
MGC: comunicação
regular em mais
três áreas

integra +
agrícola e
finanças

minha
história na
castrolanda



Da lista com os sete valores da Castrolanda, com qual deles você mais 
se identifica? Sabemos que é necessário fomentar todos eles com a 
mesma vontade e entusiasmo, praticando-os em cada uma das 
nossas atividades na cooperativa. Ainda assim, sempre há aquele em 
que olhamos e nos sentimos mais próximos e conectados. 

O Prêmio Transformação – apesar de reunir e homenagear as práticas 
que englobam todos os valores da Castrolanda – tem o foco na 
Valorização das Pessoas. Reconhecer as boas práticas, as atividades e 
ideias que transformam nosso ambiente de trabalho e servem de 
exemplo para os demais colaboradores é, sem dúvida, uma maneira 
de manter vivos os nossos princípios. 

A edição do Acontece na Castrolanda referente ao último mês de 2022 
traz um resumo de como foi o prêmio e os vencedores por categoria. 
A primeira edição do evento reforçou as ações transformadoras 
realizadas por nossos colaboradores, reunindo as principais 
premiações realizadas individualmente por setores da Castrolanda. 

Nesta revista você também confere os encontros de encerramento de 
ano das áreas da cooperativa, em um momento para analisar o 
trabalho realizado e definir os caminhos para 2023.  

Caso você tenha alguma sugestão de conteúdo para as próximas 
edições, não hesite em nos avisar! É só mandar um e-mail para 
comunicacao@castrolanda.coop.br ou conversar com qualquer 
pessoa da equipe.
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Solicitação de
Fertilizantes
Ágil Castrolanda

Já está disponível a nova 
funcionalidade do Ágil Castrolanda, 
a Solicitação de Fertilizantes. Neste 
primeiro momento, 15 cooperados 
utilizarão os serviços, para que em 
seguida todos os associados 
possam utilizar. Com essa novidade 
é possível realizar novos pedidos, ter 
a visibilidade de pedidos anteriores, 
notícias relacionadas ao 
agronegócio e direcionamento aos 

Descontinuidade
do Alteryx

Em dezembro realizamos a descontinuidade da ferramenta de 
Big Data Alteryx, ao todo foram migrados 69 painéis e 46 
integrações para a nova ferramenta Pentaho.
A descontinuação do Alteryx acarreta a economia de cerca de 
R$ 500 mil em licenciamento por ano, sem perda de 
qualidade.

CSC participa de premiação
entre Cooperativas do Brasil

Como resultado da implantação da onda de 
transformação digital do aplicativo Ágil 
Castrolanda na Cooperativa, fomos 
indicados para o Prêmio Somos Coop – 
Melhores do Ano de 2022, na categoria de 
Inovação, com a colocação de terceiro lugar 
entre as cooperativas inscritas. 

Esse prêmio representa que estamos no 
caminho certo, criando uma cultura digital 
entre os nossos cooperados e colaboradores, 

atendentes Castrolanda. Tudo isso na palma da mão, de 
forma ágil e simples, inovando o atendimento aos nossos 
associados e colaboradores. 

PROJETO
ONDA AMARELA
Durante o mês tivemos mais duas 
entregas de projetos com o uso de 
ferramentas e técnicas de Lean Six 
Sigma no CSC, com o projeto de 
Redução no Tempo Gasto no Registro de 
SAC e Assertividade nos lançamentos de 

Notas Fiscais de Serviços de TI, entregues pelos setores de Facilities e Governança e Processos.
Essas entregas são decorrentes do projeto de capacitação dos colaboradores, o Programa “Onda Amarela” 
visa aplicar melhorias nos processos dos setores do CSC. 

Encerramento do ano
com as áreas do CSC
Para encerrar o ano com chave de ouro, o CSC, realizou um momento de retrospectiva de tudo o que foi 
entregue em 2022, com a apresentação dos resultados da satisfação dos clientes, entrega dos certificados da 
Academia CSC e quiz de fechamento com os gestores. Um encontro simbólico de encerramento, para que as 
equipes tenham um momento de pertencimento nas entregas realizadas no decorrer do ano.

Feedback
do Clientes CSC
A cada seis meses, realizamos a 
pesquisa de satisfação para 
avaliação dos serviços prestados 
aos clientes internos, com o 
objetivo de identificar melhorias 
nos processos e atuar em ações 
que tragam valor agregado ao 
cliente. Conforme padrão em 
nossa pesquisa, nossos clientes 
indicam um profissional das 

áreas do CSC que representam 
os setores com relação ao 
comprometimento, agilidade e 
qualidade nas entregas. Para 
reconhecer esses 
colaboradores, realizamos a 
entrega de troféus Destaque 
CSC, com objetivo de engajar 
os colaboradores.

aproximando-os ainda mais da Cooperativa, com praticidade e 
agilidade nos processos e atendimentos.



O fim de 2022 marcou o fechamento de um ciclo 
importante no processo de implementação do 
Modelo de Gestão Castrolanda (MGC), que chegou 
com tudo em duas áreas da cooperativa – Centro 
de Serviços Compartilhados (CSC) e Controladoria – 
além de avanços consideráveis na área de Negócios 
Batata. 

Agora os colaboradores das áreas descritas já 
atuam com base nos conceitos do modelo de 
gestão, além da utilização da Comunicação Regular 
(CR) para monitorar e nortear as ações de trabalho.  

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. 

Quer saber como foram as primeiras 
semanas das atividades de Comunicação 
Regular? Acompanhe pelo vídeo! 
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Comunicação Regular
em mais três áreas
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Castrolanda conquista
selo mais integridade
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A Castrolanda conquistou o selo Mais 
Integridade, um reconhecimento do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
para as melhores práticas e programas sobre o 
assunto entre as companhias do agronegócio. A 
cooperativa, para receber o reconhecimento, foi 
avaliada no âmbito da responsabilidade social, 
sustentabilidade, ética e práticas anticorrupção. 

Instituído em 2018, a certificação chegou à quinta 
edição e é dividida em dois selos. O Selo Verde, 
conquistado pela Castrolanda, é concedido às 
companhias que conquistam o reconhecimento 

pela primeira vez. Já o Selo Amarelo homenageia 
aquelas que conseguem renovar a premiação. 

Os premiados da edição 2022/2023 foram divulgados 
durante o mês de dezembro, por meio de uma portaria 
do MAPA publicada no Diário Oficial da União (DOU). A 
cerimônia oficial de entrega do prêmio está prevista 
para a primeira semana de fevereiro de 2023. 

Com a conquista do selo, a Castrolanda fica apta a 
estampá-lo em todos os seus produtos e linhas de 
divulgação após a realização da cerimônia oficial de 
entrega da homenagem. 



GINCANA SIPAT
Para fechar o cronograma da Semana 
Interna de Prevenção de Incidentes de 
Trabalho (SIPAT), no dia 21 de dezembro 
ocorreu uma gincana solidária entre os 
colaboradores da Castrolanda, na AFCC 
Campestre. A gincana solidária teve 
como objetivo principal realizar 
arrecadações de alimentos e promover 
uma ação social, como forma de 
incentivo à cooperação e convivência 
comunitária, além da importância da 
segurança e saúde no trabalho.  

No inicio de dezembro, foi realizada uma 
reunião com as cooperativas Castrolanda, 
Agrária, Capal e Frísia para discussões e 
aprendizados sobre a temática de segurança 
no ambiente de trabalho.  
  
O encontro ocorreu no escritório corporativo 
da Cooperativa Castrolanda, em Castro/PR.

Cooperativas
REUNIÃO SSMA
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Para a gincana, foram arrecadados 849,5kg de alimentos, que 
foram destinados à Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Castro/PR e para o Asilo São Vicente de Paulo, 
em Itaberá/SP.  



Em dezembro foi realizado em 

Itaberá I, o primeiro ‘Programa de 

Observação Comportamental para 

Todos (POC)’, em formato piloto 

dentro de toda cooperativa. 

Atualmente, apenas gestores eram 

capacitados para realizarem 

abordagens de comportamentos 

inseguros e seguros nas áreas.
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A partir desse novo programa, os colaboradores da Castrolanda terão 

acesso às técnicas e ferramentas culturais adequadas para realizar uma 

abordagem efetiva e que permita atingir melhores resultados e 

consequentemente a redução ou até extinção dos acidentes. 

As técnicas aplicadas envolvem, principalmente, a alta avaliação que 

permite ao trabalhador identificar – antes e/ou durante uma atividade de 

risco ou mesmo de rotina -, os impactos que aquela ação poderá causar 

durante a sua execução e que possa prejudicar ao executor ou as pessoas 

ligadas a ela, além de também proporcionar conhecimento para 

abordagem eficaz aos demais colaboradores.  

O novo programa, que integra o ‘Projeto Preservando Vidas com Você’, 

deverá abranger 100% do quadro de colaboradores da cooperativa, 

ampliando a capacitação na identificação de situações de perigo ou risco 

no ambiente de trabalho.  



na Fábrica de Rações
matriz

Semana da Qualidade

No dia 10 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Qualidade. 
E para celebrar esta data e concluir o ano da Fábrica de Rações, foi 
realizada entre os dias 06 e 10 de dezembro a Semana da Qualidade. 
Durante a semana, os colaboradores participaram de palestras com 
temas voltados ao atendimento das Normas Regulamentadoras da 
Fábrica de Rações, relacionadas a Higiene, Contaminação Cruzada, 
5S, Boas Práticas de Fabricação e Rastreabilidade, além de uma 
gincana para concluir as atividades.
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Como parte importante de seu crescimento, a Alegra 
encontrou na metodologia Kaizen uma ferramenta que 
propicia a implementação de melhorias em todos os 
setores. 

De origem japonesa, Kaizen é uma palavra constituída 
de dois ideogramas: Kai, que representa mudança, e o 
Zen, virtude ou bondade. Trazendo mais para perto de 
nós, Kaizen significa mudança para melhor e é uma 
ferramenta utilizada para a melhoria contínua. O 
conceito Kaizen nasceu com o objetivo de reestruturar 
processos industriais para que as empresas japonesas 
se tornarem mais competitivas globalmente, após a 
segunda Guerra mundial. 

Hoje a metodologia baseia-se nas questões 
socioculturais do oriente, segundo as quais todos os 
indivíduos em uma empresa, da diretoria ao chão de 
fábrica, devem estar comprometidos com redução de 
custos, redução de desperdício e aumento de 
produtividade. 

Na Alegra a adoção da metodologia japonesa Kaizen, 
tem permitido maior engajamento e produtividade 
entre os colaboradores dos mais diversos setores. O 
desafio inicial para 2022 era chegar ao número de 400 
kaizen realizados, número esse que foi atingido no mês 
de outubro, que fechou com o saldo de 421 projetos. 

“No início quando foi apresentado a proposta da 
implementação, iniciamos com poucos projetos e 
foram aparecendo mais conforme o pessoal ia 
conhecendo os resultados. Então foi apresentado a 
meta da Alegra, de 400 Kaizens. A partir disso 
começamos a pensar: será que vamos conseguir fazer 
todos esses projetos? Acreditamos que vamos 
conseguir, vamos abraçar a meta, desenvolver as 
equipes e partir para cima” conta Júlia Heidmann, líder 
de processos da Alegra. 

Um quadro de gestão a vista foi instalado na indústria, 
em uma área de grande fluxo de colaboradores, com 
fotos de antes e depois e informações de quem 
conduziu, se tornando um incentivo para aparecerem 
novos projetos, o que ajudou a chegar a meta. “E a 
partir desse momento o pessoal começou a procurar 
mais e mais os facilitadores, abrindo a mente de todos 
que passaram a enxergar melhor o que é um projeto 
Kaizen”, conclui Júlia. 

“O Kaizen é um método japonês que visa melhorar os 
processos. Como nosso objetivo é sempre buscar maior 
produtividade, a metodologia nos auxiliou nas 
atividades diárias, porque as tarefas de um frigorífico 
são complexas. Conseguimos melhorar o ritmo de 
trabalho”, explica Paulo Ricardo Rodrigues Camargo, 
supervisor de produção na Alegra. 

Alegra chega ao marco de

+400 projetos

Kaizen
realizados em 2022

Essas mudanças nos processos gerados pelos 
projetos têm refletido positivamente em 
diversas atividades diárias na Alegra. Uma 
delas foi a maior inserção de colaboradoras 
mulheres em funções como a desossa, 
normalmente atrelado a funcionários homens. 
Isso porque foi observado que a técnica 
necessária ao trabalho é mais eficiente do que 
apenas a força empregada. 

Para comemorar os resultados obtidos, no dia 
16 de dezembro foi realizada de forma digital o 
evento “Desafio 400 – início da jornada” que 
reconheceu os projetos, facilitadores e 
practitioners destaque do ano no programa 
Kaizen. 

“Nada melhor que no final do ano a gente 
olhar a jornada Kaizen que tivemos e fomos 
muito além do que parecia impossível. Nosso 
maior ganho foi a evolução de todos os 
colaboradores envolvidos. Temos uma equipe 
engajada e hoje é uma alegria imensa quando 
ando pela indústria e sou parada, e ouço: 
“Marina tenho uma ideia de um Kaizen”; “Olha 
esse desperdício”; “Como participo?’’. Ouvir 
isso não tem preço”, afirma Marina Manfroi 
Maschio Kiefer, coordenadora de produção.

Kaizen é uma forma de pensar onde 

não se está satisfeito com o status quo. 

Sempre tem uma forma melhor de se 

realizar um trabalho com menor custo, 

diz Márcio Silva, Especialista Performance na 
Alegra.

Meta para 2023 - Espera-se que todos os 
setores participem de ao menos um projeto 
Kaizen, totalizando 1.200 projetos no ano 
sendo 67% deles voltados para a gerência 
industrial.



O Programa de Eficiência Operacional encerrou o ciclo de 2022 com a execução de 19 projetos, envolvendo 
as áreas de negócios Agrícola, Carnes, Leite, Batata, Controladoria e Finanças. Destes projetos, 16 deles já 
tiveram as metas atingidas. 

Fomentar a melhoria contínua e transformar as pessoas envolvidas no processo é uma das entregas 
esperadas em cada ciclo que rodamos na cooperativa. Como forma de compartilhar as boas práticas, os 
líderes e equipes dos projetos tiveram a oportunidade de apresentar seus resultados e os ganhos 
alcançados em um evento on-line com a participação de 150 pessoas. 

O Programa de Eficiência Operacional tem como objetivos melhorar o desempenho dos processos e a 
satisfação dos nossos clientes e cooperados – reduzindo custos, desperdícios e perdas, sem prejudicar a 
qualidade e a segurança dosenvolvidos no processo. 

A Eficiência Operacional continua sendo uma das diretrizes da Castrolanda em 2023. A proposta surge 
para controlar rigidamente os custos e padronizar as operações com processos simples, claros, robustos e 
controlados. 
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programa de

Integra+
Agrícola
sinergia para
encerrar 2022
Um dia inteiro de troca de 
experiências, integração e muito 
conhecimento: assim foi o 
evento de finalização das 
atividades anuais da área de 
Negócios Agrícola da 
Castrolanda, o Integra+ Agrícola, 
realizado no mês de dezembro. 

O encontro aconteceu no Hotel 
Bourbon, em Ponta Grossa, e 
contou com a presença de 
lideranças da área, além de 
pessoas de outros setores que, 
ao longo do ano, fizeram parte 
das atividades de trabalho no 
Agrícola. 

Além de um balanço das atividades de 2022, o evento também serviu 
para um rápido planejamento das ações do próximo ano. O ponto 
alto do dia foi a palestra com o ex-jogador da Chapecoense Jackson 
Follmann – um dos seis sobreviventes do desastre aéreo que marcou 
a história do clube catarinense de futebol. 

Integra+
finanças
Melhores
do ano

Orgulho de quem somos e do que fazemos!  

No início de dezembro a Área de Finanças condecorou alguns 
projetos que tiveram os melhores resultados ao longo de 2022.  

Confira os premiados:  

ANÁLISE DE CRÉDITO
FINANCEIRO �
Projeto: Socialização de processos
Premiado - João Vinícius e Raphael Stelle 

CENTRAL FISCAL
CONTABILIDADE 
Projeto: Automação NFs de Serviço
Premiado - Hiago Luiz Ferraz 

CONTAS A PAGAR
FINANCEIRO 
Projeto: Gestão Cartão Corporativo
Premiado - Molagra Karolina de Goes  

PATRIMÔNIO
CONTABILIDADE 
Projeto: Gestão de Seguros
Premiado - Hellen Caroline Leal Furtuoso 

FINANCEIRO
CONTAS A PAGAR
Projeto: Automatização de pagamentos
Premiado - Aryel Mainardes Tiago 

CONTABILIDADE
Projeto: Centralização Contabilidade
Premiado - Leandro Candido Botelho 

COOPERATIVISMO
Projeto: Sucessão de cooperados
Premiado - Jhonatan Bonfim 

CADASTRO, SEGURO,
CRÉDITO E BENEFÍCIOS  
Projeto: 17 dias para admissão de novos cooperados 
Premiado - Aline Rafaela Leonardo da Silva 

COMEX
CONTABILIDADE 
Projeto: Estruturação Procedimentos Comex 
Premiado - Mariane Pinheiro de Lima 

GESTORES DE
CARTEIRA
Projeto: Loans – SAP
Premiado - Fernanda Rafaela Galetto Poletti 

TRIBUTÁRIO
CONTABILIDADE 
Projeto: Recuperação de Créditos Tributários  
Premiado - Thaisy Ferreira de Carvalho dos Santos  

CONTAS A RECEBER
FINANCEIRO 
Projetos: Gestão Fluxo de Caixa, Monitoramento 
de acordos e devoluções e Monitoramento 
exportações Alegra
Premiado - Eduardo Polli Rodrigues 

CONTABILIDADE E FOLHA
DE PAGAMENTO DE
COOPERADOS 
Projetos: Entrega de DIRPF’s e DITR’s antes do prazo 
limite estipulado pela RFB
Premiado - Ana Carolina Soares da Silva Bueno 



Reconhecer as melhores práticas de trabalho é uma das formas que a Castrolanda tem para valorizar as 
pessoas que constroem a história da cooperativa. No mês de dezembro foi realizada a primeira edição do 
Prêmio Transformação, que condecorou cooperados e colaboradores por conta das principais ações 
realizadas ao longo de 2022. 

Símbolo de
Integridade
Cooperado

Aqui estão os grandes vencedores:
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e do que fazemos!
Orgulho de quem somos

Símbolo de
Integridade
Colaborador

Programa de
Eficiência
Operacional

Programa
Kaizen
Pessoas 

Programa
Kaizen
Processos

Programa
Kaizen
Segurança

CLEUDINEY
APARECIDO IANK

GISELE MORAES
DOS SANTOS

REDUÇÃO DO TEMPO
DE FATURAMENTO E

EXPED. DE AGROQUÍMICOS
AGRÍCOLA

BLOQUEIO DO TANQUE
DE COMBUSTÍVEL

AGRÍCOLA

PAINEL DE CONTROLE
RAMPA DESCARREGAMENTO

DE TRIPAS - ALEGRA

FRANS
BORG

FABIO
SIEBERT

MORTE DE
LEITÕES NO

NASCIMENTO
CARNES

PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO - ALEGRA

ADEQUAÇÃO DA ESTEIRA
DE CONDENA DA DESOSSA

DE CABEÇA - ALEGRA

READEQUAÇÃO DOS TUBOS
DE SUCÇÃO DA SOLUTIVA

NUTRITIVA - BATATA

OSMAR
TADASHI OKUBO

LUIZ MAURO DE
ALMEIDA VERNER

REDUÇÃO DO TEMPO
DE DESCARGA

DE GRÃOS MATRIZ
AGRÍCOLA

ROUPA IMPERMEÁVEL
BATATA

LISTA DE CATÁLOGO
DE MATERIAIS DE

ALMOXARIFADO - ALEGRA

CONSTRUÇÃO DE TAMPA
PARA HOMOGENIZADOR

DE SEMENTES - AGRÍCOLA

Programa
Kaizen
Meio Ambiente

RECICLAGEM DO
PAPEL GERMITEST

AGRÍCOLA

TAMBOR DE COLETA
DE RESÍDUOS ORIUNDOS

DE VARREDURAS DE
CAMINHÃO - AGRÍCOLA

RE-MANUFATURA
DE PLACAS

ELETRÔNICAS
ALEGRA

Programa 5S
Manufatura

INSUMOS – AGROQUÍM.
PIRAÍ II

UBBS – PRODUÇÃO INSUMOS – AGROQUÍM.
ITABERÁ II 

Programa 5S
Administrativo

COMERCIAL
CEREAIS

UBS
ITABERÁ II

CONTROLE DE QUALIDADE
AGRÍCOLA MATRIZ

GESTÃO DE
PROJETOS
CAPEX

 MARCIO
JOSÉ PILAT

 EULER
PHILIPP KIEFER

DIEGO
VAN HELVOORT

Destaque em
segurança

UBBSGRÃOS BIOMASSA

Disciplina
Financeira

SEMENTESCSC RAÇÕES PIRAÍ

Inovação

ÁGIL CASTROLANDA



Além de acompanhar os jogos da Seleção, os 
colaboradores da Castrolanda também puderam 
competir entre si, apostando os resultados dos 
jogos da Copa do Mundo, durante a 1ª e 2ª fase da 
competição.

Os colaboradores com as maiores pontuações 
foram presenteados com camisas oficiais da 
Seleção, bolas oficiais, camisas comemorativas e 
canecas personalizadas. Foi um verdadeiro show 
de bola!  

V E N C E D O R E S
C O N F I R A  O S

“O filme "Invencível" é baseado em uma 
história real e se passa durante a Segunda 
Guerra Mundial.  Louis Zamperini, um 
corredor olímpico norte americano, sofre um 
acidente de avião e cai em pleno mar, 
ficando por 47 dias à deriva no oceano e, 
quando encontra terra firme, é capturado e 
feito prisioneiro em um campo de 
concentração japonês, onde é torturado pelo 
comandante militar, Oficial Watanabe, um 
atleta fracassado, que tem inveja e obsessão 
por Zamperini. É uma história inspiradora 
que ensina como desenvolver a resiliência, a 
força de vontade e a superação”.

Fernanda Marcondes
Assistente de Contabilidade

Patrimônio - Matriz

Invencível
Angelina Jolie

Filme:

Envie a sua sugestão para a gente:
comunicacao@castrolanda.coop.br
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A última edição do ano do podcast da Castrolanda 
contou com dois convidados de peso: o presidente da 
cooperativa, Willem Bouwman, e o Diretor Executivo da 
Castrolanda, Seung Lee. A conversa abordou as principais 
ações de 2022 na cooperativa e as expectativas para o 
ano que se inicia. 

EP. #10
Como foi nosso 2022?

https://afcc.com.br/blog/vencedores-bolao-premiado-afcc


A equipe de Comunicação & Marketing da 
Castrolanda passou por um treinamento 
de Criatividade bastante diferente durante 
o mês de dezembro. Ministrada pelo 
palestrante e expert em Inovação Rodrigo 
de Barros, o momento foca no 
desenvolvimento da equipe pelo viés do 
ritmo musical.

Ao longo do encontro, os participantes 
foram apresentados a diversos 
instrumentos musicais de percussão e 
instigados a aprender como utilizá-los. A 
conversa faz pontes com os novos 
desafios diários da rotina de trabalho e 
como superá-los com a ajuda da 
criatividade. 

Tambores – e instrumentos musicais de 
maneira geral – têm muito a nos ensinar. 
No ambiente organizacional, por exemplo, 

Com início em 2021, o programa 
Cooperar para os ODS tem como 
propósito trazer mais impacto 
socioambiental positivo e alinhar os 
projetos apoiados pela Castrolanda 
aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. 

A cooperativa busca o equilíbrio 
entre o auxílio e o desenvolvimento 
da comunidade, alinhado a isso, 
recentemente foram doadas quatro 
Smart TV's para melhorar e inovar o 
ensino dos jovens da Associação de 
Assistência Social Castrolanda. O 
objetivo é fortalecer a educação 
junto à entidade e mostrar como é 
possível atuar junto ao 
desenvolvimento sustentável e a 
busca de recursos para atendê-los.

Entrega de quatro TV’s para a Associação de Assistência Social Castrolanda.

Criatividade
que soa como
música!

eles podem servir como um bom espelho para que o trabalho em 
equipe soa tão harmônico quanto uma boa música! 

O treinamento ainda marcou o encerramento das atividades de 
Comunicação & Marketing da Castrolanda em 2022, com um balanço 
das atividades realizadas e um alinhamento das expectativas para 2023. 
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Para finalizar e celebrar o ano de 2022, 
foram entregues cestas de natal com 
produtos da Colônia Holandesa e da 
Alegra para os colaboradores da 
cooperativa. Além das cestas, 
também foram entregues kits infantis 
com brinquedos aos filhos de 0 a 10 
anos, dos colaboradores.  

ENTREGAS DE CESTAS

E KIT INFANTIL

Jefferson Baniski
Machado 
Supervisor Supply
Sementes Castrolanda

Je�erson assume a função de atuar de forma 
estratégia na área de sementes, ficando responsável 
desde a programação dos fornecedores até a 
satisfação do cliente. Acumula experiência na área 
agrícola e traz toda a sua expertise para auxiliar nas 
atividades da Castrolanda.

Gilson Rogerio Moro
Supervisor de Vendas
Unidade Industrial de Carnes

A experiência em vendas no ramo alimentício é o que 
credencia Gilson a trabalhar com a marca de carne suína 
na capital Paranaense. O colaborador é formado em 
Administração e se destaca pelas habilidades com o 
marketing comercial – conhecimento aprimorado em 
meio a grandes empresas do mercado nacional. 

Jonatan dos
Santos Ribas
Supervisor de Assistência Técnica
Negócios Leite 

Jonatan assume a liderança da Assistência Técnica 
Agronômica na área de Negócios Leite, que gerencia 
a assistência aos cooperados quanto à forragicultura 
para o gado de leite, por exemplo. O colaborador é 
formado em Agronomia pelo Centro de Ensino 
Superior dos Campos Gerais e atua na Castrolanda 
desde agosto de 2019. Acumula experiência também 
na Fundação ABC – na área de forragens e grãos. 

Rodrigo Solek
Líder de Processo
Unidade Industrial de Carnes

Rodrigo chega para integrar a equipe industrial da 
UIC na área de Marinados e Temperados. Ele traz 
todo o conhecimento e bagagem industrial 
acumulada para levar o setor ainda mais longe.
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Gildo Iaskievitz iniciou sua 
história na Castrolanda em 
1980, aos 18 anos. Neste 
período trabalhou como 
Auxiliar de Produção durante 
sete anos. Por motivos 
pessoais, se desligou durante 
alguns meses, mas logo 
retornou a cooperativa e essa 
história já dura 35 anos.

 Foi em 11 de março de 1987 
que Gildo Iaskievitz iniciou a 
trajetória que já dura mais de 
três décadas. Depois que 
retornou a cooperativa, Gildo 
começou a atuar como 
Operador de Secador. 
Durante esses anos passou 
por muitas histórias 
marcantes em seu dia a dia.

Gildo é natural de Piraí do Sul, 
tem 60 anos, é casado há 41 
anos, tem duas filhas e dois 
netos.

Gildo Iaskievitz
Encarregado de Produção
Entreposto de Piraí do Sul
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“Muita coisa aconteceu nesse 
tempo de Castrolanda, passei 
por muitas mudanças e tenho 
muito orgulho em trabalhar 
na melhor empresa da 
região”, destaca Gildo. 

Atualmente, Gildo é 
Encarregado de Produção no 
entreposto de Piraí do Sul, 
função que desempenha 
desde 2016.
“A reponsabilidade aumentou, 
não somente por mim, mas 
também pela minha equipe, o 
desafio é sempre manter os 
resultados e evoluir 
constantemente. Sou muito 
realizado profissionalmente, 
espero ficar mais uns 35 anos 
na Castrolanda”, brinca. 

A Castrolanda é como uma 

família, desde o início me 

identifiquei com os valores da 

cooperativa, faço o que eu 

gosto de fazer. Além de tudo a 

cooperativa sempre me apoiou 

quando precisei, sou muito 

grato pela humanização e 

reconhecimento que tive.



Convidamos nossos colaboradores a nos contar o 
que eles desejam para o próximo ano. Dentre as 

dezenas de respostas, escolhemos as três que 
mais chamaram a atenção.

Concurso Cultural

A Castrolanda deseja que estes e todos os outros 
desejos se realizem ao longo de 2023!

Retirar o prêmio no 
Empório Castrolanda.

1. Despertar de uma consciência
de segurança, onde cuidamos
e deixamos ser cuidados.

2. Internalização da nossa
cultura, nosso jeito de ser e fazer, 
como Cooperativa Castrolanda.

3. Maior integração entre áreas, 
caminhando juntos e unidos 
rumo ao crescimento ordenado 
e sustentável.

1. Que possamos manter nosso 
foco constante em caminhar 
juntos com o mesmo objetivo, 
para o crescimento pro�ssional 
e da cooperativa.

2. Muita saúde e segurança 
para todos.

3. Que nosso ano seja próspero, 
alcançando metas e resultados.

1. Ser feliz no presente, 
vivenciar a fé, paz 
e a gratidão.

2. Novas oportunidades
de fazer diferente.

3. Reciprocidade, 
companheirismo e respeito 
mútuo.

Os vencedores:

Gleiciele Rolim Rosa 
Loja Agropecuária Rodrigo Araújo Pinheiro 

Central de Compras - Matriz Eliane Maria Schlindewein 
Unidade Industrial de Carnes 


