agora integra o time de lideranças do SSMA.

Juliana Aparecida
Mendes
Coordenadora de SSMA

Com quase 10 anos de experiência na 
Castrolanda, a nova Coordenadora de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (SSMA), já vem de 
uma trajetória na área. Anteriormente, Juliana 
atuava como supervisora da equipe.  

Letícia Souza
Sampaio Mainardes
Encarregada Administrativo

Graduada em Contabilidade e com 
especialização em Gestão Financeira, Letícia 
vem para fazer parte das lideranças da 
Castrolanda. Desde 2018 na Cooperativa, 
acumulou experiência na Área de Facilities.

Priscila Andrea
Mota Pedroso
Encarregada Técnica
de Segurança

A nova Encarregada de Segurança está na 
Castrolanda desde 2014 e iniciou sua trajetória 
como estagiária na Área de Segurança do 
Trabalho. Priscila é formada em Segurança do 
Trabalho e Administração.

Thiago Molina
Supervisor Ambiental

Graduado em Engenharia Ambiental pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro) e pós-graduado em Saneamento 
Ambiental. O novo Supervisor tem experiência 
na área em diversas empresas da região.  

Osmar dos Santos
Encarregado de Operações

Com experiência na produção em frigoríficos, 
Osmar é o novo Encarregado de Operações da 
Unidade Industrial de Carnes (UIC). O 
colaborador faz parte dos times da Alegra 
desde 2015.
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Para incentivar a cooperação e o voluntariado, os 
colaboradores da Castrolanda realizaram ações 
educacionais e recreativas voltadas a crianças e jovens, 
no dia 2 de julho, Dia de Cooperar, no Memorial da 
Imigração Holandesa. 

As atividades iniciaram com a apresentação das 
cooperativas escolares constituídas pelo 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 Cooperativa.  

Na Feira do Conhecimento, colaboradores das áreas de 
Comunicação e Marketing, Estratégia, Finanças, 
Energia, Tecnologia da Informação e Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente apresentaram dicas sobre profissões e 
informações sobre as áreas da Castrolanda. 

Colaboradores participam
de ações em celebração
ao dia c
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A Sementes Castrolanda foi certificada pela primeira vez junto ao selo Seed Solutions – programa de 
excelência da BASF que destaca as principais sementeiras do país pela qualidade no 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). 
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Sementes Castrolanda
conquista certificação
seed solutions da basf



A Unidade de Beneficiamento de Leite (UBL) de Castro/PR recebeu a 
certificação internacional FSSC 22000 para os produtos em pó (leites 
em pó, concentrado proteico de leite em pó (MPC) e permeado de leite 
concentrado), na sua versão 5.1. O certificado foi concedido pela Bureau 
Veritas – casa certificadora habilitada por aprovar e indicar padrões 
relacionados à segurança dos alimentos. A indústria recebeu a 
validação após auditoria realizada durante o mês de julho. 

O reconhecimento global é baseado no sistema de gestão de 
segurança de alimentos e trata das exigências legais para os processos 
com base nas regras de órgãos e instituições nacionais. Além disso, 
requisitos dos clientes e diversos outros atributos são avaliados. 

O Gestor de Qualidade da Unidade, Paulo Basto, destaca a importância 
da conquista em termos econômicos. “É um ponto crucial quando 
cogitamos a ideia de exportação, a certificação é um requisito 
obrigatório e estamos nesse caminho. Tudo isso permite estabilidade e 
perspectivas de aumento do negócio, gerando ganhos para clientes, 
cooperados e colaboradores”, conta.
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É um ponto crucial
quando cogitamos
a ideia de exportação,
a certificação é um
requisito obrigatório e
estamos nesse caminho.

Paulo Basto
Gerente de Qualidade
UBL



José Valdemir
de Oliveira

Rodrigo Ferreira
Torno

Antonio Claudio
de Lima

Reciane Horne
Correia Tonon Alves

Anderson Costa

Elvis Rodrigues
Soares

Ricardo Gomes
Moreno

Misael Correa
Muchon

Eliandro dos 
Santos Ferreira 

Leandro da Silva

Jorge Leonardo
Kluczkowski

Milton Gabriel
Pereira

Gente que faz história
na Castrolanda

10 ANOS

25 ANOS

Confira quem foram os aniversariantes 
de empresa no primeiro semestre.

Nei de Jesus
Canha

André Luiz
Moreno

20 ANOS
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Edvaldo de 
Jesus Pires

Cleverson
Pereira

Ronaldo da Silva

Joany Anthony
Simão

Sebastiao Adão
Goncalves da Silva

Rosilene Santos
Butturede Almeida

15 ANOS



conta Katia – formada em 
Administração. Foram quatro 
anos trabalhando no período 
noturno, ficando inclusive longe 
do filho, Luidy Felipe, na época 
com 1 ano e 8 meses. 

Com o tempo a colaboradora 
ganhou uma oportunidade na 
Fábrica de Rações, onde se tornou 

analista administrativa antes de 
virar Encarregada de Operações 
da unidade. “Sou muito feliz por 
fazer parte da cooperativa e 
compartilhar com ela os mesmos 
valores que carrego para a vida. É 
fundamental para o 
desenvolvimento profissional 
estar alinhado com aquilo que a 
empresa prega”, afirma. 

Com afinidade para o trabalho em 
equipe, Katia integra processos 
que vão além da alçada da 
Fábrica de Rações. Um exemplo 
foi a participação no projeto de 
implementação do SAP, onde 
ficou responsável por aprender o 
funcionamento do sistema e 
ensinar aos demais colegas da 
unidade. “Foi muito interessante e 
desafiador. Tive praticamente 15 
dias para aprender tudo antes de 
ensinar para os outros. Considero 
esse momento como um grande 
aprendizado e uma ótima 
abertura para me colocar onde 
estou hoje dentro da Cooperativa”, 
diz. 

Outra contribuição importante é 
no Projeto Abraçar, em que 

colaboradores da Castrolanda 
realizam ações transformadoras 
na vida de quem precisa. “Ele nos 
mostra todos os dias como mudar 
a sociedade ao lado de boas 
pessoas. É muito legal 
compartilhar estes momentos”, 
garante. 

ORGULHO

A Castrolanda me deu
uma grande oportunidade 
e foi graças a ela que 
consegui fazer faculdade

Eu sou feliz demais por 
fazer parte da cooperativa
e compartilhar dos mesmos 
valores. Somos muito 
valorizados por aqui, me 
sinto como em uma família 
onde posso enxergar meu 
futuro e me desenvolver
profissionalmente

A primeira lembrança da 
Cooperativa vem de família. 
Lotário de Morais, um dos tios 
de Katia, integrou o sócio de 
cooperados da Castrolanda e 
sempre contou boas histórias 
do lugar. Em 2014 a jovem 
decidiu tentar uma vaga em 
um processo seletivo e acabou 
selecionada para o cargo de 
assistente administrativo na 
área de expedição à granel. 

Katia Regiane
do Prado Betim
Encarregada de Operações
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