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A força da
Mulher
Cooperativista
No campo elas dominam a
arte de gestão e na vida são
exemplos de dedicação.

Conﬁra a trajetória da Cooperada destaque desta edição. pag.12
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corporativo

Enquete

Classiﬁcados

Quais assuntos
você acha que
deve virar notícia
no site e no Jornal
da Castrolanda?

VENDE-SE
Ford Fiesta - Ford Fiesta, 1.6, cor preto, ano
2014, em ótimo estado. Tratar 42 9 9990.0066
VENDE-SE CHÁCARA
Vende-se chácara na Castrolanda com 46
alqueires, na Estrada da Ilha, denominada
Chácara Erica. Tratar 42 9 9922.1888
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Presto serviço de colheita de grãos, soja, milho
e feijão. Tratar 42 9 9840.2630

Leite
Agricultura
Suinocultura
Ovinocultura
Cervejaria
Comunidade
Corporativo
Marcas Castrolanda

VENDE-SE COLHEITADEIRA
Vendo colhedeira marca CASE, modelo 2388,
ano 2005, 30 pés. Tratar 42 9 9840.2630
VENDE-SE ROÇA DE MILHO
Próximo ao Abapan Tratar 42 9 9840.2630
COMPRO FORRAGEIRA CASUALE
Compro forrageira Casale usada, João Attilio.
Tratar 18 3788.1235 ou 18 9 99751.1433

Acesse www.castrolanda.coop.br e participe
da nossa enquete e dê a sua opinião.

ORDENHADEIRA CANALIZADA DELAVAL
4 conj. und. ﬁnal Aço Inox Bomba vácuo 900L
Pulsação simultânea. Alimentação trifásica ou
mono. Ótimo estado de conservação. Aceito
pickup no negócio.
Tratar 15 9974.33956 ou 15 9 8173.6268

VENDE-SE PLANTADEIRA STARA SFIL
11 linhas, ano 2005 Tratar 42 9 9921.0558 ou
9 9976.5958
ALUGA-SE CASA
Aluga-se casa na Fazenda a 5km depois da
Cooperativa Castrolanda, sentido Cargill, 4
quartos, escritório, sala de estar, sala de jantar,
cozinha, lavabo, dependências p/ empregada,
lavanderia, garagem p/ 2 carros.
Tratar 42 9 9976.5958 ou 42 9 9921.0558
FABRICAMOS ARTEFATOS DE CONCRETO
A preços competitivos abaixo do mercado.
Ripados para granja de suínos / Palanques
para cercas na medida desejada / Palanques
alambrado / Caixas de distribuição / Coxos.
Tratar Edenilson 42 8409.0712
VENDE-SE
F-4000 Ano 05/05 Carroceria com sobre-grade,
engate rápido, cor prata. Tratar 42 8407.8253
VENDE-SE CHÁCARA
Vendo chácara em Piraí do Sul, no Bairro Martelo, a menos de 1km da cidade, com quase 1
alqueire e meio, com casa para terminar, tanque
com peixes, várias nascentes de água, divisa com
rio Piraí, pomar com várias fruteiras, ﬂoresta
nativa, boa vizinhança, lugar excelente para
quem quer sossego. Valor R$ 170.000,00
Tratar com Edenilson 42 8409.0712

O Melk Lab, laboratório veterinário,
abriu suas portas para atender produtores
e médicos veterinários de Castro e Região.
Venha nos conhecer, estamos te esperando.
Rua Juliana, 94 | Colônia Castrolanda | Castro | PR
Fone: 42 3234 1282 | melklab@hotmail.com

Cooperado (a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.

Plantão de Atendimento
42 9928-9364 | 42 8418-0934

Anuncie aqui a sua empresa. Não paga nada pelo seu anúncio.
Faça contato com a área de Comunicação da sua Cooperativa.

Análises de cultura | Antiobiograma | Antibiótico
CBT | Pool de tanque | OPG

Cada pessoa deve trabalhar para o seu
aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar
da responsabilidade coletiva por toda a humanidade.”

Marie Curie

Primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel

Divulgação

Divulgação

corporativo

Lombo de
Cordeiro Marinado
INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de lombo de Cordeiro Castrolanda
200 ml de vinho branco
15 g de alecrim
10 g de tomilho
6 dentes de alho
120 ml de azeite extravirgem
240 ml de óleo de girassol
2 colheres de chá de sal
1 colher de sopa de pimenta-do-reino

2 copos de açúcar
2 copos de farinha de trigo com fermento
5 ovos inteiros
250g de margarina
1 caixa de Creme de Leite Castrolanda
Raspas de limão

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
1- Misture o alecrim, o tomilho, o alho laminado, o azeite,
o óleo, o sal e a pimenta
2- Em uma forma, coloque o cordeiro e o vinho branco
3- Depois de dez minutos, coloque todos os ingredientes
na forma do cordeiro
4- Deixe marinando por 12 horas, na geladeira
5- Asse na grelha ou na chapa, selando as laterais
Fonte: http://receitas.folha.com.br

Bolo de
Creme de Leite

1- Bata o açúcar com a margarina até obter um creme liso e fofo.
2- Em seguida acrescente os ovos, um a um, adicionando depois a
farinha de trigo.
3- Por último, acrescente o creme de leite e bata até misturar bem.
4- Leve ao forno médio pré aquecido por 30 a 40 minutos.
5- Esse bolo ﬁca ainda mais gostoso sendo feito de véspera;
e se desejar, faça uma calda de limão com açúcar e jogue
por cima dele ainda quente.
Fonte: www.gshow.globo.com

+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br
Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br
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capa

A força da mulher

cooperativista
A mulher está em todos os meios, não poderia
ser diferente no agronegócio.

Cooperada Marlene Siqueira

capa

S

e atuar em um setor que é quase que exclusivamente formado por homens não é fácil,
imagine ter mulheres comandando muitas
atividades diárias da propriedade. É um desaﬁo que
está em constante evolução. Hoje já é uma realidade
possuir diferentes proﬁssionais no meio rural, sejam
elas agricultoras, administradoras, pesquisadoras e
especialistas que encaram as tarefas com perseverança e sucesso.

Texto:
Mariana Okita
Fotos:
Mariana Okita

Na Castrolanda essa realidade está cada vez mais
presente. Mulheres cooperadas, esposas e ﬁlhas de
cooperados se destacam na administração, no processo de gestão e de produção de todos os setores
que abrangem a cooperativa. Essa situação faz parte,
segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), de mais de 3,5 milhões de mulheres
brasileiras atuando diretamente na agricultura ou
na pecuária, totalizando 51% da participação delas
na renda familiar.
Por isso que o perﬁl dessa mulher “agro” não esta
mais entrelaçado especiﬁcamente como as que
cozinham na fazenda, cuidam do jardim, dos afazeres da casa e das crianças. Em pesquisa inédita da
Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) que
entrevistou mais de 300 mulheres do Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do país, a mulher que atua no agronegócio possui escolaridade alta e independência
ﬁnanceira. Os dados levantados mostraram ainda
que o foco dessa geração é buscar constantemente a
comunicação, as inovações e ter uma visão ampla do
próprio negócio.
Além disso, o perﬁl dessa mulher envolve a vocação
natural que possuem para multitarefa. É o que vive a
ﬁlha de um cooperado, Mariele Stockler. Com 27
anos já faz de tudo na fazenda de leite. “Cuido desde
da administração até a produção, comida, ordenha e
dirijo até trator”, contou. Para ela o maior desaﬁo está
justamente em executar as tarefas com qualidade.
Hoje ela, junto com um irmão, é responsável diariamente da produção de leite. Para Mariele, o poder da
mulher no campo está nas boas ideias e colocar em
prática tudo o que quer realizar para o melhoramento do negócio.
Mas o que hoje essa valorização parece fácil, dar
destaque na mulher no campo, sofreu muitos desaﬁos. Os dados da pesquisa da Abag também revelou
que 71% das entrevistadas já tiveram alguma experiência em que o fato de ser mulher foi uma barreira
para ser ouvida ou ascender proﬁssionalmente. É o
que relembra a cooperada Henriette Morsink. Há 12
anos perdeu o pai e a partir de então cuida de duas
propriedades: uma em Castro e outra em Tibagi. No
início, durante três anos, ela não foi vista como uma
líder. Alguns dos colaboradores da propriedade não
entendiam como ela, naquele momento, podia exercer o papel de proprietária. Henriette conta que não
sabia nada das tarefas da fazenda e aos poucos
aprendeu na prática. Hoje, com a barreira vencida e
uma nova equipe, as atividades dela envolvem
desde a coordenação da mão de obra, manejo, programação de vendas, estoque, contagem até demais
atividades administrativas e de produção. Para ela, a
mulher é fundamental no agronegócio. “Ela tem a
capacidade de fazer um trabalho minucioso, dedicado e ela é mais perfeccionista”, defende.
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Já a cooperada Marian Wolters de São Paulo tem uma
visão planejada: fazer o trabalho corretamente para
as portas se abrirem. Hoje ela cuida da parte de
suínos e da administração geral dos negócios da
família. Iniciou o trabalho com o pai em 2001 e em
2007 assumiu com o irmão as rédeas das atividades
de produção. A maior diﬁculdade, segundo ela, foi
reerguer e evoluir. “Foi preciso realmente abraçar a
causa e seguir em frente”, conta Marian. Para ela
independente da pessoa ser homem ou mulher,
devem se dedicar, agir e tratar com respeito. “Mesmo
que o papel deva ser igual, a mulher acaba sendo
mais detalhista, organizada e planeja melhor”, concluiu.

Mulher Cooperativista
Na Castrolanda diversas atividades envolvem o
poder feminino no agronegócio, mas o projeto
Mulher Cooperativista é de destaque. Voltado para a
busca de uma maior integração entre as participantes e incentivo da formação de grupos de estudos, o
foco é aplicar ações com trabalhos sociais, participação em grupos setoriais e de gestão e mais recentemente, através do PDL, Programa de Desenvolvimento de Lideranças. O foco é a busca e valorização
de lideranças no grupo, que irão contribuir no desenvolvimento das atividades da Cooperativa e gestão
de negócios.
Elizete Telles Petter é cooperada desde 1995. Cada
vez mais é uma mulher que participa ativamente da
Castrolanda. Já fez parte do Comitê de Suínocultores,
Conselho Fiscal e na última gestão era membro
ativo do Conselho de Administração. Para ela ter
essa representatividade feminina é um complemento importante que contribui para uma visão mais
humanizada, percepção e essência do que realmente
representa o cooperativismo.

“A Mulher Cooperativista deve servir como um apoio
importante e entender o agronegócio. Quanto mais
envolvida, maior o fortalecimento e o conhecimento
em aprender o processo de produção. Hoje nós,
dentro da Castrolanda, temos o papel de juntas
crescermos constantemente. Em 2018 fará 10 anos
desse projeto e o foco sempre é a união”.
ELSA MARIA KUGLER
MULHER COOPERATIVISTA

capa

O

dia 8 de março foi mais que especial para as 290 mulheres cooperativistas, esposas e ﬁlhas de cooperados.
Durante o dia todo do 20º Encontro da Mulher Cooperativista, elas puderam assistir palestras voltadas a motivação e de
dicas gastronômicas. Fizeram um pouco de exercício com a ginástica, desfrutaram de um almoço saboroso em parceria com as
carnes suínas de qualidade, Alegra, e tomaram um café da tarde
no encerramento do encontro.
O evento foi bem avaliado pela cooperada Wilma Horst Maldonado. “Foi maravilhoso”, defende ela. O mesmo acredita as demais
mulheres presentes que, em elogios, destacaram a importância
de trazerem palestras que motivam ao mesmo tempo que divertirem e ensinam.
A primeira palestra “Quem faz com amor faz com qualidade” foi do
entusiasta Márcio Kuhne. O foco foi mostrar para as mulheres o
lado emocional com a presença do otimismo, do comprometimento, da busca do sucesso em conjunto, fundamentais para o
alcance de resultados. Segundo Kuhne o papel da mulher está
sendo reconhecido. “Vivemos um mundo de transformações,
carente daquilo que a mulher tem em abundância para nos ensinar: a afetividade. Por isso ela tem papel fundamental no mercado
de trabalho e na família. Esse tipo de encontro de capacitação nos
permite repensar esses momentos e estimular a fazerem tudo
com amor, para se ter qualidade”, defende ele.
O encontrou seguiu com a palestra do Chef Mauricio Antonio
Dobis que mostrou diversas dicas para serem usadas na cozinha,
principalmente no preparo de carne suína. Ele conta que ﬁcou
surpreso com a interação das mulheres que, durante a fala, questionaram outras dicas sobre pratos e especiarias. No planejamento de Dobis está em voltar a cooperativa e realizar workshops que
mostrem na prática outras dicas e ensinamentos da culinária.
A ginástica foi realizada no primeiro intervalo para exercitar a
importância da qualidade de vida. Em seguida, o almoço foi servido enquanto os músicos Black & Samuca tocavam músicas de
MPB e nos telões passavam as fotos tiradas das mulheres na
entrada do evento. Por ﬁm, um delicioso café da tarde e a Palestra
Show de Paul & Jack encerraram a programação com muita diversão e mágica. Segundo eles, esse formato de palestra chama a
atenção que é renovada a cada momento inesperado. Para Jack, o
objetivo foi trazer uma solução em como fazer as coisas, ter disciplina com motivação. Já Paul complementa que foram mais de 25
dicas fáceis de serem aplicadas para as mulheres usarem no dia a
dia com a família e no trabalho, aﬁnal, ainda de acordo com ele,
Mary Kay empresária americana já dizia que se uma técnica não
for fácil, ninguém aplica. Paul ainda ressalta uma frase libanesa
que diz que homem e mulheres são como tapetes e precisam ser
chacoalhados de vez em quando. “É sempre bom renovar táticas
pessoais que vem de palestras como essa” ﬁnaliza ele.

“Vivemos um mundo de
transformações, carente daquilo
que a mulher tem em abundância
para nos ensinar: a afetividade.

“
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Mulheres Cooperativistas

Dia Internacional da Mulher:
20º Encontro da Mulher Cooperativista
reúne 290 mulheres

geral
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Foto: Mariana Okita

Foto: Willem B. Bouwman

foto em
destaque

Audiência Pública
No dia de março, a partir das 9h os produtores rurais lotaram o Cine
Teatro Ópera para a audiência pública sobre o Projeto de Lei nº
527/2016, que altera os limites da área de proteção ambiental da
Escarpa Devoniana

Meu Pé de Batata

Conexão Bayer - edição Mulheres
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, as colaboradoras
Castrolanda participaram do Conexão Bayer. Uma tarde com palestra da
Ginecologista Cristiane Schneckenberg sobre métodos contraceptivos,
Stand Up Comedy, conversa com a psicóloga Cláudia Barros sobre
empoderamento feminino e um coffee break especial.

Foto: Mariana Okita

Foto: Christian Christoforo

Aconteceu no dia 22 de março a 8ª edição do Concurso Meu Pé de
Batata. Os vasos com as batatas mais pesadas foram classiﬁcados.
Parabéns para o grande vencedor, Sérgio Jesus Ramos com 286.204
kg/ha! Segundo lugar para o colaborador da Castrolanda, Emilson com
274.412 kg/ha e terceiro lugar para Paulo Bloss com 212.372 kg/ha.

Jovem Aprendiz
Os novos colaboradores do Programa Jovem Aprendiz iniciaram as
atividades de trabalho. O projeto, em parceria com o Sescoop,
acontece pela terceira vez na Castrolanda. Foram contratados 46
jovens de 14 a 18 anos que serão treinados como Auxíliares
Administrativos e trabalharão meio período nas áreas industriais e
corporativa.

12 produtora destaque

Fazenda Santo André:
história, família e cooperativismo
"Hoje me sinto uma mulher realizada,
sempre à procura de inovações, focada,
corajosa, determinada, conservo os
princípios e valores de humildade e
honestidade."

A

história da fazenda da Marlene Siqueira
começa em 1891. Época em que as paredes
de pedras da residência abrigavam tropeiros e viajantes que vinham do Rio Grande do Sul,
passando pelo Paraná em direção á São Paulo. Até
hoje a origanilidade da construção é mantida.“Nossa
missão é preservar uma fazenda onde o passado não
se perdeu e o presente é vivenciado com alegria e
estusiasmo em seus detalhes de conservação”, conta
ela.

Texto:
Marlene Siqueira
Mariana Okita
Fotos:
Jefferson Siqueira
Mariana Okita

Em 1998 a fazenda mudaria de função. Marlene com
seu marido e ex-cooperado, João Francisco de Oliveira Siqueira, compraram a propriedade e criaram a
Fazenda Santo André. O desaﬁo era crescer e desenvolver naqueles campos a agricultura familiar como
o maior meio de produção de milho e soja. Anos
depois, em 2004, a vida dela reviraria e uma nova
história de sucesso começaria a ser traçada. Com o
falecimento do esposo, Marlene que desde pequena
gostou do campo, tomou a frente dos negócios e
virou cooperada da Castrolanda. “Recebi apoio do
pessoal, pois muitos já me conheciam. Eu estava
sempre presente com meu marido”, conta ela. Hoje
ela é cooperada há mais de 12 anos e garante que
esse relacionamento exige ética. “Como cooperada,
sou ﬁel a minha Cooperativa. Compro insumos e
vendo cerais somente através dela. Com isso desenvolvemos uma relação de mútua conﬁabilidade”,
aﬁrmou.
O novo desaﬁo de iniciar como gestora da propriedade sozinha veio também com um obstáculo maior
ainda. Na época herdou junto com a propriedade
uma dívida de R$ 200.000,00. Determinada, não
mediu esforços e não precisou vender nada de seus
pertences. “Ano a ano consegui pagar com os lucros
da produção cada centavo desse valor”, relembra
orgulhosa.
A fase mudou e Marlene já se via uma cooperada
atuante. Ao contar da época inicial da gestão da
fazenda, relembra o quanto sofria para andar da
residência até a área produtiva entregar recibos aos
caminhões de carregamento. Nesse tempo ela administrava a fazenda realizando o trajeto de Curitiba,
onde ainda reside, até a cidade de Castro com ônibus. O colaborador da fazenda buscava ela na rodoviária e já resolviam pendências de compras, banco e
cooperativa. “Tive vários desaﬁos, mas o maior deles
é que que não sabia dirigir, relutei um tempo para
entrar na autoescola. Não pretendia vender e nem
arrendar a propriedade. O que restava então era
arregaçar as mangas e pé na roça”, contou ela. A
diﬁculdade então durou três anos, quando ﬁnalmente tirou a CNH com 54 anos de idade.

O crescimento no agronegócio continuou. Marlene
estava feliz com os dois ﬁlhos formados. O advogado,
Fernando Cezar Siqueira, o arquiteto Jefferson André
Siqueira, os netos e noras. A vida estava completa
novamente. O que para ela era suﬁciente, melhorou
mais ainda. Enquanto Fernando toma conta dos
negócios deixados pelo pai em Curitiba, em novembro de 2016, Jefferson entrou nos negócios da família em Castro. Hoje conta que ama o que faz e ﬁca
orgulhoso de ver a mãe sendo destaque de produtividade.
Atualmente ela possui uma gama enorme de tarefas.
É responsável por fazer todos os controles ﬁnanceiros e de produção, compras, contratação, planejamentos, solicitação, análise de resultados, entre
outras. E para aumentar a qualidade de vida e investir no desenvolvimento da fazenda, ela fez parte do
curso “Mulher Atual” do SENAR/PR e do Programa de
Desenvolvimento de Líderes (PDL). “Minha intenção
era fazer novas amizades e aprender com as mulheres da região os valores que agregassem a minha
realidade”, aﬁrma ela.
Nessa procura de melhoramento, Marlene também
participa ativamente de cursos, palestras, dias de
campo, do grupo Mulheres Cooperativistas e viagens
técnicas da Castrolanda. Além disso, faz diversas
atividades sociais com a Rede Feminina de Combate
ao Câncer e a Casa Lar de Castro.
Mais no site: www.castrolanda.coop.br
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Área de Negócios Leite realizam
importantes eventos do calendário anual
Os três eventos programados para março foram
realizados e ﬁnalizados com sucesso. Cooperados,
clientes colaboradores puderam participar da
Expojovem, Dia do Pecuarista de Leite e do
Leilão de Gado Leiteiro.
Expojovem avalia animais promissores
Na Expojovem, foram dois dias de entrada dos animais, dias 15 e
16 de março, e um dia todo, no dia 17, voltado ao julgamento.
Participaram no total 17 expositores de animais, sendo 12 expositores da Raça Holandesa e cinco expositores da Raça Jersey.
Em pista para julgamento houve um total de 135 animais, sendo
84 animais da Raça Holandesa e 51 animais da Raça Jersey. Para
o Supervisor Administrativo, Rodrigo Prioto, o número de animais em pista foi dentro do esperado. “Por se tratar de uma exposição mais simples e “caseira” é um número considerável. Tivemos
expositores de Castro, Carambeí , Arapoti, Tibagi, Piraí do Sul e
Iretama”, aﬁrma. Ainda segundo Prioto, mais uma vez o evento foi
avaliado positivamente. “Tivemos expositores que participaram
com seus belos exemplares, com animais promissores para
participar das exposições ao longo de 2017, também tivemos
uma boa participação de nossos cooperados que prestigiaram o
evento no dia do julgamento”, conta ele.

Texto:
Mariana Okita
Fotos:
Mariana Okita

Nos resultados ﬁnais, a Grande Campeão da Raça Holandesa foi
a FINI DUNDEE MAAIKE 5600 FIV do criador Hans Jan Groenwold, mesmo criador que ﬁcou em primeiro lugar como o
Melhor Criador e melhor aﬁxo com “Fini”. Da Raça Jersey, a
Grande Campeão Junior foi KORA GATOR DA WACA do criador e
expositor Nelci Mainardes e A Melhor Fêmea foi para H&D
MARCELA LEGAL 186 do criador e expositor Hender Wrobel de
Liz.

Dia de Pecuarista de Leite premia melhores desempenhos
O Dia do Pecuarista de Leite, desde 2016, faz parte da programação da Expojovem. O objeto foi premiar, através do reconhecimento com a entrega de diplomas e troféus, os cooperados que
mais se destacaram na qualidade e quantidade da produção de
leite no ano passado.
Para o Diretor Presidente da Castrolanda, Frans Borg, o momento foi de reconhecimento e comemoração. "Hoje é um dia que
podemos comemorar com aqueles que se destacam na atividade. É positivo em relação ao aprendizado para sentir como nós
produtores estamos e que possamos comparar com outros produtores em relação aos resultados apresentados", aﬁrmou.
Henrique Junqueira também fez parte das boas vindas e frisou a
entrega de dados da área de Negócios Leite e a importância da
premiação em estimular e valorizar o pecuarista.

Premiações
Primeiramente, o evento premiou os dez melhores produtores
de leite nas categorias da qualidade por faixa de produção. Para
a entrega desses resultados foram analisados o fornecimento
contínuo de leite entre janeiro a dezembro de 2016, com a contagem de células somáticas inferior a 375 mil, contagem bacteriana total inferior a 144 mil, proteína acima de 2,9% e gordura
acima de 3,0%.
Em seguida, foram anunciados os cinco produtores destaque na
“Corrida da Qualidade” que avalia a maior evolução nos resultados de CBT e CCS. Mesma categoria que, neste ano, retomou a

listagem de vencedores Cooperados São Paulo. O diferencial,
comparado ao Paraná, foi levantar dados baseados na tabela de
pagamento aplicada no estado de São Paulo através da contagem de células somáticas inferior a 500 mil, contagem bacteriana total inferior a 300 mil e gordura acima de 3,0%.
O cooperado, José Carneiro dos Santos do Sítio Arrio Grande, foi o
vencedor pela primeira vez da categoria de melhor qualidade de
produção no Paraná. Segundo ele o prêmio é de extrema importância.“Mostra que a cooperativa dá esse reconhecimento. Agora
é tentar conseguir melhorar cada vez mais, porque sou cooperado há menos de dois anos e investimos no dia a dia da gente para
entregar qualidade', contou ele.

Certiﬁcação
A Castrolanda teve a oportunidade de entregar certiﬁcados aos
produtores assistidos pelo programa: “Termo de Cooperação
Técnica e Financeira”, em parceria com o Instituto EMATER e
Prefeitura Municipal de Castro. O programa teve como missão, a
inclusão e proﬁssionalização dos produtores familiares na
cadeia de leite, permitindo o acesso ao cooperativismo e ás
melhores práticas e tecnologias que garantam o desenvolvimento social e econômico de seus propriedades.

Colaborador Destaque 2016
No início da noite, os cooperados receberam a cédula para votação no Colaborador Destaque. E no ﬁnal, o Gerente de Negócios
Leite, Henrique Costales, anunciou o técnico Augusto Alfred
Meierjurgen como o vencedor. Nas palavras dele, a Área de Negócios Leite está sempre à disposição de todos os cooperados e
parceiros para desempenhar o melhor e atender todas as
demandas.

Leilão de Gado Leiteiro
A 17ª edição do Leilão de Gado Leiteiro da Castrolanda encerrou
aprogramação da Expojovem no sábado, dia 18 de março. O
Leilão é tradicional na região que inicialmente era voltado para
um Leilão Interno e agora é destaque como Leilão Comercial. De
acordo com o Vendedor de Gados, Dirceu Rodrigues, o objetivo
foi comercializar cerca de 70 gados dos pequenos, médios e
grandes produtores cooperados da Castrolanda de forma dar
uma oportunidade igual para todos. “É uma ferramenta que
objetiva vender os gados, mas também de dar parâmetros de
preços dos valores dos animais comercializados. Sejam eles
gados puros, puro Jersey, puro Holandês, gados sem registo, gado
mestiço”, aﬁrma Rodrigues.
Veja mais fotos no site www.castrolanda.coop.br.
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Boas Práticas no armazenamento
de grãos – segurança no momento
da comercialização
ALEXANDRA MORÁS
Bióloga, Dra. em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Coordenadora da Qualidade de Grãos - Agrícola

A safra 2016/2017 está em andamento, novos
recordes de produção e produtividade são
esperados. A qualidade dos grãos armazenados
é consequência de um sistema integrado de
práticas que iniciam na cadeia produtiva antes
mesmo da semeadura, no cultivo, na colheita e
na pós-colheita.
É inadmissível que, após todo o esforço do setor
produtivo no uso de tecnologias disponíveis
para bem produzir, e depois de superados todos
os riscos que se apresentam do plantio até a
colheita de uma lavoura, ocorram perdas do
produto, em quantidade e qualidade, dentro dos
silos e armazéns. Não há uma tecnologia
pronta que integre todos esses fatores e
permita que o grão de alta qualidade na lavoura
chegue ao consumo ﬁnal no mesmo padrão em
que foi produzido. Existem, entretanto, ações
isoladas de colheita, secagem, armazenamento

e industrialização que podem contribuir para a
manutenção da qualidade dos grãos. A
qualidade de armazenamento está relacionada com a qualidade inicial dos grãos,
porém durante o período de armazenamento os
grãos são inﬂuenciados por fatores como
temperatura, umidade dos grãos, umidade
relativa do ar, atmosfera de armazenamento,
teor de grãos quebrados, teor de impurezas,
presença de microrganismos, insetos, ácaros e
tempo de armazenamento, que podem
provocar perdas qualitativas e quantitativas
dos grãos.
A constante reivindicação do mercado consumidor pela excelência no armazenamento faz
com que haja uma busca contínua por métodos
cada vez mais eﬁcientes para a preservação da
qualidade dos grãos durante o período em que
ﬁcam armazenados.

NOVA LINHA
SEMENTES

Desta forma, para garantir a qualidade dos
grãos, necessita-se etapas de pós-colheita
adequadas para manutenção da qualidade:
- Manejo pré-colheita;
- Identiﬁcação da Qualidade dos grãos;
- Cuidados na pré-limpeza e limpeza;
- Cuidados na secagem;
- Cuidados no carregamento dos silos e
armazéns;
- Manejo de Termometria e Aeração;
- Manejo Integrado de Pragas;
Tais cuidados são primordiais nas unidades de
armazenamento e beneﬁciamento de grãos a
ﬁm de garantir a manutenção da qualidade da
matéria-prima ao longo do armazenamento e o
sucesso no momento da comercialização.
CONTATO: (42) 3234-8037
E-mail alexandra_moras@castrolanda.coop.br

GARANTIA DE RESULTADO
E ALTA PRODUTIVIDADE

PREMIER

Sementes
de Soja

80
Vigor

mínimo

Germinação
mínima

meio ambiente 15

Escarpa Devoniana
Projeto de Lei realiza novos estudos e pede alteração dos limites
da área de Proteção Ambiental Escarpa Devoniana

A

Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) debateu o projeto de lei
527/2016 em audiência pública realizada dia 10 de março em Ponta Grossa. A proposta indica alterações nos limites da Área de
Proteção Ambiental (APA) da “Escarpa Devoniana”, que hoje compreende doze municípios da
região dos Campos Gerais.
O projeto, de autoria dos deputados estaduais
Plauto Miró Guimarães Filho (DEM), Ademar
Traiano (PSDB) e Luiz Claudio Romanelli (PSB),
envolve a pesquisa com fundamentação técnica
e cientíﬁca desenvolvida pela Fundação ABC. Os
estudos apontam a alteração da área de preservação que compreende a Escarpa Devoniana
para 125.849,91 hectares. Segundo os autores, a
nova deﬁnição altera as distorções que teriam
surgido a partir do Memorial Descritivo do
Decreto que criou a Área de Proteção Ambiental
(APA), em 1992. Sendo possível retirar dos limites de proteção ambiental as áreas que são
destinadas a produção.
A principal justiﬁcativa do projeto está em
atualizar a pesquisa utilizando as tecnologias
do novo tempo. Segundo os autores, as tecnologias usadas em 1992 e que na época deﬁniram a
proteção ambientam de 392.777,38 hectares
não eram tão precisas como as usadas atualmente. As imagens eram de baixa resolução
ocasionando o que eles deﬁniram de superdimensão. Além disso, os estudos também apontaram que as características incluídas neste
perímetro não se enquadram nos critérios de
preservação. Por não conter nascentes, ﬂorestas,
áreas de campos nativos, sítios arqueológicos
ou aﬂoramentos rochosos.
A Fundação ABC aplicou, nessa análise de levantamento, uma pesquisa e mensuração de área
de proteção com imagens fornecidas pelo sistema RapidEye. A captação foi realizada através
de cinco satélites em funcionamento desde de
2009, com capacidade de gerar imagens com
até 5 metros de resolução. O sistema permitiu
ainda uma avalição minuciosa de áreas a partir
de espectro de cores. Aliada a outros métodos
foi possível identiﬁcar as linhas de drenagem
hidrográﬁcas, áreas de vegetação nativa e até a
composição de solos. Dessa forma, terrenos
considerados frágeis, propensos à erosão, também passarão a ser conservados.
Os pesquisadores visitaram as áreas para conﬁrmar as informações fornecidas pelo RapidEye. O
coordenador da pesquisa, doutor em ﬁtotecnia e
estatística Rodrigo Tsukahara, explicou em
reportagem para a Alep que só depois dessa
veriﬁcação é que foram realizados os cálculos
para conhecer o perímetro da área de proteção.
Os hectares, segundo a pesquisa, incluíram

vários pontos de drenagem hídrica no novo
perímetro de proteção seguindo rigidamente o
que estabelece o Código Florestal Brasileiro e a
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação Para Tsukahara, ainda cerca de 30 mil
hectares estão desprotegidos com a conﬁguração atual da área.
A Fundação ABC exalta ainda que a alteração da
área preservada não livra os proprietários de
respeitar todos os regramentos de proteção
ambiental vigentes no país. Se a propriedade
estiver nos limites da APA, a agroindústria terá
que respeitar o Plano de Manejo que determina
como as atividades rurais podem ser desenvolvidas. Além disso, os 20% de área de proteção
precisarão ser mantidos.
Em contrapartida, as falhas nos cálculos que
estabeleceram a APA da Escarpa Devoniana
também são apontadas em uma outra proposta
que pede o Tombamento Histórico do complexo
geológico. Anteriormente a apresentação do
projeto de alteração da área da escarpa, em
setembro de 2014, o Conselho Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico, vinculado à
Secretaria de Cultura, iniciou o processo de
solicitação de tombamento. De acordo com esse
estudo, a APA deveria ser reduzida para
245.931,42 hectares. Esse processo foi sustado
com um decreto do Governo do Estado. Caso
prossiga o processo algumas propriedades
particulares ﬁcarão inviabilizadas e áreas não
poderão receber novas indústrias nem melhoramentos.

"A Cooperativa Castrolanda está em momento de análise e interação sobre o projeto e os
estudos. Entendemos que o bom senso e a
razão devem nos direcionar a ações positivas, que forneçam a proteção do meio ambiente e garanta a sustentabilidade do homem
do campo, em sua nobre vocação de nos fornecer alimentos."
FRANCIS GRIGOLO
Coordenador de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

Redação Castrolanda com informações retiradas da ALEP:
http://www.alep.pr.gov.br/sala_de_imprensa/noticias/projet
o-de-lei-delimita-areas-de-producao-agricola-pecuaria-esilvicola-na-apa-da-escarpa-devoniana.
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entre
aspas
O negócio é lutar, ter persistência e
não ter medo do novo, pois quando se
tem amor no que se faz todos os
obstáculos são vencíveis.
Marlene Siqueira
Cooperada Castrolanda

Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito
ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir
da luta, recomeçar na derrota, renunciar a
palavras e pensamentos negativos. Acreditar
nos valores humanos e ser otimista.
Cora Coralina
Poetista Brasileira

Na propriedade
a mulher é mais
perfeccionista e o maior
desafio é a mão-de-obra.
Henriette Morskink
Cooperada Castrolanda

A partir do momento que você mulher
assume uma responsabilidade, tem
que ser responsável pelo seu serviço e
tudo o que necessitar fazer.
Procurem fazer o melhor.
Ely Klimek
Colaboradora da Castrolanda

“Homens fortes – que são
realmente exemplares –
não precisam colocar as
mulheres para baixo para
se sentirem poderosos.
Pessoas realmente fortes
impulsionam as outras
para cima. Pessoas
realmente fortes trazem as
outras consigo”
Michelle Obama
Ex Primeira Dama dos EUA

Sempre persistam
quando querem realizar
seus sonhos.
Fabianne Aparecida Souza,
Colaboradora da Castrolanda

As mulheres devem ter
humildade para buscar
a capacitação e alcançar
os objetivos de forma
eficiente.
Rosélia Gomes da Silva
Colaboradora da Castrolanda

"A mulher tem que ter poder,
ideias boas e colocar em prática
o que planeja”
Mariele Stockler
Filha de Cooperado Castrolanda

O primeiro passo é acreditar e
confiar em nossa capacidade, em nós
mesmas, reconhecimento
é consequência.

O papel do homem e da
mulher é o mesmo. O importante é a
capacidade de cada um

Ândrea Toniolo Kubaski
Colaboradora da Castrolanda

Marian Wolters
Cooperada Castrolanda
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Castrolanda:
conheça nossa história
Projeto do Centro Cultural Castrolanda abre visita
gratuita para alunos da rede pública de ensino

P

or ano, aproximadamente 600 alunos da rede municipal de
ensino de Castro poderão visitar gratuitamente o Centro
Cultural Castrolanda. O projeto que prevê esta gratuidade,
denominado de “Castrolanda: conheça nossa história”, foi apresentado
pelo gestor do Centro, Rafael Rabbers, para a Secretária Municipal de
Educação, Rejane Nocera. Segundo Rabbers, o projeto é de extrema
importância e visa apresentar para os estudantes a história da
comunidade. “O Centro Cultural é um espaço rico em informações e
conhecimento sobre a construção da Colônia Castrolanda e a
imigração holandesa em Castro. As visitas também são acompanhadas por monitores do Centro que apresentam os objetos expostos e
estão disponíveis para tirar dúvidas dos visitantes”, aﬁrma.
Uma das exigências do projeto é que os alunos beneﬁciários estejam
estudando ou já tenham estudado sobre a imigração em Castro. “É
importante que haja essa relação com os conteúdos trabalhados em
aula, pois facilita a compreensão dos estudantes e proporciona uma
experiência diferente, onde eles têm um contato na prática, com
aquilo que eles conheceram na teoria”, explica.
A Secretária de Educação de Castro, Rejane Nocera, enalteceu o
projeto e aﬁrmou que será uma grande experiência para os alunos, em
especial para os do terceiro ano. “É uma ferramenta a mais para
auxiliar na formação e transmitir conhecimento para os estudantes.
Nas terceiras séries do município, é trabalhada a história de Castro,
então é uma oportunidade deles estarem vendo aquilo que eles
aprenderam na sala de aula”, explica.
O Centro Cultural é composto pelo Museu Histórico de Castrolanda e
pelo Memorial da Imigração Holandesa, o Moinho “De Immigrant”. No
museu, os visitantes podem ver como era estruturada uma casa de
origem holandesa e ter contato com fotograﬁas e documentos que
retratam a imigração em Castro e a construção da Colônia. Já no
Memorial, é apresentada a história da Cooperativa Castrolanda e
assuntos ligados à cultura holandesa, como o grupo folclórico e os
moinhos.
Localizado na Colônia Castrolanda, em Castro, o espaço é aberto para
visitação do público de sexta a domingo e feriados, das 13 às 18 horas.
O valor da entrada é de 12 reais, com direito a meia-entrada para
idosos, estudantes com carteirinha, professores e doadores regulares
de sangue, e a venda de ingressos é realizada somente até as 17h.

Apoio Cultural

Apoio Institucional

Realização
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você
sabia?

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

Foto da semana
Olha que linda imagem! A
cooperada Daniele Guzzo colheu o
feijão da Variedade Dama e o
colaborador Dionei Drews
registrou a imagem. E você, o que
achou desse clique?
#feijao #fotodasemana

Conselho de Administração
No dia 14 de março o atual Conselho de
Administração se despede da gestão e dá
boas vindas aos novos membros.
#conselhoadministracao

Agroleite
Que já estão abertas as indicações para a edição 2017 do Troféu
Agroleite. As votações podem ser feitas através da internet no site
oﬁcial do evento www.trofeuagroleite.com.br . A votação é aberta
para todas as pessoas físicas com o uso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento, validados na Receita Federal.
Para garantir a segurança será registrado apenas um (1) voto por
pessoa. O período das votações acontece até dia 31 de maio de
2017.

Loja Agropecuária
3.696 visualizações

#DiadaMulher

Que em virtude da busca por melhoria continua e aperfeiçoamento constante em nosso atendimento, a loja conta com um terminal
de atendimento para orientar e dar suporte aos cooperados e
clientes, tirando suas dúvidas sobre produtos, e muitas outras
informações.

Viagens Técnicas 2017
Que já estão agendados os destinos para as Viagens Técnicas
deste ano. A primeira está marcada para ﬁnal de agosto para Farm
Progress Show, maior feira de máquinas e equipamentos dos EUA.
E o segundo destino é a World Dairy Expo, maior feira de gado
leiteiro dos EUA em ﬁnal de setembro. O pagamento pode ser feito
em até 4 x, a partir de abril, e do aéreo em até 5x, a partir de maio.
Para informações/inscrições falar com Nadiel no e-mail nadiel.kowalski@npkconsultoria.com ou WhatApp 42 9 9833.0014.

3.314 visualizações

Colaborador Destaque

2.301 visualizações

Colaborador Destaque 2016 vai para Augusto
Alfred Meierjurgen! A Área de Negócios Leite está
sempre à disposição de todos os cooperados e
parceiros para desempenhar o melhor e atender
todas as demandas! Parabéns equipe. Finalizamos
agora a cobertura em tempo real! Agradecemos a
todos que nos acompanharam por aqui os eventos
de hoje! #diadopecuarista

Expofrísia 2017
Que a Cooperativa Frísia realizará a EXPOFRÍSIA 2017 no Pavilhão
de Exposições Frísia, em Carambeí, nos dias 27 a 29 de abril. Produtores interessados em inscrever seus animais, podem entrar em
contato no Setor de Controle Sanitário e Gestão da Castrolanda.

Clube de Bezerras
Que o Setor de Controle Sanitário e Gestão realizará o Clube de
Bezerras 2017. As crianças com idade de 9 a 14 anos inscreveram
suas bezerras, nascidas entre 1 de março de 2017 a 30 de abril de
2017. O Clube de Bezerras é um programa de treinamento que
busca fazer com que as crianças tomem gosto pela atividade
leiteira.

5.341 visualizações

.com/castrolanda
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Cooperativismo ganha espaço
nas salas de aula
“Formar cidadãos mais responsáveis e comprometidos
com a coletividade”

A

partir deste ano, o projeto “Crescer e Cooperar”
das Mulheres Cooperativistas, realizará semanalmente na Escola Evangélica da Colônia Castrolanda oﬁcinas sobre Cooperativismo para estudantes da 6ª a 9ª série. Como uma Cooperativa Escola,
esse trabalho terá como foco o aprendizado do conceito de cooperativismo como um todo, desde contexto histórico até seus princípios e a prática que
rodeiam essa temática. O objetivo ﬁnal é proporcionar iniciativas de cooperação e liderança em crianças, preparando-as para se tornarem cidadãos capazes de atuar como líderes na sociedade. A evolução
deste projeto aconteceu depois de serem realizadas
algumas visitas em regiões e unidades que possuem
implantado o sistema de cooperativas escolas:
Maringá, Araucária, Sicoob, Nova Petrópolis e Sunchales (Argentina).

Texto:
Mariana Okita
Fotos:
Roselia Gomes
da Silva

Sob a coordenação das cooperativistas Amanda e
Analúcia Litzinger Gomes e Thainá Petter, juntamente com Peter Greidanus, Diretor Vogal da Castrolanda e Coordenador na Escola. As atividades serão
realizadas em cinco etapas: primeiro com o curso de
empreendedorismo, depois a aplicação do curso de
oratória, em seguida os alunos terão o curso informática, aprenderão sobre negociação e inovação e,
por ﬁm desenvolverão projetos de acordo com o que
foi ensinado.
Essas ações cooperativistas constituem um projeto
educativo e está amparado pela lei Nº 8.069, de 13
de julho de 1990 do Estatuto da Criança. Segundo o
ECA deve ser assegurado aos jovens a garantia de
acesso e frequência obrigatória ao ensino regular.
Com uma atividade compatível pelo desenvolvimento do adolescente Portanto, dentro da realidade
das cooperativas escolares brasileiras, as determinações acima e as mencionadas na lei 5764/71 sobre
as políticas e sociedades cooperativistas são fundamentais e obrigatórias.
O projeto será aplicado pelas próprias professoras
tutoras que levarão para as salas de aula o lema de
que “tudo começa quando as pessoas se juntam em
torno de um mesmo objetivo, em uma organização
em que todos são donos do negócio”. Serão exercícios inerentes a gestão, educação, produção, cultura,
oﬁcinas e lazer.
As atividades acontecem desde 2015 quando foi
apresentado o projeto a Escola e aos representantes
do Conselho. No mesmo ano foram feitas as visitas
nas cooperativas escolares no Paraná. Já a partir de
maio de 2016 o projeto fez a Formação para Orientadores de Cooperativas Escolares em Nova Petrópolis, promoveu reuniões mensais com a Escola e levou
a equipe da organização a Argentina. Para 2017, o
foco está em realizar a apresentação aos pais sobre a
oﬁcina, a capacitação de professores envolvidos, a
elaboração em conjunto de material didático da
oﬁcina e a continuação das reuniões mensais.

Em fevereiro, a escola recebeu a palestra “Educação
Cooperativa” do mestre Erlei Vieira com o objetivo
de sensibilizar e tornar o cooperativismo um assunto
conhecido entre o corpo docente. No ﬁnal, as participantes apontaram que a ﬁnalidade de atuar com
esse tipo de sistema educacional na escola é: “Formar cidadãos mais responsáveis e comprometidos
com a coletividade”. Além disso querem que os
jovens sejam cidadãos capazes de atuar como líderes através do autoconhecimento (conﬁança, controle), espírito de equipe, iniciativa, poder de decisão,
versatilidade, empreendedorismo e sucessão.
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na estrada
Cooperados são premiados em
Uberlândia (MG)
Produtores da Castrolanda ﬁcam em primeiro lugar em três das onze
categorias do Sumário Top100 Clariﬁde Holandês da Zoetis, empresa
global de saúde animal. Eles foram premiados durante o lançamento da
publicação em 23 de março, em Uberlândia (MG), durante o Curso Novos
Enfoques. Entre os animais vencedores estão, na categoria TPI, Ana
Thalea Rika 2973 Monterey TE e na categoria PTA vida produtiva, o
animal Ana Thalea Rika 2973 Monterey TE, do cooperado Roberto
Meindert Borg. Já na categoria na categoria PTA CCS a premiação ﬁcou
para Bur JR. Secret 2919 do cooperado Reinaldo de Boer.

quem esteve
na Castrolanda
Cargill Nutron
A Diretoria recebeu no dia 8 de março a visita de membros corporativos
da empresa Cargill especializada em produzir e comercializar internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, ﬁnanceiros e
industriais.#visitascastrolanda

Cooperados visitam cooperativas e
produtores do Paraná
Em fevereiro, 11 cooperados da Castrolanda em parceria com a BASF
realizaram visitas técnicas em cinco cooperativas: Cocamar, Coamo,
CVale, Coopavel e Agrária, localizadas nas cidades de Guaragi (Sertaneja), Maringá, Campo Mourão, Palotina, Cascavel e Guarapuava. Além de
verem na prática como alguns produtores locais exercem a produção
dos meios agrícolas. Na Cocamar, os cooperados foram apresentados a
industrialização, a ﬁação, ao museu Cocamar e acompanharam o envase
de sucos, óleo e maionese. Já na Coamo, viram todas as estratégias institucionais e atuação da cooperativa e ainda puderam visitar um cooperado que realiza suas produções de soja e milho.

European Protein
Dinamarqueses da empresa European Protein visitaram a Castrolanda
no dia 10 de março! O objetivo foi apresentar a empresa, bem como
seus planos de negócio aqui no Brasil, a ﬁm de fechar uma possível
parceria.

Na cooperativa CVale foi apresentado a introdução institucional e atuação no mercado, assim como a visita no abatedouro de frango e no cooperado produtor de soja, milho, frango e suínos. A Coopavel recebeu os
cooperados para mostrar a instituição, o funcionamento da produção de
sementes, do moinho de trigo e da assistência técnica. A Agrária, por sua
vez, mostrou as estratégias institucionais, a FAPA, a unidade de produção de sementes e o modelo que exercem hoje na Assistência Técnica.
Por ﬁm também levaram os participantes para visitar o cooperado
Agrária do setor de bovinos para mostrar a Cooperaliança de soja e
milho.
Segundo o Representante Técnico de Vendas da BASF, Gilberto Suda, o
foco foi além de conhecer as cooperativas, mas acompanhar alguns
produtores como os fazendeiros Gustavo Bastos Alves e Marcelo Katakura da Fazenda Jaçanã no Distrito de Paranagi que produzem soja, milho e
feijão. E a Fazenda Sta. Maria voltada a fabricar papel.
A equipe e os cooperados foram recebidos por Alfredo Lang – presidente
da CVale, Dilvo Grolli – presidente da Coopavel. Arnaldo Stock – Diretor
Financeiro Agrária e Valdemiro Nesi – Gerente de Compras Coamo.

Grupo Tricio
O Grupo Tricio, dos irmãos mexicanos Carlos e Ricardo Villarreal Tricio
estiveram na Castrolanda no dia 13 de março. Localizada na cidade de
Torreon no estado de Coahuila no México, a empresa possui 65 mil
vacas em produção de leite holandês e busca a compra de bezerros
holandeses em todo o país. Trazidos pelo Gerente Geral da Alta México,
Eros Milanez e recebidos pela Castrolanda e cooperados, os irmãos
puderam expor sobre as atividades da Tricio e possíveis ações de parceria.
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Bier Hoff é eleita terceira melhor
cervejaria do Brasil

Colônia Holandesa Kids
A Bebida Láctea Sabor Morango Colônia Holandesa Kids é ideal
para o público infantil, pois alia a praticidade da embalagem ao
sabor refrescante do morango. Além disso, oferece proteínas, cálcio
e nutrientes necessários para a energia e o desenvolvimento das
crianças.

Cordeiro Castrolanda
Suculento e Autêntico. É assim
que o Cordeiro Castrolanda leva a
mesa das famílias brasileiras um
sabor único. Rico em proteína de
alta qualidade e muitas vitaminas
e minerais, o cordeiro pode ser
um excelente componente para
uma dieta saudável.

A 5ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas foi um sucesso para a
Bier Hoff Micro Cervejaria. Na noite dessa última terça-feira, dia 7 de
março, a Bier Hoff ganhou o bronze como melhor cervejaria do Brasil e
recebeu mais nove medalhas na avaliação de cervejas: duas de ouro,
seis de prata e uma de bronze.
Para o Mestre Cervejeiro, Jacir Cavalheiro, a conquista é resultado e a
recompensa pelos longos anos trabalho, dedicação, muito estudo e
principalmente de muita paixão pelo mundo das cervejas artesanais.
O destaque principal vai para a cerveja Jerimoon Pumpkin Ale.
Produzida a partir de uma perfeita combinação de cinco diferentes
tipos de maltes importados, abóbora caramelizada e especiarias. Em
2013 recebeu medalha de bronze no mesmo concurso brasileiro, em
2014 medalha de Ouro no concurso sul-americano South Beer CUP –
Copa Libertadores de Cerveja . Agora a Jerimoon Pumpkin é ouro no
estilo Pumpkin Spice Beer no 5º Concurso Brasileiro de cervejas.
A disputa começou no dia 4 de março, como parte do Festival
Brasileiro da Cerveja. O Concurso foi avaliado por 61 jurados de 20
países diferentes que ﬁzeram uma impressão geral e analisaram a cor
e aparência, a carbonatação, o aroma, sabor, sensação de boca, estilo,
equilíbrio e drinkability de 2.034 rótulos das 332 cervejarias inscritas.
No ﬁnal, foram entregues 97 medalhas de bronze, 90 de prata e 69 de
ouro, totalizando 256 premiações. Em relação ao ano passado, o
evento aumentou mais de 500 rótulos participantes.
A Bier Hoff continuará presente durante o Festival que ocorre até o dia
11 de março, sábado, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina no
Parque Vila Germânica no Pavilhão Um, Estande B-23. Estará
disponível ao público 20 Rótulos de Cervejas, 12 em Chopp dos quais
quatro são lançamentos inéditos: Bier Hoff Juicy Ipa, Jerimoon
Pumpkin IPA, Bier Hoff Helles e a Bier Hoff Pale Lager que já no seu
lançamento foi premiada com a medalha de Bronze na categoria
American Amber Lager. Além das cervejas, o púbico poderá degustar
no Estande da Gelataio os sorvetes feitos com a Bier Hoff Cocada Preta
e com a nossa medalhista de Ouro Jerimoon Pumpkin ALE.
Os ingressos e a programação completa podem ser acessadas no site
oﬁcial do festival: www. festivaldacerveja.com
Conﬁra o resultado ﬁnal da premiação Bier Hoff

Medalha

Bier Hoff

Estilo

Cerveja

Ouro

Lager Styles - German-style Pilsener

Astral Da Ilha Rainha Do Verão

Ouro

Ale Styles - Pumpkin Spice Beer

Jerimoon Pumpkin Ale

Prata

Ale Styles - Brazilian Beer Com Madeira

Preto Véio

Prata

Ale Styles - German-style Leichtes Weizen

Bier Hoff Weizen

Prata

Hybrid/mixed - Light American Wheat
Beer With Yeast

Bier Hoff American Wheat

Prata

Lager Styles - German-style Schwarzbier

Bier Hoff Nigra

Prata

Lager Styles - American-style Light Lager

Bier Hoff Premium Lager

Prata

Lager Styles - Bohemian-style Pilsener

Bier Hoff Pilsner

Bronze

Lager Styles - American-style Amber
Light Lager

Bier Hoff Pale Lager

22 corporativo

Home + Leite: Novo programa permite
melhoramento na gestão da propriedade
Já pensou que a tecnologia na área de Negócios
Leite está cada vez mais avançada? Hoje as
estruturas de mecanização de ordenha, por
exemplo, alcançam um desempenho de
destaque nas propriedades mais desenvolvidas.
Agora o desaﬁo é garantir que os produtores
tenham computadorizados e catalogados todos
os dados mensais referentes aos eventos que
acontecem diariamente na produção do leite.
Desenvolvido pela Associação Paranaense de
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa
(APCBRH), o programa Home+Leite teve o
lançamento inédito e oﬁcial na Castrolanda
este ano. É uma versão off-line da WEB+Leite,
feito para facilitar o trabalho do criador que não
possui acesso a internet. Trata-se de um sistema
para desktop do computador que deixa mais
prático o gerenciamento da propriedade. Assim,
ele pode digitar os dados da propriedade
diretamente no sistema, inserindo informações
como: nascimentos, data da inseminação,
conﬁrmação de prenhes, baixa de animais, entre
outros dados. Segundo Rogério Bezerra,
Gerente de TI da Associação, o foco é crescer
mais e exportar a ideia para as demais
associações de outros estados.
O programa é inovador pois, de acordo com a

Analista Técnica, Raquel Schiavon, a diferença
entre os dois sistemas é que o Home+Leite é um
programa de coleta de dados básicos para o dia
a dia da fazenda. Já o WEB, além de ter os
mesmos relatórios gerenciais gerados no
Home, gera outros tipos de relatórios, como de
indicadores de eﬁciência reprodutiva para
vacas e novilhas, gráﬁcos do controle leiteiro e
relatórios de classiﬁcação linear do rebanho,
auxiliando o produtor e a assistência técnica a
detectar possíveis problemas na propriedade e
planejar a produção.
As vantagens da nova ferramenta são inúmeras,
além de poder ser usada sem a internet, o
próprio produtor tem o domínio para inserir os
dados. “Desta forma evitam-se erros. O produtor
conhece seus animais, sabe o que aconteceu
durante o dia de trabalho e coloca a informação”, aﬁrma Raquel. Isso porque, atualmente os
cooperados que não obtiverem o programa,
ainda seguirão o sistema antigo de cadastramento de dados mensal, através da anotação a
mão nas cadernetas entregues pela
Castrolanda.
Uma segunda qualidade dessa nova tecnologia
de gestão é que o cooperado consegue tirar as
listagens dos acontecimentos futuros da

fazenda no próprio programa. “Um exemplo é
quando ele quer fazer a secagem das vacas. Se o
proprietário lançou a cobertura da vaca e
conﬁrmou que ela ﬁcou prenha, ele consegue
pelo sistema emitir o relatório de vacas a secar”,
contou a técnica.
Outra característica positiva do Home+Leite, é
que no Regulamento de Controle Sanitário há
uma solicitação de que os produtores atualizem
o inventário animal pelo menos uma vez ao mês
para controlar os animais que nasceram,
morreram ou foram retirados da propriedade.
Manter os dados atualizados no sistema é
fundamental para auxiliar os veterinários na
realização dos exames e vacinação de brucelose e tuberculose.
Até o ﬁnal de março, nove cooperados
solicitaram a instalação, mas a Castrolanda já
aplicou o programa em fase de teste em outras
propriedades. Após instalado os produtores
serão treinados e uma vez por mês poderão
entregar no Setor de Controle Sanitário e
Gestão os dados compactados em pen drive ou
e-mail de tudo que cadastrou durante o mês no
Home+Leite, para ser atualizado na WEB.
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cooperativismo
Formação de Conselheiros Cooperativos
Com o objetivo de aprimorar e desenvolver competências dos Membros de Conselhos, o
Instituto Superior de Administração e Economia (Isae) em parceria com o SESCOOP/PR
estruturou o Programa de Formação de Conselheiros Cooperativos voltada aos
membros da Intercooperação. O foco é proporcionar a eles uma visão estratégica que
auxilie na construção dos novos cenários cooperativos, assim como, fortalecer
conhecimentos sobre as atribuições e responsabilidades do Conselho e seus membros.
O programa que teve início em setembro de 2016, segue mensalmente nas sextas-feiras
e sábados até o mês de junho. Com um total de 144 horas os tutores trabalharão, até o
ﬁnal do projeto, conteúdos da apostila, exercícios práticos e expositivos voltados ao
cooperativismo, estratégia e liderança.

Excelência em Gestão promove oﬁcina
Os cooperados receberam o treinamento da consultoria do SEBRAE sobre "Custos Variáveis na
Agricultura". O curso fez parte das atividades do projeto Excelência em Gestão. Matéria realizada na última edição do Jornal Castrolanda Notícias. Saiba mais acessando:
http://www.castrolanda.coop.br/castrolanda-noticias
O Jornal Castrolanda Notícias
é uma publicação mensal da
Cooperativa Castrolanda.
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Jovens e Mulheres Cooperativistas visitam a UIC
Alguns jovens e mulheres realizaram uma visita especial na Unidade Industrial de Carnes (UIC).
Recebidos por Marcelo Tireli e pelo vice-presidente Richard Borg, puderam aprender sobre cooperativismo de laticínios e estratégias de atuação no mercado interno e externo com a marca
Alegra

Impressão:
Gráﬁca Midiograf
Tiragem:
1000 exemplares
Periodicidade:
Mensal
Contato Comercial:
Agromídia (11) 5092.3305
Guerreiro Agromarketing (44) 3026.4457
*É permitida a reprodução desde que
citada a fonte.

Escreva para a Redação
Envie seus comentários e opiniões sobre
as reportagens publicadas para
comunicacao@castrolanda.coop.br
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
CEP 84.165-970 - Colônia Castrolanda
Castro - Paraná

