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Unium

Cooperativas realizam
grande evento para lançar
marca institucional

Castrolanda realiza ação de endomarketing.
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editorial

DA REDAÇÃO

INTERCOPERAÇÃO
Passo a passo

H

á mais de sete anos estamos discutindo e avançando no modelo de intercooperação, “trabalho em
conjunto”, sexto princípio do cooperativismo. A
construção da intercooperação é um aprendizado a cada
dia, não existe modelo pronto para se copiar, portanto
devemos ir passo a passo procurando errar o menos possível. Devemos pensar sempre com uma visão a
médio/longo prazo, para sobrepor interesses a curto prazo: bairrismo, individualismo, ciúmes, interesses particulares, emoções, etc.
Chegamos no momento de dar um nome para a intercooperação –“Unium”- que deverá ser a marca institucional
para os trabalhos em conjunto da Frísia, Castrolanda e
Capal. O selo que deverá constar nas embalagens dos
nossos produtos no mercado. Como exemplo podemos
citar a empresa Nestlé, que é o selo de garantia de muitas
marcas como Nescau, Neston, Ninho, Nestogeno, Nescafé,
entre outras.
Levamos praticamente dois anos para chegar a um consenso da identidade do grupo, trabalho conduzido por
terceiros, facilitadores, para ﬁnalizarmos em “UniumUnião + um”. Estamos avançando com outros projetos
focados em processos ou produtos que podemos fazer em
conjunto, com mais eﬁciência, do que cada um para si.
Para lançar a nova marca decidimos reunir todos os associados das três cooperativas em um evento que chamamos de “Encontro da União” para comemorarmos esse
momento importante em conjunto com todos aqueles que
acreditam nos resultados da intercooperação.
Acredito que tivemos um resultado bastante satisfatório,
realizamos um bom evento, com mais de 2.000 pessoas
presentes, em um ambiente agradável e com uma boa
música. Ao mesmo tempo, conseguimos comunicar para
um grande número de cooperados os andamentos do
processo de intercooperação.
Acreditamos e esperamos que podemos evoluir mais ainda, buscando um ambiente competitivo no mercado para
os nossos produtos e marcas. Precisamos sim ter escala
para diluir custos e não competirmos uns com os outros no
mercado, e esta é a grande razão de ser da intercooperação, agora chamada Unium. Um mercado para todos nós
associados e cooperativas e uma identidade para a intercooperação.

Unium

UNIÃO
UM

+

Atendimento
ao Cooperado
42 3234.8100

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 Executivo
Popke Ferdinand van der Vinne
Conselho Fiscal
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
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
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 van der Vinne
Paulo Marchezini
Johannes va der Meer

Comitê Pool de Leite
Hendrikus Salomons
Ronald Rabbers
Maurício Greidanus
Janus Katsman
Jan Gerrit Berendsen
Richard Verburg
Superintendente de Operações Lácteas
Edmilton Aguiar Lemos
Superintendente UIC
Ivonei Durigon
Gerentes de Negócios
José Carlos Rodrigues – Corporativo
Marcio Copacheski – Agrícola
Mauro Cesar de Faria – Carnes
Cleudiney Aparecido Iank – Batatas
Eduardo Marqueze Ribas - 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. NOME DO COOPERADO

ATIVIDADE PRINCIPAL

CIDADE

2186

ALBERTUS WOLTERS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRICULTURA E PECUÁRIA LEITEIRA

CASTRO-PR

2187

MARTA RODRIGUES SLEUTJES

PECUÁRIA LEITEIRA

CASTRO-PR

2188

PETER ALEXANDER JOHAN ELSHOF

AGRICULTURA

MOCOCA-SP

2189

ADALTO RODRIGUES

PECUÁRIA LEITEIRA

CASTRO-PR

colaboradores

1.039

TOTAL
EFETIVO

2.146 3.185
Novembro 2017
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corporativo

Enquete

Classificados

Durante o mês de novembro,
o mundo se veste de azul para
alertar sobre a prevenção do
câncer de próstata, o segundo
câncer que mais causa mortes
no Brasil. Você acredita que
os homens conhecem os
sintomas da doença?

4.4% SIM

95.6% NÃO

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

VENDE-SE

VENDE-SE

Vendo máquina forrageira - New Holland - FX
40, ano 2004, c/ nota fiscal de compra,
equipada com plataforma de corte - Kemper 4500, ano 1999 e plataforma de corte - New
Holland - Pick up Recolhedeira, ano 2002.
Tratar (42) 99854-8380 Marta

Vende-se Feno de aveia de excelente qualidade,
macia e com muita folha. Tratar 43 99983 9353
43 99111 0630 Alberto (Capal Arapoti)

VENDE-SE
Tenho aproximadamente 1200 toneladas de
silagem de milho para venda localizados no
município de Piraí do Sul -PR.
Tratar 42 999846085 com Daliza Tonon

VENDE-SE
Vendo 500 fardos grandes(450 kg)de feno de
aveia branca IPR-126.
Tratar (43) 9 9979-0515
VENDE-SE
5 carneiros e 1 reprodutor
Tratar (42) 9 9881-5256

VENDE-SE
Terreno 79 alqueires, localizado na Paina,
próximo a fabrica de papel.
Tratar (42) 9 9971-3068 ou 3232-1314

VENDE-SE
Chevrolet D70. Suporte para guincho.
Tratar (42) 9994-3388

VENDE-SE
Vende-se Bolas de Azevém.
Tratar (42) 99993-4656

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

VENDE-SE
Fabricamos máquinas para socar silagem.
Socasilo AJPF 3008 peso 3000kg sistema no
hidráulico.
Tratar (42) 99993-4656

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Presto serviço de colheita de grãos, soja, milho e
feijão . Tratar (42) 9840-2630

COMPRO
Compro forrageira Casale usada. João Attilio.
Tratar (18) 3788-1235 (18) 99751-1433.

FABRICA-SE
Máquina para socar silagem, chamada Socasilo
AJPF 3008, peso de 3000kg, sistema hidráulico.
Tratar (42) 9 9938-4656

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

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

“Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros seremos
pontos de vista. Juntos, alcançaremos
a realização de nossos propósitos.”
BEZERRA DE MENEZES
Médico, Militar, Escritor, Jornalista e Político.
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Divulgação

Divulgação

geral

PALETA MEXICANA
DE MORANGO

PIZZA COM MASSA
DE FEIJÃO

INGREDIENTES

INGREDIENTES

200 ml de Colônia Holandesa Kids Sabor Morango
10 morangos
1 lata de Leite Condensado Colônia Holandesa
5 palitos para picolé

MODO DE PREPARO
Bata no liquidiﬁcador os morangos e o Colônia Holandesa Kids,
e coloque em copos de 180 ml enchendo até a metade. Reserve 1/4
da batida, em seguida coloque outro copo de 110 ml dentro do de
180 ml fazendo com que a batida se esparrame pelo copo, cole com
uma ﬁta em cima dos dois copos e deixe congelar por 3 horas. Após
as três horas, retire o copo menor e acrescente o leite condensado
até a metade, tampe com o resto da batida e leve ao freezer por
mais 3 horas.
Fonte: www.auroraalimentos.com.br

350g de Feijão Tropeiro Seleção Carioca
200g a 300g de Farinha de Trigo Herança Holandesa
Óleo de soja
5g de fermento químico fresco
1 pitada de sal
2 conchas de molho de tomate
350g de mussarela ralada
1 tomate em rodelas
Folhas de manjericão
Azeitonas pretas

MODO DE PREPARO
Bata o feijão no liquidiﬁcador e passe por uma peneira ﬁna. Em seguida,
comece a amassar acrescentando a farinha aos poucos, acrescentando
óleo, o fermento e o sal. Amasse até que a massa solte da mão.
Faça um bolinho e coloque numa vasilha plástica para descansar, cobrindo
com um pano. Depois de 1 hora ela está pronta para ser aberta.
Em uma base sólida, salpique farinha de trigo. Em seguida,
estique a mass. Distribua o molho de tomate, mussarela, tomate
e folhas de manjericão. Leve ao forno.
Fonte: www.ecletics.wordpress.com

+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br
Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br
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Cooperativas
realizam grande
evento para lançar
marca institucional

capa

U

ma data para ﬁcar marcada: 10 de novembro
de 2017. Uma grande noite. Grande na
proporção da força gerada pela união, do
pioneirismo que fortalece uma região, da cultura
que transcende gerações, do trabalho que
alimenta milhares de pessoas todos os dias. Um
encontro para confraternizar.
O Pavilhão Agroleite, na Cidade do Leite, recebeu
mais de 2.000 pessoas. Em destaque no palco da
festa o motivo da comemoração, três forças
produtivas traduzidas em um só nome: UNIUM.
Esse é o nome da marca institucional que
acompanhará todos os produtos industrializados
em parceria pelas cooperativas Frísia, Castrolanda
e Capal.
Durante cerimônia de lançamento os três
presidentes saudaram seus cooperados e falaram
sobre esse marco histórico. O Presidente da
Castrolanda, Frans Borg, abordou sobre a
importância de empresas estabelecerem entre si
parcerias e alianças estratégicas. Borg citou trecho
de artigo produzido por Luiz Marins que fala sobre
a associação de empresas e o quanto isso contribui
para agregar valor a produção de todas, gerando a
s u b s t i t u i ç ã o d a co m p e t i ç ã o p o r fo r m a s
inteligentes de cooperação onde todas as partes
saem vencedoras.

O QUE
ÉA
UNIUM?

Em sua mensagem, Borg também frisou que a
união permite a todos que ﬁquem mais fortes e
possam realizar mais. “Se dermos as mãos para
fazer algo temos uma capacidade tremenda, mas
se unirmos nossas mentes, além de dar as mãos,
temos uma capacidade muito maior”, ressaltou.

A

Unium, fusão das palavras união e um,
atende demandas do mercado
brasileiro e passará a representar os
projetos em que as cooperativas atuam em
conjunto. É uma evolução natural da
intercooperação, operação que já acontece
e envolve ações estratégias das três
cooperativas. As três unidas em um só nome,
o nome da intercooperação.
O objetivo do lançamento é ampliar a
abrangência dos produtos e serviços e
torná-los ainda mais presentes e reconhecidos no Brasil e no mundo. A Unium não
representa a fusão entre as cooperativas,
que continuam com atuações independentes tanto no âmbito ﬁscal quanto operacional.

A confraternização também contou com o show
exclusivo do cantor Daniel que esbanjou simpatia
com o público e encantou a todos. O artista cantou
grandes sucessos como Estou Apaixonado, A
Jiropica vai piar, Fricote, Adoro Amar Você, A Loira
do Carro Branco, e tocou seu berrante para alegria
da plateia.

A presença dessa marca nos produtos será a
certeza de qualidade absoluta, de rígidos
padrões de controle e do avanço do
agronegócio paranaense. Atualmente,
cinco marcas compõem a Unium: Alegra, de
carne suína, Herança Holandesa, de farinha
de trigo, e Colaso, Colônia Holandesa e
Naturalle, de lácteos. As cinco indústrias,
formadas pelas unidades de beneﬁciamento de leite, moinho de trigo e unidade
industrial de carnes, estão localizadas em
Ponta Grossa e Castro no Paraná, e
Itapetininga no Estado de São Paulo.

UNIUM É A MARCA
INSTITUCIONAL DAS
INDÚSTRIAS DA FRÍSIA,
CASTROLANDA E CAPAL

Cooperativas que formam a Unium em números:
5 mil

3 milhões

115 mil

2,3 mil

25 países

1 empresa

famílias de
cooperados;

de litros de
leite processados
por dia;

toneladas de
grãos moídos
por ano;

suínos por dia e
1,8 mil toneladas
de carne
industrializadas
por mês;

Exportação

no Paraná com
certiﬁcação de
bem-estar animal
em carne suína

a
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COM A PALAVRA OS PRESIDENTES

T

odos os dias acompanhamos através dos
meios de comunicação as transformações
que acontecem no mundo. Veículos impressos,
de rádio, televisão ou internet são mecanismos
que permitem a disseminação de informações e
são ferramentas para contato com o público.
O lançamento da Unium registra uma mudança
no modelo de intercooperação das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal. Assim como os
cooperados, os consumidores precisam estar

informados e familiarizados com a nova
identidade da marca que assinará os produtos
industrializados pelas três associações.
Com o objetivo de comunicar-se com esse
público e conversar com formadores de opinião
regionais e estaduais, os presidentes das três
cooperativas participaram de coletiva de
imprensa realizada na manhã de 10 de
novembro. Conﬁra abaixo um pouco do que eles
relataram aos jornalistas.

RENATO GREIDANUS
“O que na verdade temos como objetivo é fazer com que exista um pertencimento para os nossos
cooperados como um todo, focados nas unidades de negócios, para que eles realmente sintam-se
pertencentes a esse negócio. Somos três cooperativas, que tem seus negócios individualizados,
mas a estratégia de ir para o mercado é conjunta com a industrialização dessa produção. Para que
todo esse grupo, que são hoje cinco mil cooperados, possa se sentir parte desse processo criamos
essa marca única para que, qualquer associado, onde ele quer que ele esteja, sinta-se pertencente a
esse negócio”

FRANS BORG
“Temos três cooperativas e cada uma possui seus associados. Como a necessidade dos produtores
das três é praticamente igual, acreditamos que, ao invés de cada um investir em negócios
separados, é melhor investir em conjunto. Poderíamos ter formado uma central, mas achamos que
estrategicamente isso iria gerar mais custo, gerar outra cultura. Buscamos um formato em que uma
das cooperativas faz a gestão do negócio e as outras duas se associam representando todos os seus
associados. Não há necessidade de ser cooperado em mais de uma delas, mas de uma cooperativa
ser associada a outra. Uma faz a gestão, de forma pré-combinada entre as três, com muita
transparência e as três tem acesso a todos os números”

ERIK BOSCH
“O mais brilhante de tudo são duas palavras que fazem isso ser possível: transparência total da
minha cooperativa com a deles e com os nossos cooperados, e a conﬁança, porque se não tem
conﬁança um no outro é impossível trabalhar junto. Tudo é auditável, mas essas palavras,
transparência e conﬁança, fazem com que o negócio seja possível e os cooperados da cooperativa
Capal, que está dentro dos projetos junto com a Frísia e a Castrolanda tenham o sentimento de
pertencer. Era isso que a gente procurava e é isso que estamos conseguindo”

geral

entre

aspas

É difícil falar do futuro,
mas é preciso lembrar que
o futuro é o resultado do
que se faz no presente
Economista Paulo do Carmo Martins,
chefe geral da Embrapa Gado de Leite, ao durante Painel
da Mulher Cooperativista no Agroleite

Revitalizamos o local, reestruturamos
o layout e modernizamos o conceito
com cinco salas de reuniões. A
reestruturação permite que todos os
colaboradores tenham seu local
adequado para trabalhar e estamos
com sobra

A grande
vantagem que
nós enxergamos
no sistema
cooperativista é
que ele deixa o
resultado na
própria região
Presidente da Castrolanda, Frans Borg,
durante coletiva de imprensa de lançamento da Unium

Sem dúvidas eles fazem a
lição de casa corretamente e
nos mostram que é possível
mudar e melhorar nossos
hábitos dentro da fazenda
Técnica Thaís Endrigo, sobre as fazendas que visitou na Itália

Gerente de Negócios Agrícola, Márcio Copacheski,
sobre o novo escritório do setor

Destaco a importância do
investimento de empresas como a
Castrolanda, que acreditam na
transformação do ser humano
através do investimento no esporte,
pois realmente transforma e se
torna um momento que os jovens
levam para a vida toda

Todas as pessoas da comunidade cristã
são chamadas a cuidar de quem precisa
como membros de um mesmo corpo

Secretário Municipal de Esporte e Juventude,
Marcos Rocco, sobre o apoio da Castrolanda ao Jeca

Pastor Alexander Busch,
durante a inauguração do Groene Kruis no Lar Eben Haëzer
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ESCRITÓRIO AGRÍCOLA
DE CARA NOVA
Área compartilhou conquista com os cooperados

C

o n q u i s t a co m p a r t i l h a d a co m o s
cooperados. Na manhã de 11 de outubro,
a Área de Negócios Agrícola recebeu os
associados para apresentá-los ao novo
escritório do setor. O espaço é o mesmo, mas
agora está revitalizado. A mudança visa
propiciar um atendimento melhor aos
clientes internos e externos.

“O conceito uniﬁca as pessoas
dentro do escritório e as deixa
mais próximas, e isso permite que
o cooperado também se sinta mais
próximo da Castrolanda.”
Gustavo Viganó, Engenheiro Civil da Castrolanda

ﬁca mais fácil. “Achei que ﬁcou bom, deu uma
oxigenada no ambiente e o tornou bonito e
claro”, menciona.
O Engenheiro Civil da Castrolanda, Gustavo
Viganó, explica que o conceito do novo
escritório é mais contemporâneo e segue um
modelo corporativo que está sendo aplicado
em grandes empresas. Nesse conceito não há
espaços separados para coordenação e
gerência e as estações de trabalho podem ser
compartilhadas. Em contrapartida, foram
criadas três salas de reunião pequenas, para
reuniões rápidas, e outras duas maiores, para
reuniões presenciais e apresentações.

O Gerente de Negócios Agrícola, Márcio
Copacheski, relata a readequação do
escritório. Copacheski cita que o atendimento
ao cooperado era feito de forma muito
complexa, misturando atendimento ao
associado no faturamento e de motoristas
que vinham fazer troca de nota. Além disso, o
gerente comenta que mais de 10 funcionári- “O conceito uniﬁca as pessoas dentro do
os estavam sem local para trabalhar porque escritório e as deixa mais próximas, e isso
permite que o cooperado também se sinta
não cabiam todos no mesmo espaço.
mais próximo da Castrolanda. Hoje o
“Revitalizamos o local, reestruturamos o associado chega e não existe mais o bloqueio
layout e modernizamos o conceito com cinco das salas”, cita Viganó. O engenheiro
salas de reuniões. A reestruturação permite esclarece que o projeto partiu de um layout
que todos os colaboradores tenham seu local em que estava claro onde cada funcionário
adequado para trabalhar e estamos com iria sentar para instalação de tomada,
sobra”, conta o gerente. Copacheski acredita atendimento posicionado na frente e ﬂuxo
que a reformulação irá proporcionar maior coerente.
conforto aos cooperados e colaboradores e
permitirá que o atendimento aos fornecedo- O espaço conta agora com duas recepções,
res seja realizado de maneira mais adequada. uma para o cooperado e uma para atendimento dos motoristas. A reforma contemplou
O cooperado Willem Bouwman aprovou a a renovação total do piso e da luminosidade,
mudança. Bouwman considera que o cabeamento embutido no piso, forro modular
ambiente ﬁcou mais aconchegante devido ao rebaixado com dry wall e algumas paredes
layout simples e clean. O associado elogia receberam pintura que imita concreto, o que
principalmente a questão da transparência inovou a comunicação da unidade em vários
do novo escritório, uma vez que, sem as aspectos.
divisórias, a comunicação entre um e outro
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12 entrevista

IVONEI DURIGON
Superintendente

ALEGRA:
Desaﬁos, Estratégias e Projetos

Superintendente Ivonei Durigon faz um balanço da atuação
da marca e revela planos para o futuro

E

m 22 de outubro a Alegra Foods comemorou dois anos da inauguração oﬁcial da
unidade e lançamento da marca no varejo. A
planta frigoríﬁca é a mais moderna da América
Latina, e a primeira a possuir linha de desossa
contínua de pernil do mundo. Situada no Parque
Caxambu, km 280 da rodovia PR 151, no Município de Castro, a unidade possui 44 mil metros
quadrados de área construída e foi planejada
para garantir sustentabilidade.
A planta possui sistemas de absorção para aproveitamento do calor gerado no processo industrial e de captação de água dos telhados e pavimentos para armazenamento da água e, além
disso, reutiliza 20% da água consumida no
sistema.
A marca está expandindo no mercado brasileiro
e amplia sua representatividade mundo afora.
Cerca de mais de 90 produtos levam o nome
Alegra no varejo com o objetivo de apresentar o
que a carne suína tem de melhor. A proposta de
valor contempla oferecer produtos diferenciados, e que ofereçam praticidade e conveniência
ao consumidor. Exemplo disso são as últimas
três linhas lançadas: Cortes Temperados, Finas
Fatias e Premium.
A Premium, lançada especialmente para comemorar os dois anos da fábrica, é formada por
cinco cortes especiais chamados de T-Bone,
Ribeye, Costela Desossada, Prime Rib e Lombo
Inglês. Além de inovar nos cortes, a embalagem
dessa linha conta com a tecnologia Skin Pack,
sucesso na Europa, uma película de plástico tão
ﬁna e aderente que parece uma pele.
O Superintendente, Ivonei Durigon, conversou
com a equipe do Castrolanda Notícias e fez uma
avaliação dos dois anos de mercado, os desaﬁos,
estratégias e projetos para os próximos anos.
Conﬁra a entrevista.

Alegra acaba de completar dois
anos no mercado. Qual sua avaliação desse período?
Considero que o primeiro ano foi de start-up,
contratação e treinamento das pessoas e abertura de mercado, tanto interno quanto externo,
num período de menor demanda e incertezas do
país. Mas, mesmo diante destes desaﬁos, conseguimos evoluir e fazer conquistas importantes
para nossa marca. O ano de 2017, como segundo
ano da marca Alegra no mercado, foi de uma
grande aceitação de nossos produtos e reconhecimento na diferenciação, que é uma de nossas
propostas. Fizemos um crescimento expressivo
no mercado interno e externo e estamos em
mais de 2.500 pontos de venda no Brasil e 1.000
pontos de venda em outros vinte e cinco países,
com nossos produtos e marca nas gôndolas dos
supermercados.

Quando a unidade inaugurou quais
eram os desaﬁos? Quais são os
desaﬁos hoje?
No início os desaﬁos eram apresentar uma nova
marca para o mercado e convencer os clientes a
nos dar abertura e comprar nossos produtos. Ao
mesmo tempo que o consumidor fosse até o
supermercado e trocasse a marca que vinha
comprando por uma marca nova, desconhecida
até então. O desaﬁo atual é ampliar o volume de
abate, desossa e industrialização e expandir
nossa atuação tanto no mercado interno como
externo, consolidando nossa marca e conquistando o reconhecimento nos mercados em que
já atuamos.

Sobre o relatório de sustentabilidade da Unidade, quais as principais

ações sustentáveis que você destaca?
No ﬁnal desse ano já teremos o relatório de
sustentabilidade (GRI), que avalia, monitora e
relata todas as ações e as entregas que fazemos
relativas às legislações e nossas responsabilidades sociais, ambientais e energéticas. Da mesma
forma a Alegra conquistou esse ano o primeiro
certiﬁcado para bem estar animal do Brasil para
suínos, através da entidade americana WQS, que
é homologada para este ﬁm. Importantes conquistas que estão diretamente linkadas a nossa
proposta de valor.

Quais as estratégias da Alegra no
mercado nacional?
Continuar ampliando nossa atuação em regiões
que ainda não atuamos e continuar lançando
produtos com inovação e praticidade para conquistar cada vez mais os consumidores. Para
ampliar o consumo per capita no Brasil a Alegra
tem o desaﬁo de gerar conﬁança de que a carne
suína que produzimos é de qualidade e tem
origem e procedência dos cooperados associados a Frísia, Castrolanda e Capal, já reconhecidas
nacionalmente.

E Alegra no mercado internacional?
Já atuamos em 25 países e pretendemos conquistar mercados como Rússia e China. Nossa
proposta é ampliar nossa participação nos atuais mercados, atuando com mix de produtos
diferenciados aos atuais.

Quais os projetos para os próximos
anos?
Dobrar a produção de industrializados e de
produção de cortes nos próximos cinco anos.
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Cooperativa incentiva
jogos estudantis e investe
na nova geração
I

ncentivar é transformar. Baseada nessa
certeza e por acreditar no poder transformador do esporte, a Castrolanda apoiou novamente os Jogos Estudantis de Castro - Jeca.
Organizado pela Secretaria Municipal de
Esporte e Juventude o evento completou 30
edições. A abertura oﬁcial aconteceu na noite da
quinta-feira, 09 de novembro, no Ginásio de
Esportes Padre José Pagnacco e encantou a
plateia com a apresentação dos atletas, do
“Circo Mundo Sou Arte” de Campo Mourão e de
grupos de dança do projeto Dança Castro e a Cia.
SuperAção.
A grande novidade da edição de 2017 foi a
realização do Parajeca. A ideia surgiu em um
trabalho desenvolvido pelos alunos do quarto
ano da Escola Municipal de Terra Nova e foi
colocado em prática pela secretaria. Os alunos
com deﬁciência participaram de um festival de
paradesporto com várias atividades dedicadas
especialmente a eles. Para o ano que vem o
propósito é ampliar o projeto.
O Secretário Municipal de Esporte, Marcos
Vinicios de Rocco revela que os patrocínios
permitem que os jogos tenham brilho. Ele
explica que o investimento da Castrolanda
reverte-se em materiais esportivos a serem
utilizados nas aulas de educação física e
treinamento nas escolas, uniformes doados a
todos os participantes e prêmios especiais para
as escolas melhores classiﬁcadas nos cinco
grupos.
Segundo o secretário o investimento faz com
que o Jeca proporcione premiação de forma
única em todo o Estado do Paraná, e outras
cidades já tem interesse em seguir o exemplo.
“Destaco a importância do investimento de
empresas como a Castrolanda, que acreditam na
transformação do ser humano através do
investimento no esporte, pois realmente
transforma e se torna um momento que os
jovens levam para a vida toda”, diz.
Nesse ano 8.546 atletas, cerca de 490 a mais
que em 2016, disputaram mais de mil confron-

tos em 20 modalidades. Além de estimular a
prática esportiva, o Jeca promove a interação
entre alunos e famílias castrenses que se
encontram nos ginásios para estimular os times
de suas comunidades. Rocco ressalta que o
esporte forma cidadãos completos desde o
caráter humano até a formação física e
intelectual. “O esporte ensina lições na vitória e
na derrota, disciplina e educa os atletas”, cita.
O Diretor Presidente da Castrolanda, Frans Borg,
destaca que o incentivo é uma maneira de
investir na próxima geração castrense. Borg
salienta que o apoio alinha-se ao sétimo
princípio do cooperativismo que é o interesse
pela comunidade. Esse princípio direciona o
trabalho das cooperativas para o desenvolvimento equilibrado da sociedade em que estão
inseridas e do bem estar de suas populações.
“Nós fazemos parte do Município de Castro e
temos estrategicamente um compromisso de
investir na próxima geração”, expõe Borg. O
presidente acredita que a prática esportiva está
diretamente relacionada com a promoção do
bem estar físico e social em qualquer faixa
etária e é um importante instrumento pedagógico da educação de crianças e jovens, capaz de
unir pessoas, classes e países.

Destaco a importância
do investimento
de empresas como a
Castrolanda, que acreditam
na transformação do ser
humano através do
investimento no esporte
pois realmente transforma
e se torna um momento
que os jovens levam
para a vida toda”
Marcos Vinicios de Rocco
Secretário Municipal de Esportes
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Lar inaugura
GROENE KRUIS
Apartamento receberá pessoas
que necessitam de cuidados de saúde

A

força do voluntariado revela-se concreta.
Torna-se palpável e visível. Está nas
paredes, na cama nova, nos móveis da cozinha
reestruturada, no banheiro adaptado. A doação
de tempo e trabalho transformada em algo que
beneﬁcia toda a comunidade. Para agradecer as
doações e inaugurar o apartamento Groene
Kruis, o Lar de Idosos e Assistencial Eben
Haëzer, realizou um coquetel na tarde de 11 de
outubro.
O encontro iniciou com a mensagem do Pastor
Alexander Busch da Igreja Evangélica
Reformada da Castrolanda. O pastor compartilhou uma palavra bíblica do apóstolo Paulo,
registrada em Coríntios 1, capítulo 12, verso 26:
Se uma parte do corpo sofre, todas as outras
partes do corpo sofrem com ela. Se uma parte
do corpo é elogiada todas as outras se alegram
com ela.
“É uma orientação dirigida a igreja que nos fala
de uma comunidade solidária. Paulo usa a
imagem de um corpo humano com diferentes
partes para falar da igreja com diferentes
pessoas, mas essas diferentes pessoas cuidando umas das outras. Todas as pessoas da
comunidade cristã são chamadas a cuidar de
quem precisa como membros de um mesmo
corpo”, ressaltou Busch. Em oração o pastor
agradeceu a Deus pelas pessoas e instituições
que colaboraram com a reforma do apartamento e dedicou esse novo espaço a Ele, para que o
utilize conforme sua santa e boa vontade.

sustentou a comunidade da colônia durante
todos esses anos. O representante da cooperativa parabenizou todos os que se dispõe a
participar dentro de uma entidade como o lar e
citou que o esforço conjunto deixa o trabalho
mais leve. “O lar é o resultado desse voluntarismo da comunidade e a gente tem que tentar
preservar isso. O voluntarismo sempre trará
resultado, cedo ou tarde, uma hora podemos
sentir e enxergar esse trabalho que tem um
fundamento muito forte na união da comunidade”, disse.
Antes da inauguração das novas instalações,
Christa Bouwman, membro da diretoria,
apresentou a sugestão de nome para o
apartamento. Christa relatou que antes do
prédio se tornar o lar, funcionava no local o
Groene Kruis, cuja tradução é Cruz Verde. Na
Castrolanda possuía o mesmo signiﬁcado tal
qual era na Holanda e prestava assistência
domiciliar e orientação para as famílias da
comunidade no cuidado com o bebê recémnascido no período pós-parto.

Membros da colônia relataram que com o
tempo a ajuda foi se ampliando para as famílias
que precisavam de auxílio temporário em caso
de doença ou recuperação de uma cirurgia.
“Nós entendemos que o nome Groene Kruis
para o apartamento é bem apropriado, pois a
nossa intenção aqui é oferecer assistência de
qualidade aos que necessitam de cuidados
temporários para o reestabelecimento de sua
saúde”, enfatizou Christa, que logo recebeu a
Após o momento de reﬂexão, o Diretor aprovação de todos para a sugestão. As
Presidente do Lar, Albert Reinder Barkema, fez senhoras Trijntje Salomons e Gezina Rabbers
um breve relato da história da entidade e falou Groenwold cortaram a faixa de inauguração do
sobre as diﬁculdades ﬁnanceiras em mantê-la, novo quarto.
visto o baixo número de moradores atualmente, o que torna ainda mais importante a ajuda
NOVA DOAÇÃO
por meio de doações. Neste momento Barkema
convidou os representantes da Igreja ReforAs voluntárias do Café Holandês tornaram o
mada da comunidade, Eletrorural, Cooperativa
encontro ainda mais especial e festivo. Elas
Castrolanda, grupo do Café Holandês e da
aproveitaram a oportunidade para entregar à
Vrouwenvereneging Weest Getrouw, para que
diretoria do Lar parte da renda obtida com a
fossem a frente e os agradeceu por todo apoio.
venda de tortas e cafés no Agroleite 2017. As
“O lar se sente muito honrado em receber vocês,
voluntárias Trijntje Salomons, Caroline
uma vez que tem nos apoiado imensamente.
Groenwold, Henriette Morsink, Claudia van de
Para nós é uma grande satisfação, porque
Riet, Renata Leffers e Rolinda Salomons,
estamos fazendo algo para toda a comunidade.
arrecadaram R$ 25 mil nos cinco dias de
Se não é para nós, é para nossos pais, nossos
evento, valor dividido igualitariamente entre a
avós, então nos sentimos muito alegres em
Escola Evangélica e o Lar. Caroline conta que
poder contar com esse grande apoio que temos
foram vendidas cerca de 200 tortas. “É um
tido nos últimos anos”, relatou.
trabalho muito gratiﬁcante, porque a gente
pode ver o resultado favorecer toda a comuniO presidente da Castrolanda, Frans Borg,
dade”, mencionou.
abordou sobre o valor do voluntarismo que
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Centro Cultural
Castrolanda
comemora um ano

O

Centro Cultural Castrolanda completa seu primeiro
aniversário. Para comemorar o público pode visitar, a
partir de 30 de novembro, a exposição temporária “Casa e
Vida do Imigrante. O cotidiano das famílias na Colônia
Castrolanda” que aborda o dia a dia das famílias em torno
das residências na primeira década de Castrolanda.
A mostra foi idealizada através de uma curadoria colaborativa, elaborada em parceria, contando com a contribuição
de voluntários do Centro Cultural e a equipe de assessoria
técnica, Viés Cultural. O objetivo da curadoria é proporcionar uma experiência prática em se pensar e executar uma
exposição em cooperação, abrindo o diálogo com a
comunidade de Castrolanda, em que os próprios membros
pudessem construir uma narrativa vinculada à sua
memória e história.
Nas reuniões realizadas, foi possível abrir espaço para a
conversa, ouvir histórias marcantes e simbólicas sobre os
primeiros anos da imigração e os processos de adaptação
ao novo país e à nova cultura. A vida na Holanda se
desenvolvia de uma forma diferente da que os imigrantes
encontraram no Brasil. As diﬁculdades de adaptação,
cultura, língua e acomodação foram diversas, mas através
da união, do trabalho e da fé foi possível se estabelecer e
construir a Colônia Castrolanda.
Junto com a equipe técnica do Centro, as voluntárias
convidadas construíram o conceito da exposição e
contribuíram em todos os processos de sua efetivação. O
tema escolhido pelo grupo foi um duplo pensar, por um
lado o resgate da memória dos primeiros anos, tendo como
foco as relações familiares, a narração do cotidiano na casa,
dos hábitos, da adaptação e da manutenção da fé.
E do outro lado uma homenagem à antiga sede, a “Casa do
Imigrante Holandês”, espaço cultural inaugurado em 1991,
simbolizando as primeiras casas construídas pelos
pioneiros holandeses, uma arquitetura holandesa
composta por uma junção de residência e estábulo. Os
cômodos da residência e os acervos eram dispostos tal
como uma casa nos moldes europeus. Todo o acervo
pertencente a esse museu foi transferido em 2016 para o
Museu Histórico de Castrolanda.
Esse projeto abre a discussão sobre a função da comunidade no Centro Cultural Castrolanda, como agente de
colaboração, de construção do saber dentro do espaço
museal, caracterizando cada vez mais as instituições
museológicas como espaços integradores e abertos ao livre
diálogo.

Apoio Cultural

Apoio Institucional

Realização
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quem esteve
na Castrolanda

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

Grupo da Abitrigo
Grupo da Abitrigo- Associação Brasileira das Indústrias de Trigo visitou
a Castrolanda na terça-feira, dia 17 de outubro. Acompanhados do
Coordenador da Assistência Técnica Agronômica Castrolanda, Rodrigo
Namur, e de colaboradores da área Agrícola, os visitantes estiveram na
Unidade de Beneﬁciamento de Sementes e na propriedade do cooperado João Cristiano Kiers.

4.039 visualizações

Bate papo sobre câncer de mama
As fotos do bate papo sobre câncer de mama com a cooperada e
empresária Elsa Kugler marcou nossas redes sociais. Elsa, que faz
parte do Programa Mulher Cooperativista, relatou a um grupo de
colaboradoras sobre a descoberta da doença e a maneira como a
enfrentou.

Rede Feminina de Combate ao Câncer
Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Castro estiveram na Matriz na manhã de 20 de outubro. Durante a visita elas conversaram com o presidente Frans Borg e com os colaboradores. As voluntárias contaram sobre o trabalho da rede e importância da prevenção
do Câncer de Mama e de Próstata, alvos das campanhas mundiais do
Outubro Rosa e Novembro Azul.

foto em
destaque

4.417 visualizações

Defesa Sanitária
O Setor de Comercialização Agropecuária lançou vídeo com o
tema Defesa Sanitária. O material aborda o diferencial da Castrolanda no controle da brucelose e tuberculose, visto que a realização de exames preventivos são exigidos desde antes do programa
nacional ser lançado.

2.301 visualizações

Dia de Campo de Verão
Workshop sobre Estrutura
Organizacional
Diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal participaram de workshop sobre Estrutura Organizacional na tarde de 11 de
outubro. O tema foi abordado pelo consultor Luciano Salamacha.

A equipe da Assistência Técnica Castrolanda realizou na quintafeira, dia 09 de novembro, o plantio das principais cultivares de
soja que serão apresentadas no “Dia de Campo de Verão 2018”
para cooperados e clientes.#sementescastrolanda

.com/castrolanda
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CASTROLANDA
REALIZA AÇÃO DE
ENDOMARKETING
Mais engajamento
e resultados

E

m setembro a Castrolanda lançou a campanha
de endomarketing “Cooperar é Transformar”.
Com foco nos cooperados e funcionários o objetivo
é colocar todos juntos, num mesmo grau de
contribuição e de crescimento.
De caráter atemporal, a iniciativa coordenada pela
área de Comunicação e Marketing da cooperativa,
consiste em diversas ações de valorização do
cooperativismo e demonstração de que a união de
esforços é o combustível que move para chegar
cada vez mais longe. A campanha terá mais de seis
meses de duração e foram convidados cooperados e
colaboradores para participarem da produção dos
materiais impressos e audiovisuais.
As gravações e fotos foram realizadas nos dias 16,17
e 18, em propriedades rurais próximas a
Castrolanda, Memorial da Imigração Holandesa,
Hotel Borgen, escritório da Unidade Agrícola,
Unidade de Batata Semente e Frita, Unidade
Industrial de Carnes, Usina de Beneﬁciamento de
Leite-Castro e Fábrica de Rações de Piraí do Sul.
Cerca de 25 pessoas contribuíram com as gravações
e deram seus depoimentos sobre a forma como a
cooperativa transforma a região e impacta a vida
das pessoas com as quais se relaciona.
A assinatura reforça o cooperativismo e a gratidão
da Castrolanda para com seus cooperados. “O
cooperativismo transforma e só transforma com a
participação de cada um”. Conﬁra alguns registros
do making off da campanha.

AÇÃO REFORÇA
A MARCA INSTITUCIONAL
DA COOPERATIVA
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Agricultura de

Precisão
por Rodrigo Namur, Coordenador da Assistência Técnica Agronômica Castrolanda
mais informações: rodrigon@castrolanda.coop.br

A

tualmente a agricultura é uma
atividade altamente competitiva, exigindo do produtor um alto
grau de especialização e proﬁssionalismo. É necessidade do produtor
rural moderno ter eﬁciência na
aplicação de recursos, utilizando na
tomada de decisão informações
sobre fatores que interagem na
lavoura e como se pode maximizar
os seus efeitos.
A Agricultura de Precisão (AP) é uma
tecnologia que se presta a auxiliar o
produtor na busca por melhores
resultados. É uma maneira de gerir
um campo metro a metro, levando
em conta o fato de que cada parte da
área tem características diferentes.
O principal conceito é aplicar o
insumo correto no local e quantidade necessária tanto quanto a
tecnologia e os custos envolvidos o
permitam.
AP não é nova. No Brasil, a introdução da AP ocorreu nos anos 90 e
baseava-se unicamente na
amostragem de solo em grid e
aplicação de corretivos e fertilizantes em taxa variável, buscando a
uniformização da fertilidade de solo.
A necessidade de investimento em
máquinas modernas e caras, sem a
obtenção de resultados expressivos
limitou a expansão da tecnologia.
Entendeu-se então que as informações geradas eram insuﬁcientes
para um melhor manejo. Isso levou a
busca por informações de melhor
qualidade e em maior quantidade,
levando em conta fatores antes
ignorados, como por exemplo as
plantas.
Essa visão de AP combina informação a uma agricultura amadurecida.
A questão chave da AP é que existe
variabilidade nas áreas agrícolas e é
necessária a criação de condições de
manejo que levem em conta não só a
diversidade do solo mas também
como as plantas reagem a essas
condições.
Assim, a AP é uma tecnologia de
manejo da fazenda na qual os
produtores são capazes de identiﬁcar a variabilidade dentro de um

campo, e então manejar esta
variabilidade para aumentar a
produtividade e principalmente o
lucro.
Nesse contexto, alinhado com as
pesquisas da área de Mecanização
Agrícola e AP da Fundação ABC, com
o objetivo de difundir a tecnologia e
possibilitar a adoção entre os
cooperados surge, no ﬁnal do ano de
2014, o Núcleo de Agricultura de
Precisão da Castrolanda.
A cooperativa passa a oferecer aos
cooperados os serviços de coleta
georreferenciada de amostras,
leitura de condutividade elétrica de
solo e leitura de NDVI (índice de
vegetação). Com esses serviços
aumenta-se a quantidade e a
qualidade das informações e
consequentemente a capacidade de
se tomar decisões assertivas.
Os mapas são gerados pela área de
AP da Fundação ABC alinhados com
a recomendação dos agrônomos
responsáveis pela assistência
técnica.
A proposta é entender melhor o
ambiente e criar zonas de manejo
homogêneas nas glebas de modo a
tornar o manejo mais adequado para
cada uma dessas zonas. Essas zonas
de manejo levam em conta aspectos
físicos e químicos do solo e, o mais
importante, que é como as plantas
interagem e respondem a essas
condições.
Também foram adquiridos equipamentos para aplicação de corretivos
e fertilizantes em taxa variável,
permitindo a aplicação da quantidade adequada desses produtos em
cada parte da área. Para garantir a
qualidade de aplicação e dose
correta dos produtos, em cada
aplicação são feitas regulagens nas
máquinas, determinando a largura
de trabalho e uniformidade de
aplicação. Ao ﬁnal de cada serviço é
entregue ao produtor um relatório
demostrando o método utilizado e
os resultados obtidos.
Cabe destaque às áreas de trigo
manejadas com taxa variável de
nitrogênio (N). Nitrogênio é o

nutriente absorvido em maior
quantidade pelas culturas cultivadas na região (soja, milho, feijão,
trigo, etc), porém, o N mineral
aplicado em feijão e gramíneas não
se acumula no solo, sendo a parte
não absorvida pela cultura perdida
por lixiviação ou outros processos
naturais. Em trigo, tem-se conseguido economia média de 50% do N
aplicado quando se realiza a leitura
de NDVI e aplica-se N em taxa
variável, sem prejuízos em produtividade e qualidade industrial. Pelo
contrário, áreas manejadas dessa
forma normalmente tem maior
produtividade pela aplicação da
dose correta de N, que algumas
vezes é maior que a dose aplicada
em taxa ﬁxa.
Essa tecnologia é testada em trigo
desde 2007 na Fundação ABC,
sempre com resultados positivos. A
Fundação também testa essa
possibilidade para milho e feijão já
há algumas safras, e em breve estará
disponível aos cooperados.
Muitos resultados positivos têm sido
observados ao longo desses quase 3
anos de operação, seja na maximização da eﬁciência no uso de insumos
ou na maior lucratividade das áreas
manejadas com AP. Isso explica a
crescente utilização pelos cooperados da Castrolanda, demostrada
através do crescimento da área
manejada ano após ano.
A equipe de AP da Castrolanda
agradece a conﬁança dos cooperados que acreditam no projeto e
utilizam os nossos serviços e faz um
convite aos produtores que ainda
não utilizam que conheçam a
tecnologia.

Serviço

2015

2016

Amostragem georreferenciada

2.592,17

6.122,67

Leitura de condutividade elétrica

3.249,52

3.878,57

Leitura de NDVI

1.265,44

4.946,38

Aplicação de corretivos

4.691,30

7.778,11

Aplicação de fertilizantes

4.691,30

8.602,31

Tabela 1 - Área (ha) manejada com AP
nos anos de 2015 e 2016.
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Castrolanda
DICAS CORDEIRO CASTROLANDA
Todo mundo tem na cozinha uma tábua que é usada para cortar carnes
e legumes. Mas é preciso ﬁcar atento à higienização dessas tábuas de
cortes, pois elas podem ser fontes de proliferação de bactérias.
Escolha o melhor método de limpeza e saboreie tranquilamente seu
corte de cordeiro preferido.

#DICADODIA

HIGIENIZE SUA

TÁBUA DE CARNES

O melhor
Cordeiro do
Sul do Brasil.

BATATA PALHA CASTROLANDA
O toque ﬁnal daquele prato delicioso só
pode ser com Batata Palha Castrolanda.!
Sequinha, saborosa e selecionada, é o
ingrediente perfeito para acompanhar
pratos tradicionais, como strogonoff,
salpicão, fricassê, cachorro quente e outros.
Ela é responsável por trazer crocância e
mais sabor aos pratos. Suas receitas
merecem esse sabor.!

COLÔNIA HOLANDESA KIDS
O principal ingrediente do Colônia Holandesa Kids é o leite, que
contém várias proteínas e nutrientes, e é a principal fonte de cálcio na
alimentação.

FINAS FATIAS ALEGRA
Muito sabor, em ﬁnas fatias!
Um dos últimos lançamentos da Alegra é a linha Finas Fatias, facilidade para
todo o momento. Produtos rigorosamente selecionados para oferecer o que a
carne suína tem de melhor. A linha conta com lombo defumado, salames tipo
italiano e hamburguês, presuntos defumado e cozido e copa.
Experimente os produtos e comprove, é bom demais.!
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GESTÃO E
SUCESSÃO
“Compartilhar
é a versão atual da
palavra cooperar”

Texto:
Edison Lemos
Foto:
Edison Lemos

“O modelo de futuro,
de garantia de sucesso é o de
pró-cooperação, é operação
em conjunto”
PAULO DO CARMO MARTINS
Chefe Geral da Embrapa Gado de Leite

A

gora estamos vivendo a Quarta
Revolução Industrial, que ninguém sabe exatamente quando
começou. O mundo hoje é o mundo de
quem assume opiniões, de quem
compartilha condições. O mundo não é
mais daquele que quer 'ter', é daquele
que quer 'compartilhar'. A começar pelo
Papa Francisco, que compartilha, que
entra em bola dividida, que fala das
ﬁnanças da igreja, entra em temas que
ninguém ousava, que fala de coisas
complicadas.
O mundo hoje é de quem corre risco,
mas corre risco em conjunto. O mundo
hoje é da Internet. O mundo hoje é das
coisas. E as coisas estão interligadas.
Precisamos estar preparados para esse
mundo que já chegou e que está vindo
para o mundo do leite. Os aparelhos
estão tomando decisões, conversam
entre si e não esperam nossa intervenção. O mundo já está interligado
através de aplicativos. As fazendas
estão todas caminhando para serem
fazendas interligadas, com computadores funcionando homem/computador. Os meninos não vão mais ter de ir
embora porque terão joystick o tempo
todo na fazenda, mas os pais vão ter de
se adaptar a essa realidade. As
fazendas serão todas 4 ponto zero”.
O pensamento expresso acima fez
parte da abordagem do economista
Paulo do Carmo Martins, chefe geral da
Embrapa Gado de Leite, ao palestrar
sobre Gestão e Sucessão na Propriedade Rural, durante Painel da Mulher
Cooperativista no Agroleite 2017.
Martins abordou sobre vários pontos
da produção de leite no Brasil como
perspectivas de crescimento e a
importância do produtor possuir
conhecimento técnico e gerencial do
negócio. “É difícil falar do futuro, mas
é preciso lembrar que o futuro é o
resultado do que se faz no presente”,
citou. Nesse sentido o economista
manifestou sua crença de que a
produção leiteira “interioriza desenvolvimento e leva emprego e renda
para regiões que muitas vezes só
dispõem do leite como opção de
desenvolvimento”.
Para o palestrante o leite tem perspectiva de continuar sendo competitivo
porque a terra no Brasil ainda é barata,
comparada com o resto do mundo.
Segundo o economista a produção de
leite no Brasil continua crescendo
enquanto os concorrentes ( EUA e
Europa ) não conseguem aumentar a
produção e o consumo. Por isso o Brasil

é “a bola da vez” e o mundo inteiro nos
olha com interesse no mundo do leite.
Ele alerta que o fato de se ter tudo isso
favorável não garante o sucesso.
Os resultados de uma propriedade, na
visão do economista, dependem muito
de conhecimento gerencial e de
conhecimento técnico. Não dá mais
para ser produtor sem conhecer
gestão, sem conhecer técnicas. Paulo
do Carmo defendeu que, além da
eﬁciência, o produtor precisa estar
preparado para competir.“O modelo de
futuro, de garantia de sucesso é o de
pró-cooperação, é operação em conjunto”. É assim, segundo ele, que surge
uma cooperativa, organizada pelas
pessoas para diminuir os riscos, para
enfrentar problemas de maneira
conjunta. E isso cria entre aqueles que
tem o mesmo problema uma sinergia
muito grande. Eles ﬁcam solidários. E
começam a trocar experiência e
informações. Se conseguem superar a
crise a cooperativa cresce. Se não
conseguem, a cooperativa acaba.
O economista advertiu com todas as
letras: “Quando a cooperativa cresce, a
segunda geração 20 anos depois, que
não viveu os mesmo problemas, não
tem o mesmo nível de solidariedade
entre si. E passados 20 anos a mais, a
terceira geração terá um nível de
solidariedade ainda menor. E aí é
preciso ter cuidado com a sucessão
não apenas da propriedade, mas com
aquilo que é de todo mundo, que é a
cooperativa”.
Concluindo sua abordagem, o chefe
geral da Embrapa Gado de Leite voltou
a defender que: “Compartilhar é a
versão atual da palavra cooperar”. E os
jovens, segundo ele, já são de
compartilhar. Eles precisam agora
compartilhar dentro da cooperativa, e
trazer a energia, a competência e essa
nova visão de mundo para dentro das
cooperativas. “A fazenda tem de estar
no smartphone. Se a fazenda não
estiver no smartphone está fora o
jovem e está fora a fazenda”, garantiu.
Disse que para atrair o ﬁlho para o
negócio ele precisa ser rentável e
agradável. Mas para isso os meninos
precisam ter espaço para conceber
idéias novas, do contrário ele irão
embora. Daí haverão problemas de
sucessão familiar na propriedade e na
cooperativa, que é a extensão da
propriedade.
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cooperativismo
Mulheres no Agronegócio
As Mulheres Cooperativistas, Amanda Litzinger Gomes e Fabíola Petter,
estiveram em São Paulo nos dias 17 e 18 de outubro para participar do 2º
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O tema do evento foi
"Liderança Globalizada, Empreendedora e Integrada" e reuniu mais de mil
participantes do Brasil todo. O congresso é resultado da crescente participação
e inclusão da mulher no Agronegócio e conta com a participação de grandes
nomes de diferentes segmentos do setor como agricultura e pecuária,
lideranças e imprensa. Fabíola relata que a dinâmica do evento conta com mesa
redonda, debates e workshops, que proporcionam uma visão integrada e
valorizam o protagonismo e empreendedorismo da mulher.

Treinamento Master Mind
Desenvolvendo habilidades! Grupo de 20 jovens cooperativistas concluiu no sábado, 11 de
novembro, a participação no Treinamento Master Mind. No total foram três encontros
voltados ao desenvolvimento de habilidades de memorização, autoconﬁança, coragem para
falar em público, construção de relacionamentos duradouros e criação de uma perspectiva
positiva da vida. O treinamento foi personalizado para os jovens da Castrolanda e aconteceu
no auditório da Unidade de Negócios Feijão. O curso foi conduzido por Rafael Medeiros que é
Diretor Distrital da Master Mind.
O Jornal Castrolanda Notícias
é uma publicação mensal da
Cooperativa Castrolanda.

Coordenadora de Comunicação e Marketing:
Leila Gomes - MTB 6584

Mulheres na estrada
O Grupo Abrindo Horizontes promoveu viagem técnica para as integrantes do Programa
Mulheres Cooperativistas na quarta-feira, 25 de outubro. O dia foi recheado de atividades.
Após delicioso café da manhã, a primeira parada foi na Chácara Luctor et Emergo II que fabrica queijo artesanal. Na sequência, elas foram recepcionadas na Cooperativa de Eletriﬁcação
Rural de Arapoti-Ceral onde assistiram palestra sobre a Hidrelétrica Pesqueiro Energia S/A.
Na hidrelétrica, que ﬁca a uma distância de 34 km do centro de Arapoti, elas observaram de
perto o Parque das Máquinas e receberam informações interessantes sobre a geração da
energia.
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