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Excelência em gestão

O

s conceitos relativos à Excelência em Gestão e como
a sua prática pode ter reﬂexos positivos na
produtividade e competitividade das organizações
empresariais foi o tema tratado pelo presidente executivo da
Fundação Nacional da Qualidade, Jairo Martins, durante o
Fórum dos Presidentes das Cooperativas do Paraná, evento
promovido pelo Sistema Ocepar em 02/06, na Cooperativa
Frísia. Martins falou sobre cenários, tendências, desaﬁos e o
que as empresas devem fazer se sair bem no ambiente em
que estão inseridas, principalmente, em momentos de
diﬁculdades, como o que o Brasil enfrenta atualmente.
Para o presidente executivo da FNQ toda organização
sustenta-se em cinco pilares: Relevância – demonstrar
relevância no atendimento às demandas dos clientes e da
sociedade; Gestão – ter uma cultura organizacional forte
para a superação de todos os obstáculos em torno de um
objetivo comum, para o sucesso coletivo; Resiliência –
adaptar-se, reiventar-se diante dos riscos das mudanças dos
cenários e das necessidades, olhando o longo prazo; Foco –
desenvolver as competências essenciais para realizar o
propósito comum, com a disciplina e o comprometimento
necessários; Excelência – acreditar que a excelência, em
todos os aspectos da organização, é um alvo móvel e é o que
o sustenta no longo prazo. De acordo com Martins, a
excelência em gestão mostra que um dirigente não pode
deixar de estar atento a todos os pontos que permeiam a
organização que ele representa. “Quem está à frente dos
negócios precisa de uma visão
ampla e de uma boa liderança,
PROCESSOS,
que olhe processos, pessoas,
PESSOAS,
estratégias, informação e,
muito importante, garanta
ESTRATÉGIAS,
uma transparência interna
muito grande. A partir daí,
INFORMAÇÃO E
gera-se resultados”, comenGARANTA
tou. Martins propôs uma
TRANSPARÊNCIA agenda de liderança norteadora para os dirigentes
cooperativistas. Ele listou oito
pontos fundamentais: Liderança transformadora – que
compreenda os cenários, inspire para o objetivo comum da
eﬁciência e da eﬁcácia operacional, com ética e
sustentabilidade; Pensamento sistêmico – compreender,
interagir e tratar as relações de interpendência, atuando em
parceria e buscando a intercooperação; Compromisso com
as partes interessadas – estabelecer pactos com as partes
interessadas e suas inte-relações com as estratégias e
processos de curto a longo prazos; Orientação por processos
– entender a organização como sendo um conjunto de
processos interligados, aproveitando as sinergias e
otimizando custos; Aprendizado Organizacional e Inovação Buscar e alcançar continuamente novos patamares de
competência, inovando e compartilhando conhecimento;
Adaptabilidade - Ser proativo e ter ﬂexibilidade e
capacidade de mudar em tempo hábil, frente às tendências e
às novas demandas do contexto; Desenvolvimento
Sustentável - Posicionar-se e responder pelos impactos de
suas decisões e ações no ambiente e sociedade, olhando o
coletivo e o futuro; Geração de Valor - Alcançar resultados
econômicos, sociais e ambientais, buscando continuamente
a excelência que se sustente no longo prazo.

Vencedora do Prêmio

Excelência em Gestão

castrolanda.
coop.br
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ao Cooperado
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expediente
Diretor Presidente
Frans Borg
Diretor Vice-Presidente
Richard Hendrik Borg
Diretor Secretário
Willem Berend Bouwman
Diretores Vogais:
Paulo Roberto Trentin
Mark Allen Harvey
Peter Greidanus
Hendrikus Salomons
Diretor Industrial
Popke Ferdinand Van Der Vinne
Diretor de Operações
Marco Antonio Prado
Conselho Fiscal
Altamir de Jesus de O. Batista
Ronald Rabbers
Claudio Henrique Kugler
Armando de Paula C. Filho
Mateus Simão
João Cristiano Kiers
Comitê de Crédito
Paulo Roberto Trentin
Ronald Rabbers
Roelof Rabbers
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Marco Antonio Prado
Paulo Alberto Machinski
Comitê de Agricultores
João Cristiano Kiers
Frederik Jacobus Wolters
Jean Leonard Bouwman
Willem Hendrik van de Riet
Edson Roberto Freire
Carlos Shigueo Arie
Luiz Fernando Tonon
Comitê de Bovinocultores
Sandro Aurelio Hey
Nelci J.P. Mainardes
Lucas Rabbers

Daniel Munaro
Charles Hendrik Salomons
Ronald Rabbers

Erik Bosch
Adilson Roberto Fuga
Ivonei Durigon

Comitê de Suinocultores
Jan Ate de Jager
Leonard Loman
Marcelo de Jager
Marian Hendrika Wolters
Mateus Simão
Frederik de Jager

Comitê Unidade Lácteas UBL/Frísia
Frans Borg
Teunis Jan Groenwold
Emerson Moura
Jan Van der Vinne
Jan Noordegraaf Filho
Adilson Roberto Fuga
Popke Ferdinand van der Vinne
Edmilton A. Lemos

Comitê de Ovinocultores
Marcelo de Jager
Rosimeire Teixeira Prado
Luiz Carlos Klempovus
Alvaro Tatsuya Yamamoto
Comitê de Bataticultores - UBBS
Bert Loman
Osmar Tadashi Okubo
Bernard David Van de Riet

Comitê Pool de Leite
Hendrikus Salomons
Ronald Rabbers
Maurício Greidanus
Janus Katsman
Jan Gerrit Berendsen
Richard Verburg
Superintendente de Operações Lácteas
Edmilton Aguiar Lemos

UBF
Eltje Jan H E Groenwold
Jean Leonard Bouwman
Albert Strijker Rabbers
ULB
Bernard David Van de Riet
Richard Hendrik Borg
Sergio Manoel de Medeiros Gomes
Comitê de Feijão
Alexander A. Mittelstedt
João Galvão Prestes
Albert Reinder Barkema
Eltje Jan H E Groenwold
Guilherme Kugler Filho
Claudio Henrique Kugler
Comitê Unidade Industrial
de Carnes - UIC
Richard Hendrik Borg
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Marco Antonio Prado
Paulo Marchezini
Johannes va der Meer

Superintendente UIC
Ivonei Durigon
Gerentes de Negócios
José Carlos Rodrigues – Corporativo
Marcio Copacheski – Agrícola
Mauro Cesar de Faria – Carnes
Cleudiney Aparecido Iank – Batatas
Henrique Costales Junqueira – Leite
Everson Orlando Lugarezi – Feijão
Prentice Balthazar Junior – Novos
Negócios e Relacionamento
Gerentes de Unidades Industriais
Enio Borges Andrade – Suprimentos
UBL SP
Douglas Coleraus – Industrial UBL SP
Camilo Alexssandro Hartmann Alves Técnico UBL
Eduardo Gomes – Comercial UIC
Everton Ricardo Tomazetti Segatto Industrial UIC
Fabrício Penaforte Borges - Técnico UIC

novos cooperados
MATR.
2168
2169
2170

NOME DO COOPERADO
MARILAINE DA SILVA BARBOSA
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS
RENATO ROSA DOMINGUES

colaboradores

915

ATIVIDADE PRINCIPAL
PECUÁRIA LEITEIRA
PECUÁRIA LEITEIRA
OVINOCULTURA

CIDADE
PIRAÍ DO SUL-PR
IPIRANGA-PR
BANDEIRANTES-PR

TOTAL
EFETIVO

2.052 2.967
Maio 2017
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Enquete

Classiﬁcados

Você compra produtos
especiais para levar
uma alimentação mais
saudável para sua
família?

VENDE-SE NOVILHAS
Vende-se 4 novilhas mestiças prenhas com
previsão de parto para junho de 2017. Duas
inseminadas com semên sexado.
Tratar (42) 98854-110 Valor R$ 3.500,00

37
0%
7,4%
0%
55,6 %
%

Sim, compro, porque é um
investimento que vale a pena
Sim, compro, porque tenho restrições
alimentares que exigem essa compra
Não compro, porque sai mais caro
que a alimentação menos saudável
Não compro, porque não é tão
importante esse investimento

VENDE-SE SILAGEM DE MILHO
Silagem de milho - 32 ha de silagem na Santa
Rita em Castro Paraná. Tratar (42) 8402-6308
VENDE-SE EQUIPAMENTOS
Vende-se equipamentos para criação de frangos
- Bebedouro Niplle, comedouro automático, silo
para 16 toneladas e 24 ventiladores.
Tratar (42) 9 9917-6447 ou 3232-1628.
VENDE-SE TANQUE RESFRIADOR
Tanque resfriador de Leite - 2 ordenhas 800
litros, 220 volts, ano 2011, marca Reafrio.
Valor R$ 6.000,00 à vista. Tratar (42) 99930-127

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) 9840-2630
VENDE-SE COLHEITADEIRA
vendo colhedeira marca CASE ,modelo 2388,
ano 2005, 30 pés. Tratar (42) 9840-2630

VENDE-SE ROÇA DE MILHO
Vendo roça de milho próximo ao Abapan.
Tratar (42) 9840-2630

VENDE-SE CHÁCARA
Vendo chácara em Piraí do Sul, no Bairro Martelo,
a menos de 1 km 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. R$ 170.000,00. Tratar (42) 8409-0712

VENDE-SE PLANTADEIRA
Plantadeira Stara Sﬁl - 11 linhas, ano 2005.
Tratar(42)9921-0558 ou 9976-5958

VENDE-SE F-4000
Ano 05/05. Carroceria com sobre-grade com
engate rápido. Cor prata. Tratar (42) 8407-8253

Compro somente em alguns casos

Veja a opinião dos visitantes do site:
www.castrolanda.coop.br

VENDE-SE FORD FIESTA
Ford Fiesta, 1.6, cor preto, ano 2014, em ótimo
estado. Tratar (42) 99900-066

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

Não ande pelo caminho traçado,
pois o conduzirá unicamente para
onde os outros foram.
GRAHAM BELL
Cientista e inventor do telefone
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geral

Minestrone
Especial

Feijoada
Light

INGREDIENTES

INGREDIENTES

100 g feijão carioca TROPEIRO SELEÇÃO
1/2 unidade de repolho
5 unidades de tomate
5 unidades de abobrinha
2 unidades de berinjela azeite a gosto
15 gr funghi secchi
80 gr macarrão queijo ralado a gosto
sal a gosto

500 g de feijão preto TROPEIRO SELEÇÃO
400 g de lombo suíno ALEGRA
200 g de carne seca magra
Louro a gosto
Cheiro verde picado a gosto
Cebola picada a gosto
Dente de alho picado a gosto
2 colher (sopa) de margarina light sem sal

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Colocar na água salgada o feijão e todas as verduras (à gosto-da estação)
lavadas e cortadas em pedaços e os tomates sem pele e sementes.
Deixar o funghi secchi em água morna por alguns minutos, picar e juntar
aos outros ingredientes. Acrescente o azeite, deixe ferver e abaixe o fogo
para cozinhar por mais ou menos três horas. No ﬁnal acrescentar o macarrão
e cozinhar por mais 15 min. Por ﬁm, acrescente um pouco de alho e
manjericão se preferir.

Deixe o feijão de molho na água de véspera. Em separado, deixe as carnes
salgadas de molho em água, também de véspera, trocando várias vezes a
água durante este período. No dia, ferva as carnes salgadas e jogue a água
fora e ferva novamente. Se a água ainda estiver engordurada, basta colocá-la,
já fria, no freezer ou geladeira. A gordura se solidiﬁcará na superfície, podendo
ser facilmente removida com uma colher. Renovar e tornar a ferver. Esta água
será aproveitada para o cozimento da feijoada. Cozinhe o feijão, adicione um
refogado feito em frigideira antiaderente, sem óleo, com a cebola, o alho, o
cheiro-verde, o louro e as carnes em pedaços. Veriﬁque o sal e sirva

Fonte: www.tropeiroselecao.com.br

Fonte: www.tropeiroselecao.com.br

+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br
Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br
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ruto de um rigoroso processo de qualidade, a Castrolanda
apresenta ao mercado curitibano, o Tropeiro Seleção –
linha premium que garante aos consumidores um feijão de
alta qualidade, com grãos maiores e mais macios, atestado
pelo selo de aprovação da Fundação ABC.
De acordo com o Diretor de Operações da Castrolanda, Marco
Antonio Prado, o Tropeiro Seleção atenderá um público que
procura por produtos selecionados. “Temos uma demanda de
consumidores exigentes, conscientes da importância de
oferecer à família um produto de excelência e que desejam
levar à mesa uma alimentação saudável completa”, aﬁrma.
O Diretor de Operações explica que o Tropeiro Seleção traz
um avanço em relação aos feijões existentes no mercado.
Entre os seus diferenciais estão o rigoroso controle de todas
as etapas do processo, que abrange desde o plantio até o
ponto de venda. “Avaliamos as sementes, escolhemos os
produtores aptos para cumprir as recomendações técnicas
para a produção, acompanhamos todo o processo produtivo
para ter a certeza de que somente os grãos recomendados
serão utilizados e a Fundação ABC faz a análise de toda a
documentação da produção”, explica.
Segundo Prado, o Tropeiro Seleção vem mostrar que é
possível ter inovação, excelência, mais sabor à mesa. “A
Castrolanda garante a qualidade premium do feijão. Quando
os grãos chegam à Unidade de beneﬁciamento, passam ainda
por um processo de 12 etapas de seleção, nas quais as
peneiras fazem a limpeza e separam os maiores e melhores
grãos”, conta.

Sobre a Castrolanda
A Castrolanda é uma cooperativa agroindustrial com sede
localizada em Castro, no Paraná. Foi fundada em 1951 e há
mais de 65 anos busca se adaptar aos movimentos de
mercado, porém sempre de acordo com os interesses dos seus
cooperados. Com 2,83 bilhões de faturamento, possui 878
cooperados. Tem 2.971 colaboradores e Unidades de
Negócios divididas em Operações (agrícola, carnes, leite,
batata, feijão e corporativa) e Industrial (carnes, leite, batata).
O compromisso das áreas de negócios é o mesmo: coordenar,
desenvolver e fomentar as atividades dos cooperados,
estando presente em todos os elos das cadeias produtivas e
na agregação de valor por meio das indústrias com produção
de marca própria bem como de terceiros, os quais contribuem
para o desenvolvimento da representatividade no mercado.
Tem entre seus principais valores a transparência, a qual gera
a ﬁdelidade do cooperado, tão importante para a manutenção
dos negócios. Fazem parte dessas práticas de ﬁdelização do
cooperado, o planejamento envolvendo as lideranças,
discussão de orçamentos, deﬁnição de investimentos,
apresentação de resultados e prestação de contas dos atos da
administração.

Sobre a Fundação ABC
A Fundação ABC é uma instituição de caráter particular, sem
ﬁns lucrativos, que realiza pesquisa aplicada para
desenvolver e adaptar novas tecnologias, com o objetivo de
promover soluções tecnológicas para o agronegócio aos mais
de quatro mil produtores rurais ﬁliados das Cooperativas
Frísia, Castrolanda e Capal, além dos agricultores
contribuintes, como os da Coopagricola e dos grupos Apta e
BWJ. O trabalho da Fundação ABC abrange uma área de 454
mil hectares, além de uma bacia leiteira de mais de 1,4
milhão de litros diários.
A instituição também realiza projetos de pesquisa com
empresas privadas, por meio de contratos de cooperação
técnica e mantém vínculos com empresas de pesquisa
pública como IAPAR, EMBRAPA e importantes universidades
do Brasil.
A sede está localizada na rodovia PR 151, km 288, no
município de Castro, no Paraná. É onde ﬁcam os laboratórios.
Além disso, possui quatro Campos Demonstrativos e
Experimentais, que totalizam uma área aproximada em 205
h e c t a r e s . Pa r a m a i s i n f o r m a çõ e s é s ó a ce s s a r :
www.fundacao.org.br.

Sobre a Bayer: Science For A Better Life
(Ciência para uma Vida Melhor)
A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas
áreas de cuidados com a saúde humana e animal e
agricultura. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para
beneﬁciar as pessoas e melhorar sua qualidade de vida. Além
disso, a companhia objetiva criar valor por meio da inovação.
A B a y e r é co m p r o m e t i d a co m o s p r i n c í p i o s d o
desenvolvimento sustentável e com suas responsabilidades
sociais e éticas como uma empresa cidadã. Em 2016, o grupo
empregou cerca de 115 mil pessoas e obteve vendas de €
46.8 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2.6 bilhões e as
despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 4.7
bilhões. Esses números incluem os negócios de polímeros de
alta tecnologia, que foram lançados no mercado de ações
como companhia independente nomeada Covestro, em 06 de
outubro de 2015.

“Temos uma demanda de
consumidores exigentes,
conscientes da importância
de oferecer à família um
produto de excelência e que
desejam levar à mesa uma
alimentação saudável
completa”
MARCO ANTONIO PRADO
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CASTROLANDA
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Tropeiro Seleção é uma parceria de
desenvolvimento de produto entre a
Castrolanda e a Fundação ABC, comprometidas com a qualidade e a satisfação dos
seus consumidores em trazer para o
mercado um produto altamente diferenciado. A iniciativa conta com a capacitação
de seis produtores associados da
Castrolanda, que receberam todo o suporte
para a preparação do solo, plantio, acompanhamento, colheita e classiﬁcação de
feijão para depois ser disponibilizado ao
mercado.

Pioneirismo
Essa é a primeira vez que ocorre um
processo de gestão da cadeia produtiva de
feijão, excelência que já é adotada em
outros alimentos como o café. O conceito
do Tropeiro Seleção foi desenvolvido pela
Castrolanda com o apoio da Bayer como
forma de atender uma demanda crescente
do mercado consumidor por produtos de
alta qualidade e garantia de boas práticas
agrícolas. “Existe um movimento crescente
de compradores mais exigentes em
relação às boas práticas agrícolas na
produção dos alimentos. A Bayer busca
apoiar o agricultor para atender tais
exigências”, ressalta a gerente de sustentabilidade e parceria de food chain da Bayer,
Cristiane Lourenço.

Curitiba
Em embalagens de 500 gramas, o Tropeiro
Seleção está disponível nos mercados de
Curitiba, nas opções carioca e preto. A
novidade incrementa a linha Tropeiro já
composta por produtos das variedades
carioca, preto e vermelho.

INOVAÇÃO E PARCERIA: Tropeiro Seleção

geral

foto em
destaque

Curso de regulagem e operação
A Unidade Agrícola sempre pensando na melhoria de qualidade! Nos dias
16, 17 e 18 de maio a equipe de assistência técnica aplicou o curso de
regulagem e operação para cooperados e operadores de pulverizadores. O
curso aconteceu em São Paulo na cidade de Itaberá e no Paraná nas
cidades de Piraí do Sul e Castro.

Naturalle
As mães sempre sabem o que é melhor. Ainda bem que elas podem contar
com um leite puro de verdade, sem qualquer aditivo. Agradecemos a sua
conﬁança para podermos juntos cuidar da sua família!

Operário na Alegra

Grife Castrolanda

O "Trem Fantasma" visitou a Unidade Industrial de Carnes (UIC) no dia 8 de
maio. Jogadores de futebol e equipe técnica do Operário Ferroviário
Esporte Clube (OFEC) estiveram na Alegra Foods visitando os
procedimentos de fabricação e reaﬁrmando parceria como patrocinadora
oﬁcial do time. Além disso, sortearem camisetas e ingressos para os
colaboradores. Mais informações no site www.castrolanda.coop.br.

A campanha de Dia das Mães, “Toda mãe quer”, da Grife Castrolanda
sorteou no dia 13 de maio um vale compras no valor de R$ 250,00.
Para participar, a cada R$ 50,00 gastos na loja, o cliente ganhava um
cupom. A sortuda desta vez foi a castrense Juliana Livai.
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Melhores da Suinocultura: UPL Castrolanda
e cooperados recebem premiação

N

o ano de 2016, a produção de suínos na Castrolanda atingiu a importante marca de 30,25
leitões desmamados/fêmea/ano. A média nacional,
no mesmo período, foi de 27,14 leitões desmamados/fêmea/ano de acordo com dados divulgados
pelo “Melhores da Suinocultura 2016 – 9ª edição
Agriness S2”.
Nesta edição de 2016 participaram 1.215 propriedades somando 956.326 matrizes. Esse número representa em torno de 65% das matrizes suínas no Brasil.
No dia 27 de abril aconteceu o evento para premiação das melhores granjas em Florianópolis/SC.
Foram premiadas 16 granjas em 6 categorias. A
Cooperativa Castrolanda teve 3 participantes dentre
as 16 propriedades premiadas. Entre eles o cooperado Mateus Simão (1º lugar granjas até 300 matrizes),
a UPL Castrolanda (3º lugar granjas com mais de
3000 matrizes) e o cooperado Reinder Barkema
(granja destaque – evolução de 7,65 leitões/fêmea/ano totalizando 32,88 leitões).
De acordo com o Coordenador de Produção do setor
de suinocultura da cooperativa, Danilo Leal Rocha,
esse resultado vem de um trabalho desenvolvido
com a equipe técnica com o objetivo de orientar as
melhores práticas tendo em vista a relação custobenefício.“Ou seja, o objetivo é ter granjas com custo
competitivo. Apresentar boa produtividade aliada a
custo competitivo é um dos pontos neste caminho”,
aﬁrmou. Um trabalho de benchmarking é uma das
ações da equipe que tem buscado visitar as propriedades no Brasil indicadas como as de maior produtividade para avaliar estratégias para manter um
sistema competitivo. A equipe salientou também
que vale destacar o empenho de todas as pessoas
envolvidas nesta atividade: desde os produtores,
colaboradores das granjas, equipe da assistência
técnica, bem como os colaboradores dos setores de
apoio, tais como: Administração Carnes; Fábrica de

Rações, Unidade de Desenvolvimento Genético
(UDG), Unidade de Produção de Marrãs (UPM) e
Unidade Granja Experimental (UGE).

Sobre o “Melhores da Suinocultura”
Idealizado em 2006 e considerado o maior benchmarking do Brasil e da América Latina, o Melhores
da Suinocultura é um projeto desenvolvido pela
Agriness especialmente para suinocultores com o
objetivo de oferecer um referencial transparente e
conﬁável para os índices de produção da suinocultura do país. Promovido anualmente, ele reúne, produtores no Brasil e Argentina, somando mais de 1
milhão de matrizes. “O Melhores da Suinocultura já
nasceu com a missão de tornar os temas 'informação
e gestão' mais presentes no dia a dia das granjas e
mostrar que compartilhando todo mundo ganha”,
aﬁrma Cristina Gonçalves Bittencourt, sóciafundadora da Agriness e coordenadora do Melhores
da Suinocultura.
Durante todo o ano, os participantes enviam mensalmente seus dados via internet para a atualização
das informações e têm acesso a uma ferramenta online que permite a visualização da sua classiﬁcação
geral, bem como a comparação da sua granja com as
de outros produtores do país. Após um ano de avaliações e comparações, é realizada uma auditoria nos
dados das granjas e emitida uma lista com os melhores produtores do Brasil e da Argentina, divulgada
em conjunto com as informações consolidadas dos
índices de produtividade dos países participantes
através do Relatório Anual do Desempenho da Produção de Suínos, que é disponibilizado para todo o
mercado. As auditorias são realizadas por uma
comissão técnica formada por especialistas da área
e proﬁssionais de instituições apoiadoras, garantindo a credibilidade das informações geradas.

“O objetivo
é ter granjas com
custo competitivo.
Apresentar boa
produtividade
aliada a custo
competitivo é um
dos pontos neste
caminho”.
DANILO LEAL ROCHA
COORDENADOR DE PRODUÇÃO DO SETOR
DE SUINOCULTURA
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DINÂMICAS DE MÁQUINAS:
Agroleite amplia áreas de demonstração
Para atender a demanda das indústrias de máquinas a organização do Agroleite, evento que
será realizado no período de 15 a 19 de agosto, em Castro, no Paraná, aumentou as áreas de
campo para Dinâmicas de Máquinas.

E

m uma parceria entre Castrolanda, Fundação ABC e o Ceepom – Centro Estadual de Educação Proﬁssional Olegário Macedo a partir deste
ano serão 18 hectares exclusivos para os campos de demonstração. De
acordo com o Supervisor, Ivo Rodrigues dos Santos, a necessidade surgiu
desde as primeiras edições da Agroleite quando a organização acompanhou o grande interesse do público com as dinâmicas sobre produção de
silagem pré-secada. Anualmente, cerca de 1000 pessoas acompanham a
atividade, o que demonstra que este tipo de demonstração torna-se um
atrativo e agrega valor a feira. Santos também destaca que, além de despertar esse interesse, as dinâmicas representam um fórum de difusão de tecnologia.“Com as dinâmicas podemos mostrar para os técnicos, produtores e
demais interessados, o que existe de recursos de máquinas e equipamentos
disponíveis no mercado e os avanços tecnológicos alcançados pelas indústrias no segmento produção de alimentos conservados”, aﬁrmou.
E, ainda de acordo com o supervisor, se por um lado, o interesse do público e
das indústrias em expor continua e aumenta, a ampliação da área também
é uma forma de dar mais oportunidade para as empresas fazer uma melhor
mostra dos seus produtos. “O público interessado pode avaliar melhor a
performance dos equipamentos”, concluiu Santos.

Inscrições
As empresas expositoras do Agroleite 2017 interessadas em participar
devem fazer a inscrição até o dia 01 de julho, no site do evento em www.agroleitecastrolanda.com.br/dinamica-de-maquinas

Estrutura
A organização do evento fornecerá uma área de (18ha) cultivada com pastagem anual de inverno (azevém). A organização dos plots, assim como a
condução das demonstrações será de responsabilidade da organização do
Agroleite.

Participação
Poderão participar das dinâmicas todos os Expositores do AGROLEITE
2017 que tenham equipamentos e/ou implementos voltados para a produção de silagem pré-secada. Implementos e/ou maquinas de pequeno e
grande porte.

Demonstrações

Custos
Haverá um custo de R$ 350,00 por máquina ou implemento para demonstrar, valor que atende as necessidades estruturais do evento, organização e
condução das apresentações.

Fotos: João Paulo Cobbe

A demonstração de campo será realizada nos dias 16 e 17 de agosto, a
partir das 13h30, em local previamente deﬁnido pela coordenação técnica.
Se as condições de clima não permitirem poderá haver alteração na data.

Operações
As demonstrações de campo estarão divididas nos seguintes segmentos:
Cultura – Azevém
- Corte (segadoras convencionais, condicionadoras de martelo e
prensa de borracha etc...)
- Ancinhos Revolvedores (de função única e duplos).
- Ancinhos Enleiradores (de função única e duplos).
- Enfardadoras de câmara ﬁxa e variável, empacotadora (silagem).
Silos quadrados e redondos.
- Colhedoras de forragem.
- Misturadores de alimentos (TMR)

“Com as dinâmicas podemos mostrar
para os técnicos, produtores e demais
interessados, o que existe de recursos de
máquinas e equipamentos disponíveis no
mercado e os avanços tecnológicos
alcançados”
IVO RODRIGUES DOS SANTOS
SUPERVISOR LEITE
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entre
aspas
Para se alcançar um
ideal, é necessário ter
ambição, e ter ambição é
perder de vista o ideal

Não importa o
objetivo que você
tenha, você poderá
chegar lá se estiver
disposta a trabalhar
Oprah Winfrey
Apresentadora

Carlos Drummond de Andrade
Poeta Brasileiro

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

Parafraseando Chris Grosser
"Oportunidades não surgem.
É você que as cria". O nosso
foco é juntos com espírito
de parceria, vamos criar e
desenvolver oportunidade
para a Castrolanda
Amilton pires Ribas,
Coordenador de Gestão de Pessoas

A ciência de hoje
é a tecnologia de
amanhã
Edward Teller
Físico

Se eu tivesse cumprido
todas as regras, eu nunca
teria chegado em
nenhum lugar
Marilyn Monroe
Artista

A Castrolanda
fez e faz parte da
minha vida
Juliano Schulz Valenga
Engenheiro Agrônomo e ﬁlho de cooperado

Se o Brasil voltar a
crescer, e trabalhamos
para isso, teremos oferta
de energia suﬁciente para
atender a demanda?
Francis Eduardo Grilo
Supervisor de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

O verdadeiro progresso
é pôr a tecnologia ao
alcance todos
Henry Ford
Fundador da Ford Motor Company
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7º Fórum Nacional
de Museus 2017
POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CASTROLANDA

P

romovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), o Fórum
Nacional de Museus é um evento bienal, de abrangência
nacional, com o objetivo de reﬂetir, avaliar e delinear diretrizes
para a Política Nacional de Museus (PNM) e consolidar as bases para a
implantação de um modelo de gestão integrada dos museus
brasileiros, representado pelo sistema Brasileiro de Museus (SBM).
Cada edição do FNM acontece em uma cidade diferente, selecionada
ao término da edição anterior, a 7ª edição do evento foi sediada pelo
município de Porto Alegre (RS). O tema do evento também varia
conforme a edição, sendo que para 2017 o tema foi “Recomendações
Unesco 2015 para a Proteção e Promoção do Patrimônio Museológico
e Coleções”.
A partir daí os trabalhos devem reﬂetir sobre perspectivas e caminhos
a serem trilhados pelos museus no Brasil tendo em vista as
Recomendações da Unesco – consideradas “um pilar das políticas
públicas de museus para as próximas décadas”.
Durante o evento, cerca de 500 pessoas de municípios das cinco
regiões do Brasil circularam pelo Centro de Eventos da PUCRS,
buscando a construção do conhecimento e trocas de experiências
através das diferentes formas de interação propostas pelo fórum.
A primeira conferência da semana, ministrada pelo belga François
Mairesse, trouxe os principais avanços propostos por esse documento
e a adesão dos países ao projeto de apoio ao desenvolvimento dos
museus. Para saber mais sobre esta conferência, acesse:
http://fnm.-museus.gov.br
A segunda conferência tratou da cooperação internacional entre
museus, pautada na Declaração de salvador, enquanto a terceira
abordou a inﬂuência da era digital nos museus, sob o tema "Museus
no século XXI: comunicação e formação de novos públicos".
Os nove painéis apresentados durante a semana reuniram representantes de museus e experiências brasileiras para apresentar e debater
temas relacionados às funções dos museus: preservar, pesquisar,
comunicar e difundir.
Apoio Cultural

Apoio Institucional

Realização

As Comunicações Coordenadas deram espaço para a equipe do Centro
Cultural Castrolanda apresentar um relato de experiência sobre o
trabalho de comunicação e difusão que tem sido realizado com a
formação do centro. Este espaço foi dedicado para que relatos de
experiência de diversos museus nacionais, com os mais variados
aportes, pudessem promover debates sobre questões relacionadas ao
documento da UNESCO. No total, foram selecionados 18 trabalhos na
modalidade Apresentação Oral e 30 trabalhos na modalidade Pôster.
Foi uma experiência muito gratiﬁcante poder estar em contato com
pessoas e instituições tão diversas, mas que possuem o mesmo
propósito. Trouxemos na bagagem muitas ideias e propostas para
serem aplicadas ao Centro Cultural Castrolanda, para que o nosso
espaço de visitação se torne o mais agradável e interessante possível.
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você
sabia?

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

Jovem Cooperativista

Visita na UIC

Que já estão agendados os eventos e atividades do Programa
Jovem Cooperativista. O programa é voltado para todos os jovens
que são cooperado(as) e ﬁlho(as) de cooperados(as) que visam
desenvolver novas lideranças, despertando uma visão de futuro,
conhecendo a sua cooperativa, princípios, história e ﬁlosoﬁa
cooperativista. Todas as inscrições dos eventos podem ser feitas
pelo site www.castrolanda.coop.br/eventos. Conﬁra o calendário e
tenha mais informações na Assessoria de Cooperativismo por email cooperativismo@castrolanda.coop.br ou telefone (42)
3234-8318 / 3234/8284 e (42) 98816-8878.

Olha só que galera diferente
veio visitar a Unidade Industrial
de Carnes! Recebemos os alunos
do 8º ano da Escola Evangélica
da Comunidade de Castrolanda
na última sexta-feira. O objetivo
foi conhecer sobre alguns
processos industriais!

4.173 visualizações

Prêmio Mundo de Respeito
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Resultados

(Castro - PR)
(Ibitinga - SP)
(Piracicaba - SP)
(Sertãozinho - SP)
(Carambeí - PR)

Embaixador
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque

DATA

HORA

LOCAL

26º Encontro
Estadual do
Jovemcoop

26 e 27 de julho
(Quarta e quinta-feira)

A deﬁnir

Cafelândia - PR

Benchmarking na
Cooperativa
COMIGO

8 a 10 de setembro
(sexta-feira a domingo)

A deﬁnir

Rio Verde - GO

Treinamento
Experiencial ao
Ar Livre (TEAL)

3 de novembro
(sexta-feira)

A deﬁnir

Na RPPN Ninho do
Corvo em Prudentópolis
PR

Circular por e-mail
Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via email no mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre seu
nome e e-mail no site www.castrolanda.coop.br/newsletter.

COOPERATIVAS
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Coopercitrus
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Frísia Cooperativa
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Embaixador

Vamos comemorar com a gente? Mais uma vez campeã, a Cooperativa Castrolanda
ﬁcou em 1º Lugar na categoria Cooperativas do Programa DuPont Mundo de Respeito.
Fomos avaliados por um comitê de julgamento local e global e escolhidos como
“Embaixador”. A celebração acontecerá na sede da DuPont, em Wilmington (DE) Estados Unidos, durante os dias 18 e 20 de julho. Onde participaremos de um “Jantar de
Premiação” juntamente com representantes da DuPont e outros vencedores de outros
países. Além de concorrermos ao “Embaixador da América Latina”! #dupont
#premiomundoderespeito

.com/castrolanda
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SEESMT e MA
Que com o objetivo de otimizar as estruturas da Cooperativa, a
Diretoria da Castrolanda decidiu pela fusão das áreas de Meio
Ambiente e o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do
Trabalho. A nova área, denominada SSMA (Segurança, Saúde e
Meio Ambiente) terá como coordenador, o colaborador Francis
Eduardo Grígolo, o qual responde para a Gerência Corporativa. O
SSMA terá foco na consolidação da sustentabilidade Ambiental e
Social (Segurança e Saúde Ocupacional) em todas as áreas de
negócios. Mais informações (42) 3234-8090.
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na estrada
Elicoop Feminino
As Mulheres Cooperativistas da Castrolanda estão na 12ª edição do
Elicoop Feminino. Com a temática “Tempo de Crescer”, as atividades
envolvem palestras e oﬁcinas de trabalho com cerca de 250 mulheres
cooperativistas que exercem papel de liderança em suas regiões. O
evento, organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop), acontece na cidade de Maringá (PR).

quem esteve
na Castrolanda
Coamig, Copacol e Frísia
As equipes das cooperativas Coamig, Copacol e Frísia estiveram na
matriz no dia 3 de maio para um Benchmarking. Aprenderem mais
sobre as boas práticas do cooperativismo da Castrolanda.

Faculdade Secal
Recebemos a Faculdade Secal para uma visita no dia 13 de maio. Os
alunos aprenderam mais sobre o funcionamento da Castrolanda e do
cooperativismo.

Sementes Roos
A equipe de Sementes Castrolanda recebeu uma visita especial da
equipe da Sementes Roos no dia 16 de maio. O objetivo foi conhecer o
processo de produção, trocar experiências referente a qualidade de
sementes e conhecer a estrutura do laboratório!

Coopermota
Benchmarking! O setor de Controladoria recebeu a visita da Coopermota Cooperativa Agroindustrial.
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vitrine
Castrolanda
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.

Beba com moderação.

Bier Hoff

EVERO
O Leite Colônia Holandesa Zero Lactose agora em Embalagem EVERO
oferece a qualidade do leite desenvolvido para quem possui
intolerância à lactose com a qualidade do leite tradicional e a
praticidade e modernidade de um novo conceito de embalagem
prática e um visual surpreendente.
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Estão abertas as inscrições para a 7ª edição
do Concurso de Fotograﬁa da Castrolanda.
O tema deste ano é “Paisagens de inverno”.
ENVIO DAS OBRAS
Cada participante poderá enviar um máximo de três fotos. Cada uma
delas com no mínimo de 3MB. A fotograﬁa deverá ser apresentada
com um título, um breve resumo do que mostra, tendo que indicar a
data e local onde foi tirada. As fotos deverão ser enviadas para o setor
de comunicação da Cooperativa através do email comunicacao@castrolanda.coop.br
PRAZOS
O prazo de recebimento das fotograﬁas será até o dia 5 de setembro
de 2017. As fotos vencedoras poderão fazer parte do calendário 2018
da Cooperativa. A participação no concurso é gratuita e exclusiva
para cooperados da Castrolanda.
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cooperativismo
Elicoop Feminino
Nos dias 17 e 18 de maio, aconteceu na Cocamar Cooperativa Agroindustria, em
Maringá (PR), a 12ª edição do Elicoop Feminino. O evento, organizado pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), tem âmbito estadual e
reuniu cerca de 250 mulheres cooperativistas que exercem papel de liderança em
suas regiões. Pela Castrolanda foram 12 participantes, entre equipe, cooperadas,
ﬁlhas e esposas de produtores cooperados. Outras cooperativas como a própria
Cocamar, Lar, Copacol, CVale, Cocari, Integrada, Bom Jesus, Coagru, Copagril e Frisia,
estavam presentes. Com a temática “Tempo de Crescer”, as atividades envolveram
palestras e oﬁcinas de trabalho.

Oﬁcina de “Criatividade & Inovação”
Sábado, 15 de maio, dedicado a “Criatividade & Inovação”! Foi assim para os Jovens Cooperativistas da Castrolanda os quais junto com a Escola de Criatividade eles participaram de uma oﬁcina
para despertar o senso criativo e melhorar seu modo de vida, suas práticas no dia a dia da propriedade e cada vez mais trazer a cultura de inovação para a cooperativa.
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Imersão ao cooperativismo
A Assessoria de Cooperativismo recebeu em 08 de maio, visitantes lá do norte do país. Organizado pelo Sescoop/PR, alunos de MBA em Gestão Cooperativa, cooperados, gestores, diretores de
cooperativas do ramo de transporte, agrícola e trabalho e o presidente da OCEPAR de Roraima,
vieram ao Paraná com o objetivo de conhecer mais sobre gestão do Cooperativismo. Na Castrolanda, aprenderam, além dos assuntos institucionais sobre a ﬁdelização reconhecida pelo
Prêmio Excelência em Gestão da OCB.

*É permitida a reprodução desde que
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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

