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“O exemplo que eu vejo
aqui alegra o Brasil.”

BLAIRO MAGGI

Fórum na Castrolanda discute os caminhos do milho no Brasil.
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ILUSTRE
PRESENÇA

E

ntrou para a história a presença de um ministro na
Unidade Industrial de Carnes da intercooperação,
Frísia, Castrolanda e Capal. O que circulou nos meios de
comunicação demonstra as impressões que teve ao visitar e conhecer os investimentos da marca Alegra.
Há muitas impressões descritas nesta edição do Castrolanda Notícias, do qual o próprio destaque “O exemplo
que eu vejo aqui alegra o Brasil” e continua, “trata-se de
uma planta muito moderna, que tem muito tempo pela
frente para ser competitiva dentro e fora do Brasil”.
O ministro ainda ressaltou o caráter empreendedor de
nossas diretorias neste investimento, bom para o Paraná
e bom para o Brasil.
Essa edição também traz na reportagem de capa a realização na Castrolanda de uma das etapas do Fórum Mais
Milho, evento que tem destacado técnicas de manejo,
melhores práticas de produção, tecnologias que aumentam a produtividade e mecanismos de comercialização
que aumentam a rentabilidade.
O 5º Fórum Mais Milho teve como eixo três grandes
temas, convertidos painéis, cada um deles: agregação de
valor ao milho; políticas de longo prazo para o milho, e
armazenagem e logística, ou infraestrutura.
Junto dos destaques dessa edição também está a realização do evento voltado ao planejamento estratégico da
Unidade de Negócios Carnes, do qual gestão e colaboradores reunidos num só propósito em conjunto, olhar, ver,
pensar e planejar suas ações e trabalhos dentro de cada
segmento ou setor.
Na sequência destas páginas podemos conhecer os ﬁnalistas do Troféu Agroleite 2017, dos quais um em cada
categoria será eleito e receberá a homenagem da Castrolanda durante o evento em Agosto.

OLHAR,
VER,
PENSAR E
PLANEJAR
SUAS AÇÕES
E TRABALHOS.

OURO
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MATR.
2168
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NOME DO COOPERADO
MARILAINE DA SILVA BARBOSA
ROSANA APARECIDA DOS SANTOS
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colaboradores
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ATIVIDADE PRINCIPAL
PECUÁRIA LEITEIRA
PECUÁRIA LEITEIRA
OVINOCULTURA
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PIRAÍ DO SUL-PR
IPIRANGA-PR
BANDEIRANTES-PR

TOTAL
EFETIVO

2.043 2.960
Junho 2017
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corporativo

Enquete
Qual ação
para proteger o
meio ambiente você
toma no dia-a-dia?

18,2%
18,2%
63,6 %
0%
0%
0%
0%

Economiza água
Economiza energia elétrica
Separa o lixo reciclável
Se desloca a pé, ou de bicicleta
Promove práticas ecológicas
Participa de eventos ligados as causas
ambientais
Planta árvores

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

Classiﬁcados
VENDE-SE
5 carneiros e 1 reprodutor.
Tratar (42) 98815-256
VENDE-SE
Chevrolet D70. Suporte para guincho.
Tratar (42) 9994-3388

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

VENDE-SE
Terreno 18 Alqueires. Próprio para quem queira
fazer reserva água, sertão de cima.
Tratar (42) 9994-3388

VENDE-SE
Chácara na Castrolanda com 46 alqueires, na
Estrada da Ilha, denominada Chácara Erica.
Tratar (42) 9 9922-1888.

VENDE-SE
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

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

VENDE-SE
silagem de milho 32 ha. na Santa Rita em Castro
Paraná. Tratar (42) 8402-6308
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.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Presto serviço de colheita de grãos, soja, milho e
feijão . Tratar (42) 9840-2630
VENDE-SE
Vendo roça de milho próximo ao Abapan
Tratar (42) 9840-2630
COMPRO
Compro forrageira Casale usada. João Attilio.
Tratar (18) 3788-1235 (18) 99751-1433.

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

Você pode viver até os cem anos se
abandonar todas as coisas que fazem com que
você queira viver até os cem anos.
WOODY ALLEN
Cineasta, roteirista, escritor, ator e músico.

Divulgação

Divulgação
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CORDEIRO
MARROQUINO

BOLO JUNINO
DE PAÇOCA

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de Cordeiro Castrolanda
3 colheres de óleo
2 cebolas
4 tomates
1 maço de coentro
2 dentes alho
Taipo de aipo
130 g de azeitona
1 envelope de açafrão
1 limão (suco)
Pimenta do reino
Sal

MASSA:
3 ovos
1/2 xícara de óleo
1 xícara de Leite Integral Colônia Holandesa
1 e 1/2 xícaras de açúcar
1 xícara de paçoca
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
COBERTURA:
1 lata de Leite Condensado Colônia Holandesa
200 g de doce de leite
1 colher (sopa) rasa de manteiga
2 paçocas esfareladas
3 paçocas esfareladas para enfeitar

MODO DE PREPARO
Leve ao fogo a cebola picada, óleo e o cordeiro. Deixa corar. Coloque os
tomates sem pele e sem sementes, o coentro e o óleo. Tempere com sal e
pimenta do reino e cozinhe em forno brando por 1 hora. Limpe e lave os
talos de aipo corte em pedaços e cozinhe em água e sal. Retire os caroços das
azeitonas e coloque-os em uma panela, leve ao fogo com água e cozinhe.
Quando a carne estiver cozida, junte as azeitonas, o aipo, e o açafrão, cozinhe
em por 30 minutos. Por último regue com suco de limão e misture bem.
Fonte: tudogostoso.com.br

MODO DE PREPARO
MASSA: Bata tudo no liquidiﬁcador. Coloque em forma untada e enfarinhada.
Asse em forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos.
COBERTURA: Leve os ingredientes ao fogo baixo, mexendo sem parar, até
atingir o ponto de brigadeiro mole. Coloque sobre o bolo e adicione as
3 paçocas esfareladas por cima.
Fonte: tudogostoso.com.br

+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br
Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br
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Texto:
Edison Lemos
Fotos:
Christian Christoforo

Carne
Forte
“O exemplo que
eu vejo aqui alegra
o Brasil”
O elogio do ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi,
à Unidade Industrial de Carnes
da Intercooperação.

Vocês estão de parabéns, a planta é maravilhosa. Eu conheço algumas, mas igual a esta eu
não tinha visto ainda. Parabéns pela decisão e
pela coragem de fazer...Eu já fui sócio de frigoríﬁco em Rondonópolis. Nós montamos um,
com um grupo de 10 ou 12 produtores, nos
cotizamos e cada um montou uma granja de
1.000 até 3.000 suinos. Ficamos 3 anos no negócio e tomamos um prejuízo bonito!... Quando
vendia o pé não recebia a orelha, quando queria vender o pé não podia porque é só no carnaval que fazem feijoada e assim por diante. Até
que apareceu um chinês lá, deu uns trocado
para nós, a gente foi no banco pagou o resto
que devia, e cada um pegou seu rumo...Então
eu sei o que vocês sofrem!

F

oi com estas palavras, descontraído, bem a vontade numa conversa informal ao
ﬁnal da caminhada, que o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Blairo Maggi, encerrou sua visita na planta da Unidade Industrial de Carnes das
cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, na manhã de 1º de junho.

capa
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Trata-se de uma planta muito moderna,
que tem muito tempo pela frente para ser
competitiva dentro e fora do Brasil. Então
temos de ressaltar o caráter empreendedor
dessa junção das cooperativas, especialmente
de seus dirigentes.

“

“

O ministro recebeu das cooperativas algumas reivindicações, como
abertura de mercado da Rússia e da China, que são grandes compradores
de produtos suínos, mais a atualização da Norma 711 do Mapa, que
regula aspectos técnicos de como produzir os animais e como regular a
carne suína, ditando situações que não existem mais atualmente. Em
resposta, informou que o ministério está trabalhando exatamente nessa
direção, e que é preciso entender que os países compradores tem algum
receio de ﬁcar 100% na mão de um único fornecedor.
“O episódio da 'carne fraca'”, detalhou Blairo, “acendeu sinais para alguns
países, de que eles tem que fazer uma nova forma de compra de produtos,
e isso criou um ponto de interrogação que nós teremos que daqui para
frente trabalhar cada vez mais. Não apenas nos concentrando em alguns
grandes mercados, mas pulverizando nossos mercados. Tem muitos
mercados que nós não atuamos ainda e o empresariado brasileiro e o
governo precisam sair para vender”. Como último ato na fábrica, o
ministro inaugurou uma placa na entrada da Unidade Industrial de
Carnes onde ﬁca registrada sua visita e os cumprimentos das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal.
Em entrevista à imprensa logo a seguir, Blairo Maggi voltou a ser enfático
sobre o que viu na visita à Unidade Industrial de Carnes aﬁrmando:
“Trata-se de uma planta muito moderna, que tem muito tempo pela
frente para ser competitiva dentro e fora do Brasil. Então temos de
ressaltar o caráter empreendedor dessa junção das cooperativas,
especialmente de seus dirigentes. Porque é um risco um investimento
grande desses. Eles estão com 50% da capacidade sendo utilizada hoje, e
devem ampliar, o que é bom para o Paraná e para o Brasil.

Antes disso, após ser recebido por Renato Greidanus, Frans Borg e Erick
Bosch, presidentes das três cooperativas, o ministro acompanhado de
membros de sua comitiva, percorreu por bom tempos várias dependências da indústria, recebendo do superintendente industrial Ivonei Durigon,
informações sobre o funcionamento de cada setor.
O ministro ﬁcou sabendo que toda planta foi projetada para permitir um
espelhamento capaz de triplicar sua capacidade de operação, chegando
a 10 mil suínos por dia. E a industrialização que está em 2.000 toneladas/mês pode chegar a 15.000 toneladas, de acordo com a demanda.
Blairo também viu a primeira linha de desossa contínua aérea do mundo
de pernil suíno e a primeira linha comercial de paleta aérea, a exemplo
do que existe apenas na Holanda.Ele soube que a intenção é dobrar a
produção dentro de 5 anos, chegando ao abate de 6 mil cabeças/dia. Com
isso, a taxa de empregos diretos vai subir dos 1.200 atuais para 2.500
postos de trabalho. O ministro foi informado (e gostou) que o modelo de
negócios aplicado pelas cooperativas para dar origem à Unidade
Industrial de Carnes –a intercooperação- garante alianças estratégicas
em investimentos que oferecem ao cooperado uma alternativa rentável
e estruturada no mercado.
Além de promover um dos princípios do cooperativismo operando
juntas, as cooperativas ganham escala de produção e força nos mercados
regional, nacional e internacional. Blairo Maggi foi informado que a
marca Alegra está sendo exportada para 23 países e ganha visibilidade
no centro do país, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, depois de
conquistar o Paraná.

É a mais moderna que eu tive oportunidade de visitar até agora. É uma
planta que indica o caminho a ser seguido, cada vez mais automatizado,
com as pessoas interagindo mais com as máquinas e menos com os
produtos, onde a chance de contaminação é sempre bem menor. O
exemplo que eu vejo aqui é um exemplo que alegra o Brasil, que faz com
que a gente busque ser cada vez melhor, mais produtivo, com produtos
mais conﬁáveis no mercado mundial. Esta indústria, por suas características, pela união de 3 cooperativas que se juntaram para o empreendimento, é um exemplo de vanguarda no Brasil. E o que interessa é o resultado
ﬁnal que é o ganho para o produtor rural, que é a parte mais importante
desse processo”.

“A manifestação do ministro sobre a planta
com a percepção dele e dos técnicos que o
acompanharam demonstrou que nossa
indústria está dentro do que o Ministério
busca para os alimentos. Estamos colocando
alimento na mesa das famílias, tecnologias,
controles, regras, normas e legislações que
estamos procurando cumprir a cada dia. Por
isso já estamos exportando para 23 países.
O ministro gostou do que viu, e reconheceu
a corgem das cooperativas em fazer um
investimento como esse em época de crise”.
IVONEI DURIGON
SUPERINTENDENTE INDUSTRIAL
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Fórum discute os
caminhos do milho no Brasil
“Nós não podemos pensar na agricultura em grande escala no Brasil
sem a dobradinha soja e milho, ou milho e outras culturas”
Texto:
Edison Lemos
Fotos:
Christian Christoforo

A

cidade de Castro assinalou um marco
importante no cenário do agronegócio
brasileiro no último dia 1º de junho ao sediar a
realização do 5º Fórum Mais Milho, que trouxe
ao Memorial da Imigração Holandesa o ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo
Maggi, e dezenas de entidades representativas
de uma das mais importantes cadeias da
economia nacional, a cadeia do milho.
Pela primeira vez no Paraná, o Projeto Mais Milho
destaca técnicas de manejo, melhores práticas
de produção, tecnologias que aumentam a
produtividade e mecanismos de comercialização
que aumentam a rentabilidade. O 5º Fórum Mais
Milho teve como eixo três grandes temas,
convertidos painéis, cada um deles: agregação
de valor ao milho; políticas de longo prazo para o
milho, e armazenagem e logística, ou infraestrutura.
O evento foi realizado pela Associação Brasileira
dos Produtores de Milho (Abramilho), Associação
dos Produtores de Soja e Milho do Estado do
Mato Grosso (Aprosoja-MT), Associação dos
Produtores de Sementes do Mato Grosso
(Aprosmat), Cooperativas Castrolanda, Frísia e
Capal, e Canal Rural. E contou com transmissão
pela Internet, Canal Youtube, e Canal Rural (ao
vivo). Filho de Castro e diretor-tesoureiro da
Abramilho, o empresário Paulo Bertolini abriu o
Fórum destacando Castro como o lugar ideal
para realização do evento uma vez que tem sido
nos últimos anos um dos cinco maiores
produtores de milho do sul do Brasil, além de
reconhecida como a maior bacia leiteira do país.
“Aqui o milho é produto tradicional, não
secundário. Aqui o milho tem valor agregado,
pelo processo tradicional através da proteína
animal e também pela transformação industrial
do grão na bio-reﬁnaria das indústrias Cargill e
Evonik. Esse grão também é cultivado como
produto especial para consumo humano”.
O presidente da Organização das Cooperativas
do Paraná (Ocepar), José Roberto Ricken,
lembrou que o sistema cooperativo recebe perto
de 2/3 do milho produzido no Paraná (quase 12
milhões de toneladas dos 18 milhões de
toneladas produzidos). Desses 12 milhões, quase
5 milhões de toneladas são transformados em
ração animal possibilitando a produção de 1/3
dos frangos e mais de 35% da produção de
suínos. O ministro Blairo destacou o milho como
cultura fundamental para a agricultura e para o
agricultor, não pela renda, mas pelo papel que
desempenha na rotação com a cultura da soja,
especialmente no centro-sul. “Nós não podemos
pensar na agricultura em grande escala no Brasil

sem a dobradinha soja e milho, ou milho e outras
culturas”, disse.
Durante o primeiro painel, que tratou da
agregação de valor ao milho, o ex-ministro da
Agricultura e atual presidente da Abramilho,
Alysson Paulinelli apontou como caminho para
maior produção a tecnologia da integração
lavoura/pecuária gerada pela Embrapa. Frans
Borg, presidente da Castrolanda, defendeu o
aproveitamento do milho internamente, ao invés
da exportação, e a busca da agregação de valor a
ele, de uma ou outra forma. Frans ainda alertou
para a ameaça que representa o deslocamento
da zona de produção de grãos em relação à zona
de produção de proteína animal. “Isso é uma
preocupação pelo seu custo. Temos de achar
formas de equilibrar isso”, disse o dirigente
cooperativista.
No segundo painel, que tratou da política de
longo prazo para o milho, o técnico Flávio Turra,
da Ocepar, expôs as diﬁculdades para atingir
esse objetivo: “hoje com juro de 9% ao ano, se
nos compararmos aos EUA, maior exportador de
milho do mundo, lá os juros não passam de 1,5%
ao ano, e nós temos de competir com eles, seja
via exportação de frango ou milho 'in natura'.
Enquanto não tivermos condições semelhantes a
eles, precisamos de um período de transição”.
Para Flávio é preciso agregar valor, mas o
governo tem de resolver os problemas de
estrangulamento.
O painel também serviu para evidenciar, de certa
forma algo que já se conhecia. Quando tem o
milho muito barato o produtor deve usá-lo em
sua granja, obtendo uma ração de baixo custo e
vai ter lucro com a venda da carne. Quando tem o
milho muito caro, vai ganhar dinheiro na
produção do milho.
O que ﬁcou da questão da logística no Brasil foi
uma vergonha. O Brasil não tem competitividade, não tem eﬁciência. As ferrovias, que em outro
país custam 30% do valor do frete rodoviário,
aqui no Brasil tem momentos que chega a ser
mais caro. Falta porto, falta estrutura logística de
armazenagem, as estradas (mesmo no Paraná
considerado 'top') estão cheias de buracos e
lombadas, além de ter o mais caro pedágio do
Brasil. Então, tem muito que evoluir. O terceiro
painel deixou claro que o país está engatinhando na logística, que precisamos de muito
investimento. E que o benefício para o produtor
ainda não veio. “É só conversa ﬁada”, como
resumiu Glauber Silveira, vice-presidente da
Abramilho.
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Etanol de milho
vem forte

foto em
destaque

Depois de destacar o milho como cultura fundamental para a agricultura e para o agricultor não
pela renda, mas pelo papel que desempenha na
rotação com a cultura da soja, especialmente no
centro-sul, o ministro Blairo Maggi fez uma defesa
contundente do etanol de milho.
“Nós, do centro-oeste estamos olhando com muito carinho para o programa do
etanol a partir do milho. Nós que vimos os Estados Unidos se tornarem em
poucos anos o maior produtor de etanol do mundo a partir do milho, fazendo
frente ao Brasil, que tradicionalmente foi o maior produtor. Então nós temos
que buscar alternativas para nosso milho. E uma das alternativas que eu
sempre defendi é do etanol a partir do milho”, disse o ministro.
Para ele, o uso não vai concorrer com a produção de alimentos porque o milho
está sobrando. Se não for usado como combustível não tem onde colocar.
“Talvez faltem alimentos no mundo. Mas o mundo não tem dinheiro para
comprar. E o Brasil não vai produzir e subsidiar esse milho para outros lugares.
Portanto, as indústrias de etanol do centro-oeste brasileiro, as chamadas
usinas ﬂex, que esmagam cana por um período e produzem etanol de milho
em outro período na mesma unidade, fazem uma dobradinha que está dando
muito certo”, disse Blairo.
A exemplo dos EUA, segundo ele, o Brasil tem toda estrutura de produção
agrícola montada, com cooperativas, revendas, produtores, máquinas, tudo
funcionando e nada precisa ser modiﬁcado para fazer com que essa indústria
avance. E voltou a dizer “eu gosto muito dessa alternativa e penso que é um
caminho que o Brasil terá de fazer. E nós que somos produtores de milho não
devemos ter medo de defender essa tese. Nós não vamos concorrer com
alimentos de forma nenhuma. Até porque depois de retirado o etanol, o que
era puramente um produto energético se transforma num produto protéico. É
uma riqueza que o Brasil tem e que nós (ministério da Agricultura) não tenho
nenhum preconceito ou medo de discutir esse assunto. Pelo contrário, tenho
estimulado”, enfatizou o ministro. Ele ainda anunciou que Lucas do Rio Verde
inaugura neste mês de junho a primeira planta de etanol exclusivamente de
milho.

DIA MUNDIAL DO LEITE
1º DE JUNHO

O Leite Naturalle foi protagonista da celebração do Dia Mundial do Leite,
na Castrolanda, durante o almoço exclusivo para a comitiva do Ministro
Blairo Maggi e os Presidentes da Ocepar e das Cooperativas do Paraná,
juntamente com o Secretário Estadual de Agricultura, Norberto Ortigara.
Como lembrança de Castro, a Capital Nacional do Leite, o Ministro
recebeu uma réplica da vaca holandesa.

Outra defesa ardorosa do milho sendo transformado em etanol partiu do vicepresidente Abramilho, moderador do Primeiro Painel, Glauber Silveira. Ele
garante que não está sendo tirado milho da alimentação humana. Segundo ele
“nós estamos num país onde se produz quase 100 milhões de toneladas e
consome-se 55 milhões de toneladas. Então nós produzimos quase o dobro do
que consumimos em alimentação humana, como semente, em ração animal.
Sabe o que nós estamos fazendo hoje com esse resto de milho, pergunta-se
Glauber Silveira. Ele próprio responde: “nós pegamos uma saca desse milho no
Mato Grosso, a 18 reais, ela vai chegar no Porto de Paranaguá a 30 reais. E vai
embora para China, e outros países. Quanto ﬁcou de receita para a sociedade?
Nada! “Qual a contribuição que 1 litro de gasolina traz para o Paraná, pergunta-se de novo”. E responde: “Nenhuma, estamos simplesmente exportando
divisas, poluindo o meio ambiente”.
Já com o etanol de milho, segundo ele, é diferente. Trata-se de um biocombustível, renovável, que não polui o meio ambiente. Além disso tem-se a produção
do DDG (produto protéico utilizado para ração animal) que vale aproximadamente 1.500 reais a tonelada. Pelos cálculos da Abramilho, quando se pega 1
quilo de milho e transforma em etanol e em DDG, está-se agregando 4 vezes
mais.

“

estamos simplesmente
exportando divisas, poluindo
o meio ambiente”.
GLAUBER SILVEIRA

Os presidentes das Cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal receberam
na Unidade Industrial de Carnes a visita do Ministro Blairo Maggi. Lá
conheceu as instalações e o processo industrial, atendeu a imprensa,
recebeu homenagem e disse: "Uma iniciativa como esta ALEGRA o Brasil",
disse Blairo.
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Planejamento estratégico
reúne toda área de carnes Castrolanda
Texto:
Edison Lemos
Fotos:
Marcella Christoforo

A

noite de 10 de junho estabeleceu um novo marco
de organização na história da Castrolanda. Pela
primeira vez, a área inteira de negócios reuniu todos os
seus colaboradores para, em conjunto, olhar, ver, pensar
e planejar suas ações e trabalhos dentro de cada segmento ou setor. No total, perto de 190 colaboradores
das equipes de rações, granja experimental, assistência
técnica, SGI, SSMA, setor administrativo, UPL e UDG
foram recebidos no Memorial da Imigração Holandesa,
para uma noite de integração de todos os setores do
negócio carnes.
Em mensagem gravada, o diretor de operações Marco
Prado, reconheceu o esforço de integração de todos,
parabenizou pela presença na noite de trabalho, diversão e dedicação à cooperativa, e pediu que os indicadores de cada área fossem olhados com atenção, uma vez
que se tratam de instrumentos para atingir a proposta
de valor.
O gerente da área de negócios carnes, Mauro Cesar de
Faria abriu o evento lembrando que o planejamento
estratégico não pode estar na cabeça do presidente, do
associado ou dos coordenadores. Precisa estar junto de
cada um dos colaboradores. Disse que é fundamental
que cada um dentro de sua atividade esteja consciente
do que está-se buscando como cooperativa.

“O planejamento estratégico”, insistiu
“é essencial para o crescimento da
empresa, que por sua vez desencadeia
o crescimento de todos os seus
colaboradores. O crescimento que
cada um tiver dentro da empresa vai
levar consigo para toda vida”.
Após a palestra motivacional os participantes foram
grupados por cores: azul (institucional, verde (ovinocultura), amarela (fábrica de rações), vermelha (suinocultura) para visitação dos setores estabelecidos em 'ilhas'
no ambiente do moinho. Identiﬁcados por banners,
cada setor com seu coordenador, recebeu e apresentou
por 15 minutos, a cada grupo, sucessivamente, as principais atividades desenvolvidas, e respondeu questionamentos pertinentes. Na sequência os participantes
retornaram a seus lugares de origem onde participaram, cada qual, da apresentação da estratégia do setor e
conheceram seus indicadores principais. Novamente
integrados formando o grande grupo da área de carnes
Castrolanda, os colaboradores participaram do sorteio
de alguns prêmios e saudaram a equipe da UPL pela
conquista do prêmio Leitão de Bronze na categoria
acima de 3.000 matrizes “uma premiação muito importante para os nossos negócios”, como disse o gerente
Mauro. Fechando o evento, após o agradecimento do
gerente Mauro Cesar de Faria pelo empenho do setor
administrativo, SGI e ao esforço de todos em estarem
presentes, os colaboradores participaram de um jantar
de confraternização no ambiente do moinho.
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entre
aspas
O papel da equipe
“O planejamento estratégico é um diferencial de
extrema importância para os negócios. E
entendemos que isso não seria possível se todos os
níveis da empresa não estivessem entendendo que
rumo deveríamos tomar. Então essa interação é
importante porque no dia-a-dia cada um faz a sua
parte e ignora como pode inﬂuenciar o negócio
como um todo. Para nós que somos gestores é
fundamental que as equipes conheçam seu papel
dentro do contexto do planejamento estratégico”.
Tasso George Roquete Pinto
Coord. Fábrica de Rações / Castro

da diretoria
ao operacional
Este evento é uma iniciativa
muito interessante, uma forma
democrática de trazer as diretrizes
e estratégias da cooperativa a
todos os colaboradores, saindo do
âmbito da diretoria para chegar
até as áreas operacionais. O
evento é interessante porque
promove a integração dos
diversos setores da área e é um
incentivo ao colaborador para ele
entender o que faz, porque faz, e
onde ele quer chegar”.

Motivação

para resultados

Eu trabalho há 15 anos na
cooperativa e pela primeira vez vejo as
diretrizes estratégicas serem disseminadas
até o chão de fábrica. E não tem como ser
diferente, quem faz acontecer é esse pessoal.
Eles precisam realmente saber dos detalhes e
estratégias macro para darem o seu melhor.
A palestra que tivemos foi muito oportuna
para o momento e acredito que deve ter
motivado todos a buscarem mais resultados”.
Volnei Luiz Pereira
Coord. Fábrica de Rações / Piraí do Sul

“A minha percepção da visita do
ministro Blairo foi de ver um homem
aliviado, feliz, com uma expressão de
ânimo, porque ele está vendo que
existem empresas sérias, boas. Pude
ver que ele gostou muito da nossa
planta. Naturalmente não somos os
únicos, existe muita gente séria
querendo trabalhar bem pelo Brasil.
Por outro lado, não podia haver
momento melhor para nosso grupo,
quando o assunto 'carne fraca' ainda
está repercutindo junto ao Ministério
da Agricultura”
Erick Bosch
Presidente da Capal

Nós esperamos um crescimento na área a partir
de agora. Nunca havíamos reunido tantos
colaboradores do negócio carnes em um único
espaço. Foi um grande avanço. As pessoas não se
conhecem porque trabalham distantes. Este evento
foi um dia de confraternização e conhecimento para
o pessoal. Com o planejamento estratégico eles não
sabiam o valor que tinham dentro do negócio. E
hoje isso foi comunicado. Conhecendo os
indicadores teremos um pessoal mais consciente,
com ideias, mais colaborativo.

A presença do ministro na nossa
planta industrial é relevante e
estratégica para que a gente possa
mostrar para nossos clientes do
mercado interno e externo que nós
temos uma planta apta da mais alta
qualidade e com segurança alimentar
garantida. O ministro conseguiu ver
isso. Pudemos mostrar que as
cooperativas estão fazendo um
trabalho proﬁssional buscando agregar
valor à cadeia de produção agregando
mais valor e renda para o cooperado, e
isso precisamos buscar fortalecer.
Conseguimos mostrar que temos uma
cadeia de produção avançada.

Lurdenis Ferraz Valenga
Analista administrativa Área de Carnes

Renato Greidanus
Presidente da Frísia

Tarcisio Bartmeyer
Coord. Setor de Ovinocultura

Mais ideias, mais colaboração
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a ideia é que as soluções
surjam no ﬁnal de semana e na
segunda-feira consolidem-se
investimentos que visem levar
soluções à cadeia do leite”

“

LUIZ FERNANDO DE SOUSA FREDERICO
COORDENADOR DE TI

HACKATHON: Inovação e solução
para a cadeia do leite
POR MAYGA C SANTOS
COMUNICAÇÃO APCBRH

C

om a coordenação do Gerente de Negócios Leite, Henrique
Costales Junqueira da Castrolanda, representantes de
entidades voltadas para a pecuária leiteira se reuniram em
junho (06/06) para um bate papo sobre temas que abordam
problemas existentes na cadeia do leite.
Apresentado pelo Coordenador de TI da Castrolanda, Luiz
Fernando de Sousa Frederico, o projeto Hackathon
(hack=programação marathon= maratona) surgiu no Brasil no
início de 2010 e vem ganhando os olhares dos investidores
desde então. Buscando a resolução de problemas de um modo
diferente o projeto chega a diversos setores desde saúde a
indústria e também na pecuária leiteira. Luiz Frederico impulsionou o debate que buscou ressaltar os problemas existentes no
setor leiteiro, os temas surgem desde a gestão da propriedade,
conﬂitos entre indústria e produtor, até as plataformas de
análise leiteira.

Os temas serão levados para o próximo Hackathon que acontece
nos dias 4, 5 e 6 de agosto no Senai Ponta Grossa, o intuito é
buscar soluções que beneﬁciem desde os produtores, indústrias
até o consumidor ﬁnal, para isso serão selecionados proﬁssionais da área de tecnologia, para o desenvolvimento e mentores nas
áreas de Zootecnia, Medicina Veterinária e aﬁns. As soluções
estarão disponíveis para os investidores, “a ideia é que as
soluções surjam no ﬁnal de semana e na segunda-feira
consolidem-se investimentos que visem levar soluções à cadeia
do leite”, “o Hackathon para a pecuária de leite não é só um
projeto de cunho proﬁssional, mas é para mim uma realização
pessoal poder reunir proﬁssionais e suas ideias em prol de
soluções para todos” entusiasmado cita Luiz Frederico.
A APCBRH agradece aos amigos e parceiros presentes, representantes de entidades apoiadoras Ocepar, Emater, Seab, Adapar,
Laticinios Picnic, a Cooperativa Frísia que enviou suas ideias e
Cooperativa Castrolanda pelo incentivo do evento.
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você
sabia?

As imagens que marcaram
nossas redes sociais
Feito especialmente para quem sabe a
importância de oferecer o melhor para a
família, o Feijão Tropeiro Seleção é
totalmente selecionado e seus grãos são
maiores e mais macios, levando a qualidade
que você busca em tudo o que prepara na
sua casa. Acesse o site e saiba mais:
www.tropeiroselecao.com.br

AGROLEITE 2017
Inscrições de Animais
A partir do dia 05 de julho estarão abertas as inscrições para a
participação dos animais no Agroleite 2017 que será realizado no
período de 15 a 19 de agosto. Os expositores interessados em
participar do evento devem acessar o site (www.agroleitecastrolanda.com.br) e preencher a ﬁcha de inscrição. Após colocar os
dados do animal, o expositor deve encaminhar a documentação
para a área de Negócios Leite da Cooperativa.

29.876 visualizações

RAÇA HOLANDESA P&B: O expositor da raça holandesa pode
inscrever 20 animais efetivos como criador/expositor e “livre”
reservas, além dos animais do Clube de Bezerras e Shopping Pérolas do Leite (Balcão de Vendas).

O Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento em sua visita em Castro.
Logo que chegou para o almoço dos
Presidentes das Cooperativas do
Paraná e autoridades experimentou o
leite Naturalle, porção individual.
#diamundialdoleite #naturalle

RAÇA HOLANDESA V&B: O expositor da raça holandesa V&B pode
inscrever 25 animais efetivos como criador/expositor e “livre”
reservas, além dos animais do Clube de Bezerras e Shopping Pérolas do Leite (Balcão de Vendas).
RAÇA JERSEY: Para a raça Jersey poderão ser inscritos 30 animais
como criador/expositor, sendo 05 reservas. A participação é permitida de um macho para cada 7 fêmeas efetivas e Shopping
Pérolas do Leite (Balcão de Vendas).

7.852 visualizações
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OVINOS: As inscrições para ovinos deverão ser feitas diretamente
no site da Ovinopar, www.ovinopar.com.br e estarão abertas até o
dia 28 de julho. Informações sobre o Balcão de Vendas serão divulgadas nas próximas circulares.

Resultados

COOPERATIVAS
Castrolanda
Coopercitrus
Coplacana
Copercana
Frísia Cooperativa

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

A organização informa que estão conﬁrmados os jurados: Horácio
Larrea (Argentina) para a raça Holandesa V&B e Clube de Bezerras. Pat Conroy (Estados Unidos) para a Raça Holandesa P&B e
Fábio Fogaça (Brasil) para a Raça Jersey. Os três jurados serão
responsáveis por deﬁnir a Campeã Suprema Agroleite 2017. Mais
informações na Unidade de Negócios Leite, com Adrielle Stresser
no telefone (42) 3234-8121 ou Julie Ribeiro (42) 3234-8320.

Embaixador
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque

Circular por e-mail

DISTRIBUIDORES
Agro Amazônia
Synagro
Spaço Agrícola
Três Tentos
Armazéns Gerais Paraíso

(Diamantino - MT)
(Lem - BA)
(Piracanjuba - GO)
(Santa Barbara do Sul- RS)
(Jataí - GO)

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

Embaixador
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
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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

CI

OURO

CIRCUL

www.castro

landa.

coop.br/cir
agrícola
cular
rnos inte
guraInauguração Unidade Itaberá II
ais
de inaugurainternos
da solenidade
que os ramais
ram
inau
também até
cooperados(as)
Capão Altoa eparticipar
sentido
os
estrada os
de
Castrolanda
dado
Pool Leite,convida
Diretoria
A
prédio
antigo
que idade
até
len
bém da so
tam
ar
o e rticip
lt
A
ão
a pa
Cap (as)
tido ados
INFORMATIV
sen
er
O SEMANA
corporativo
á aII coop
erad
os
L
estr
,ab
eteIt nvida
Lei
Atenção
oo
idlad da co
cola
Coopera -8470. a 28 de
an
UPn
agrí
do(a), o di
ioodo astrol
çã
éd
n Setor de Con
no dia 28 de
9156 a o
prra da C
realizada
9156-8470.
que será
(42)
em Itaberá,
pelo telefone
de Sementes
ser efetuado
poderá
Beneﬁciamento
oecontato
de trol
(42) alizad ção
tigogu
da Unidade
Sanitár
regularizados,
estejam
an
ne
Inauiretoria
io e Gestão
re
fo
informa
tele
será
AD
que voltou
pelo á, que
a atender
do
er
no
etua Itab
r ef
em
rá se
tes
pode Semen
to
de
nta
o co
ento
dos,
ciam
erá
riza
eneﬁ
antigo préd
Itab
gula de B
re
io
em
do Pool Leit
e
os
jam nidad
e, estrada
quin sen
este
U
– Km 108 Bairro Aquinos em Itaberá
oA
tido Cap
da
às 16 horas na Rodovia SP 249
janeiro (quinta-feira)
ão Alto e
airr
ção
também
8B
até que os
m 10
ramais inte
–K
rnos
249
ia SP
odov
R
a
sn
hora
lo
16
a) pe
) às
feir
eira
a-f
estejam
rt
nta
regulariz
(qua
(qui
ados, o con
eiro
eiro
tato pod
pelo
jan
jan
dia 20 de janeiro (quarta-feira)
erádeser
a conﬁrmação de presença até o
efetuad
É imprescindível
(SP).
o pelo tele
a 20
fone (42)
o di
até
9156-8470
.
ença
pres
de
ação
ﬁrm
n
a co
vel
ndí
esci
impr
.
). É
p.br
(SP
.coo
nda
nda.coop.br.
ou pelo e-mail anajulia@castrola
rola
telefone (42)st3234-8003
ca
ia@
ajul
l an
ai
e-m
pelo
ou
03
-80
3234
2)
e (4
fon
tele

Controle

sanitário

e gestão

AR

L

ANA

SEM

IVO
MAT

R
INFO

ão
gest

ário

anit

le S
ntro

e
Co
ário tor de
sanit ), o Se
trole rado(a
Con ção Coope

stão

e Ge

r

info

b

Aten

pão

o Ca

ntid

se
ada

Alto

e tam

estr
Que o Agroleite será realizado no período de 15 a 19ol Lede
ite, agosto.
o
do P
dio
Tempos Modernos é o tema desta edição. O relógio
o pré será o símbolo,
pel
g
ti
ado
an
fetu
ser e
erá
aﬁnal é utilizado como medidor do tempo desde a Antiguidade,
pod
to
ta
con
s, o
ado
lariz
em variados formatos. É uma das mais antigas invenções
humaregu
jam
este
nas.

8.977 visualizações

.com/castrolanda

R

LA
U
C
R

Venced

ora do Prêmio
Excelência
em Gestão

Agroleite

VIVAAAAAAAA!

de Controle Sanitário

form

o in

estã

ário

nit

OURO

Ex

no
e Gestão informa que voltou a atender

a qu

ATIV

RM

INFO

Sa
ole

CLIENTES DIFERENCIADOS

io
Prêm stão
a do
em Ge
edor
Venc lência
ce

INFORMATIVO SEMANAL
o

rn

de
aten

2017

20 geral

na estrada
Inovação

quem esteve
na Castrolanda

Marco Antônio Prado, Diretor de Operações,Marcio Copacheski, gerente
de Negócios Agrícolas, Jonathan Roque Mendes de Souza, Coordenador
de SGI, Luiz Fernando de Sousa Frederico, Coordenador de TI foram ao
Tecpar conhecer a gestão da inovação no instituto. Lá foram recebidos
pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Agência
Tecpar de Inovação, Escritório de Projetos, Setor de Informações
Tecnológicas e Parques e Incubadoras Tecnológicos. O objetivo do
benchmarking é saber como é o incentivo à cultura de inovação no
Tecpar, a estrutura, os modelos utilizados, o reconhecimento, as fontes, a
organização, entre outras questões que garantam eﬁcácia e eﬁciência
no desenvolvimento de inovações.

África do Sul
Na terça-feira (09/06), recebemos na Unidade Industrial de Carnes uma
delegação da África do Sul, e entre eles estavam o Ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca e o Embaixador. As honras da casa foram de
Ivonei Durigon, Marcelo Tirelli, Rodrigo Vasconcelos e Carolina Santos.

Unochapecó
Estudantes de Agronomia da Unochapecó visitaram a Castrolanda no
sábado (10). Os cooperados Gilberto, Roseli e Larissa Goltz apresentaram a propriedade e o grupo também conheceu a Chácara Drentina, de
Eduardo e Eltje Groenwold.

Yara Fertilizantes
Recebemos no dia 21 de junho, a visita de João Benetti, Diretor Comercial Yara Fertilizantes , Jeferson Dias, Gerente Comercial Unidade Ponta
Grossa e o Supervisor Comercial Carlos Dal Lago.

geral 21

vitrine
Castrolanda
Tropeiro Seleção
Olha o Tropeiro Seleção no Clube da Alice.! Quem é Alice sabe que
o Clube é o maior portal de empreendedorismo feminino. Hoje tem
340 mil integrantes. Tropeiro Seleção está entre os parceiros,
acesse www.clubedaalice.com.br. Tropeiro Seleção, o lançamento
mais gostoso do ano.

FESTIVAL

Público do 2º Festival da
Carne Suína Alegra foi 20%
superior ao da edição passada.
Mais de 3.000 pessoas compareceram ao evento que movimentou o
ﬁm de semana em Castro
O Segundo Festival da Carne Suína repete o sucesso da primeira
edição com um público 20% maior que a edição de 2016. O evento foi
promovido pela marca de produtos Alegra, que também apresentou
ao público os diversos benefícios quanto ao consumo da proteína.
O festival aconteceu no Parque de Exposições na Cidade do Leite, em
Castro, para toda a família, inclusive as crianças, que tiveram um
espaço para brincadeiras. As atrações musicais foram a dupla
sertaneja Giba e Nando e a banda Big Time Orchestra, participante do
programa SuperStar, da rede Globo.
Durante o almoço, com o material disponível nas mesas, o público
também pode veriﬁcar os mitos e as verdades no consumo de carne
suína, como a proteína ter muito colesterol (mito), ser fonte de
vitaminas e minerais (verdade), ser uma carne muito gordurosa (mito)
e que o Brasil consome muito pouco (verdade). Enquanto a União
Europeia apresenta um consumo anual médio, 3 vezes superior ao
consumo brasileiro, por aqui a quantidade não passa de 15 quilos.
O 2º Festival Alegra contou com o patrocínio da Nutron, Sulmaq,
Rações Batavo, Atlante Engenharia, Sopasta, Bier Hoff, Águia Sistemas,
GDTech, Vicasing, Videplast, Montemil Industrial, Intercasing, MSD
Saúde Animal, LP Export, Sicredi, CAP, Refrio e Topigs Norsvin. O
evento foi promovido pela RPC com a organização da Alegra
pertencente à intercooperação.

Alegra

Beba com moderação.

Dica para quem quer desenvolver a
musculatura: acrescente Alegra no
seu dia a dia para ter refeições
ainda mais saborosas e nutritivas!
Além de ser uma ótima fonte de
proteínas, a carne suína é rica em
leucina que auxilia na síntese
proteica, e em creatina, essencial
para melhorar a sua performance.

Bier Hoff
O verdadeiro signiﬁcado
de tanto faz!

20 agroleite

TROFÉU

Castrolanda
divulga ﬁnalistas
do Troféu
Agroleite 2017
Prêmio será entregue durante a programação
oﬁcial do Agroleite em agosto.
A Castrolanda encerrou no dia 31 de maio as votações na
internet para a edição 2017 do Troféu Agroleite. O prêmio é
dividido em 18 categorias. Os vencedores serão anunciados
durante a cerimônia que será realizada na noite de 16 de
agosto, no Memorial da Imigração Holandesa.

GENÉTICA
Alta
CRV Lagoa
Semex

O Troféu Agroleite é o mais importante e cobiçado troféu do
setor leiteiro. É entregue anualmente em cerimônia no
Memorial da Imigração Holandesa, (um dos maiores
moinhos holandês da América Latina) na Castrolanda, em
Castro (PR) aos que mais se destacaram no ano anterior. O
objetivo do prêmio é homenagear os maiores e melhores
destaques deste segmento como forma de reconhecimento
e valorização da contribuição de cada um em todas as etapas
de produção, desde as atividades desenvolvidas da porteira
para dentro, até aquelas voltadas ao consumidor ﬁnal.

AGROLEITE
O Agroleite é um evento técnico voltado a todas as fases da
cadeia do leite. Ele acontece todos os anos no mês de agosto
na cidade de Castro (PR), capital nacional do leite, e busca
através de sua programação apresentar o potencial de
produção de leite da região nos aspectos qualitativo e
quantitativo.

Agroholanda
Cia da Silagem
De Boer

NUTRIÇÃO
DSM
Nutron
Vaccinar
MEDICAMENTOS
Bayer
MSD
Vallée
FORRAGENS

PREMIAÇÃO

PRESTADOR DE
SERVIÇOS AGRÍCOLAS

Agroholanda
Agropecuária Leffers
Nobre

AGENTE FINANCEIRO
Banco do Brasil
Sicoob
Sicredi
ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTOR
Associação Brasileira dos
Criadores de Girolando
Associação dos Criadores de
Gado Jersey do Paraná
Associação Paranaense dos Criadores
de Bovinos da Raça Holandesa
TÉCNICO DO ANO

SEMENTES
Dekalb
DuPont Pioneer
Sementes Agroceres

Christiano Nascif
Flávia Fontes
Marcos Neves Pereira
PRODUTOR DE LEITE DO ANO

ORDENHADEIRAS
E REFRIGERAÇÃO

Grupo Cabo Verde
Grupo MelkStad
Grupo Sekita

DeLaval
GEA
Ordemilk

LATICÍNIOS

EQUIPAMENTOS
PARA ENSILAGEM

Italac
Nestlé
Piracanjuba

JF Máquinas
Krone
Nogueira

VENCEDORES 2016

EQUIPAMENTOS
PARA FENAÇÃO
Krone
New Holland
Nogueira
TRATORES AGRÍCOLAS
John Deere
Massey Fergusson
New Holland

EMBALAGENS
Plastirrico
Sig Combibloc
Tetra Pak
MÍDIA IMPRESSA
Revista Balde Branco
Revista Leite Integral
Revista Mundo do Leite
MÍDIA DIGITAL
Beba Mais Leite
Milk Point
Scot Consultoria
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cooperativismo
Conselheiros Cooperativos
No ﬁm de semana (13/06), aconteceu o último módulo do Programa de Certiﬁcação
de Conselheiros Cooperativos. Além de encerrar com o módulo Governança
Cooperativa foi feita uma apresentação do legado da turma, o qual norteou-se no
desaﬁo das cooperativas “Comunicação”. Teve uma cerimônia com os Presidentes
da intercooperação Frísia, Castrolanda e Capal, ISAE (prof. Raimundo) e Sescoop
(representado por Valter da Frísia).

Educação Cooperativista
Nos dias 1º e 2 de junho aconteceram os primeiros encontros do Programa Cooperjovem. Para
Castro a proposta para esse ano é de realizar Formação Continuada de 4 encontros, com o objetivo de estruturar os PECS (Projeto Educacional Cooperativo) dando continuidade ao trabalho já
iniciado, nessa formação estão participando professores que já realizaram a capacitação em
outros anos. Para Pirai do Sul será realizada capacitação com 25 professores da Rede Municipal.

O Jornal Castrolanda Notícias
é uma publicação mensal da
Cooperativa Castrolanda.

Jovem Cooperativista
Sábado (09/06), os jovens cooperativistas tiveram a oportunidade de aquecer o frio com muita
ideação e criatividade. Foi um dia de trabalho iniciado com brainstorming e a tarde prototipia. O
tão aguardado Hackathon também fez parte da agenda do dia debatido por Luiz Fernando de
Sousa Frederico do TI e o cooperado Ronald Rabbers.
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Visita Técnica
Abrindo Horizontes promoveu uma visita
técnica na Cargill. As participantes foram
recebidas por Renata Macedo e sua equipe que
apresentaram os trabalhos realizados na
Cargill / Castro, além de uma visita na planta e
na reﬁnaria.

*É permitida a reprodução desde que
citada a fonte.

Escreva para a Redação

Abrindo Horizontes
Fomos buscar no Abrindo Horizontes,
Programa Mulher Cooperativista belas
imagens da visita técnica realizada há
alguns dias para conhecer a cultura de
couve-brócolis na Fazenda Santa
Angela. A equipe foi recebida por
Cornélio Juan Borg. O produtor
explicou o processo produtivo, desde
as mudas até a preparação dos ﬂoretes
para venda.

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

