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EDITORIAL

Nossos
valores são
nossa história
Quando você lê as palavras “liderança” ou “união”, o
que vem à mente? Qual o signiﬁcado que estes termos
têm em sua vida?
O dicionário português classiﬁca “união” como “ligar
ou tornar um só’. Já “liderança” diz respeito ao ato de
inspirar, inﬂuenciar de forma positiva e até mesmo
formar novos líderes. Para nós, estas duas coisas fazem
parte de algo muito maior, representam nossas
origens, são parte dos valores, que nos guiam
diariamente dentro do cooperativismo, são raízes que
deverão alimentar o dia a dia das nossas ações.
Os valores que carregamos fazem parte da nossa
história e isso representa o que somos. O cooperativismo
coloca estas questões para dentro de nossas vidas e para
fazer esta narrativa, nada melhor do que transferir a
fala aos nossos cooperados, aqueles que vem
construindo esta história ao longo destes anos.
Eles são as pessoas que tornaram todas as conquistas
possíveis, até o dia de hoje. E com mudanças
acontecendo o tempo todo, devemos sempre lembrar
das origens que formam o alicerce de tudo o que foi
construído. Nosso esforço diário é para manter viva a
memória da Castrolanda através dos nossos cooperados,
caminhando juntos para um horizonte ainda melhor.
Esta edição é uma homenagem aos nossos cooperados,
desde a matéria principal, em que contam parte de suas
vidas e da história da Castrolanda, a comemoração do
Dia do Agricultor, o sucesso do Agroleite 2019 e claro,
os projetos em andamento, benefícios conquistados
aos cooperados e as ações futuras da empresa com
nosso CEO, Thomas Domhoff.

Frans Borg
Presidente da Castrolanda

...
devemos
sempre lembrar
das origens que
formam o
alicerce de
tudo o que foi
construído.

‘‘

’’

É com gratidão que desejo a todos uma boa leitura!

Castrolanda Revista
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Passado e futuro
que andam juntos
THOMAS DOMHOFF
CEO DA CASTROLANDA

objetivo é
‘‘ Otornar
a

Castrolanda
a melhor
Cooperativa para
seus cooperados
e colaboradores.

’’

“Planejamento estratégico” é termo
que rege os avanços e conquistas da
Castrolanda nos últimos meses. Em
meio a tantas mudanças, o trabalho de
cooperados, colaboradores e parceiros
também é evidenciado, para assim,
alcançar novos patamares. Sempre com
as raízes muito bem ﬁxadas, os planos
futuros têm base na tradição e acertos
que passam de geração a geração,
trazendo cada vez mais inovação e
tecnologia à Cooperativa.
Sem esquecer dos princípios do
cooperativismo, a tarefa de
desenvolver pessoas, redesenhar
processos e procedimentos, adicionar
novas tecnologias e investir para a
sustentabilidade do negócio, se tornou
um desaﬁo constante, com prazos
determinados. A partir do objetivo claro
de “tornar a Castrolanda a melhor
cooperativa para seus cooperados e
colaboradores”, o CEO da Castrolanda,
Thomas Domhoff, é quem está à frente
destas questões, usando de sua
experiência corporativa para
transformar e ampliar o potencial que
já existe.
Thomas conversou com a equipe da
Revista Castrolanda sobre a
implementação da nova governança,
que começou em 2017, e o
planejamento denominado de
Horizonte Castrolanda, iniciado em
2018. Além disso, comentou sobre o
que foi alcançado até aqui, depois de
mais de um ano e meio de
implementação, e quais as metas e
projeções que ainda estão na lista.
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Depois de alguns meses das
mudanças na Cooperativa, como
você avalia o desempenho
produtivo das áreas de negócio?
No ﬁnal do ano passado, quando
concluímos o Plano Estratégico,
juntamente com mais de 100 dos
nossos cooperados, ﬁcou claro que
as áreas precisavam se concentrar
mais em seu desempenho
comercial, excelência operacional e
colaboradores cada vez mais
capacitados, para apresentar
melhores resultados gerais.
Em 2019, podemos começar a ver os
frutos desse foco quando olhamos
para os nossos setores. Por
exemplo, a Unidade Agrícola tem se
saído extremamente bem, apesar de
sempre ter sido uma área robusta,
principalmente nas linhas de
insumos e sementes. Nossa Unidade
de Negócios Batatas também
coletou os resultados de
investimentos estratégicos
realizados em 2018, apresentando
excelentes rendimentos. E mesmo
setores menores, como Ovinos, tem
crescido constantemente de uma
maneira totalmente nova, desde a
apresentação de seus produtos de
forma atraente até a alta qualidade,
que já é usada nos principais
restaurantes de Curitiba.
Realizamos um forte crescimento
nos negócios de rações, devido a
expansão na diversidade e qualidade
dos produtos, buscando
constantemente melhores
ingredientes, inspirados em
fórmulas europeias e americanas.
E não devemos esquecer de nossas
Lojas Agropecuárias, que trazem

preços cada vez mais competitivos
para os cooperados. Todos estes
avanços são consequência das
estratégias inteligentes de
compras e negociações.
Somos a primeira, e ainda, a única
cooperativa comercializadora de
energia. O que traz grandes
benefícios para os nossos
cooperados, uma vez que a tarifa
rural subsidiada acaba.
Além disso, as novas estratégias de
mudanças de rótulos e
posicionamento de marca para a
Bier Hoff estão sendo um sucesso.
Grandes redes de atacado e varejo
estão abraçando nossa produção
diferenciada.
O processo de reestruturação já foi
todo implantado? Quais os
próximos passos?
Começamos efetivamente a
transformar a Castrolanda em
2018. Desde junho do ano passado,
já era percebível a introdução do
plano estratégico. Também
lançamos nossa espinha dorsal de
tecnologia, com a implementação
da nossa plataforma SAP ERP. A
ideia de trazer uma nova trajetória
para cooperados, conselheiros,
comitês e colaboradores, se tornou
um conjunto completo de soluções
educacionais com a consolidação
da Uniﬁca - Universidade
Corporativa Castrolanda.

Um grande passo à frente foram
as melhorias de processos e
controles mais compartilhados.
Hoje não pensamos duas vezes
sobre o impacto ﬁnanceiro que
trouxe à Central Fiscal e Central
de Compras, outro bom exemplo
é a digitalização de pagamentos
quinzenais do leite.
Efetuamos projetos de
transformação cultural na
empresa, desde a valorização dos
cooperados aos novos patamares
proﬁssionais para os
colaboradores. Estes são apenas
alguns dos principais
componentes necessários para
executar esse novo modelo de
governança.
Mas eu também sou realista. Já
passamos por um ano e meio de
transformações contínuas. Em
2020, será o momento em que
devemos consolidar as mudanças
e respirar um pouco. Alguns
projetos continuam, mas
reduziremos nossos
investimentos em consultorias
externas. Em vez disso,
formaremos grupos de trabalho,
com equipes internas focadas em
resolver questões práticas do dia
a dia de nossos cooperados e
colaboradores, resgatando os
projetos Kaizen do passado.

Sacarias das Rações Castrolanda.

Novas embalagens do
Cordeiro Castrolanda.

2019, podemos começar a ver
‘‘ Em
os frutos desse foco quando olhamos
para os nossos setores.
’’
Castrolanda Revista
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somos uma
‘‘ Hoje
empresa grande

Cooperados, Jovens Cooperativistas, Mulheres Cooperativistas e colaboradores
na formatura do curso GP$ 9/9 da Uniﬁca.

Como a Cooperativa vem se
adaptando a tudo isso? E de que
forma isso já faz parte da história
da Castrolanda?
Em 1951, os fundadores estavam
ocupados começando sua nova
vida em uma nova terra com
recursos e equipamentos que
trouxeram da Holanda, isso para
construir um novo lar com suas
famílias. Na década de 90, a
Cooperativa estava crescendo e se
diversiﬁcando rapidamente dentro
de uma estrutura que incluía a
Central de Laticínios, melhor
representada por meio da marca
de varejo, Batavo. Tanto a
indústria, quanto o setor de varejo
são difíceis e implacáveis, o que é
muito diferente das realidades
diárias que nossos cooperados
encontram na gestão das suas
propriedades. A Castrolanda saiu
mais inteligente e mais forte após
a venda da Central. Hoje somos
uma empresa grande e altamente
diversiﬁcada, com mais de 15
linhas de negócios. Cada área vale
dezenas ou, às vezes, centenas de
milhões de reais. Certamente, não
podemos continuar executando a
gestão diária da mesma forma que
nossos fundadores. O mercado
mudou e todos precisamos evoluir
e nos desenvolver, aprendendo
com os erros e acertos do passado.
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e altamente
diversiﬁcada,
com mais de 15
linhas de negócio.

O que prevalece como um ponto
valioso em termos de conﬁança e
até como um selo de qualidade é
nossa origem holandesa. É algo
que se destaca, vemos isso
repetidamente quando
oportunizamos os nossos negócios
e todos podemos nos orgulhar
disso.

’’

Como você avalia o primeiro
semestre da Cooperativa? Quais
os ganhos e quais os pontos a
serem melhorados?
O primeiro semestre foi ótimo
para a maioria dos nossos
negócios. Como Unium,
construímos a nova torre de
secagem de leite em pó, que estará
em funcionamento bem a tempo
de começar a trabalhar com
algumas oscilações signiﬁcativas,
em termos de preço e demanda no
mercado leiteiro nacional. Os
clientes aguardam ansiosamente
os resultados de um investimento
tão importante, que acompanha
toda uma nova gama de produtos
através desta mais nova tecnologia
de processos e derivados de leite.
Além disso, continuamos
trabalhando nas melhorias de
desempenho e resultados da
Alegra. Esse processo foi acelerado
e redirecionado desde março, e em

Equipe da Central Fiscal.
breve entregaremos uma operação
sólida a um novo superintendente.
Os nossos primeiros cinco anos de
start-up estão chegando ao ﬁm e a
próxima fase do crescimento e
avanços na Unidade Industrial de
Carnes começará a ser consolidado.

ENTREVISTA

Quais os desaﬁos atuais?

existe um plano deﬁnido por
muitos. Com cerca de 15 áreas de
foco, pensamos em como
conquistar rentabilidade
adequada, crescimento
sustentável da Castrolanda ou
como melhorar a eﬁciência das
cadeias produtivas com uso
intensivo de tecnologia e inovação.

Temos alguns desaﬁos imediatos
que ainda devemos superar, além
de todos os trabalhos já deﬁnidos
no Planejamento Estratégico. De
forma breve, podemos citar:
- Preencher a lacuna entre a
grande empresa que os cooperados
e seus antepassados criaram e as
realidades de suas necessidades e
percepções individuais.

Para os próximos cinco anos, essas
áreas de foco serão medidas por 42
indicadores e 426 subindicadores.
A Castrolanda estará totalmente
no controle de seu desempenho.
Isso signiﬁca que podemos tomar
decisões bem fundamentadas que
levem em conta o risco e a
recompensa, não apenas o
sentimento do momento.

- Introduzir inovações de maneira
mais rápida, simples e controlada,
para que nossos cooperados
acompanhem o desenvolvimento
do mercado e garantam que a
Cooperativa continue obtendo
sucesso nos negócios.

A estrutura e o foco do nosso Plano
Estratégico realmente causaram
um impacto, especialmente
quando analisamos o desempenho
em diferentes linhas de negócios
agrícolas, batatas, cerveja, ovinos
e rações, que demonstraram uma
melhoria acelerada.

- Que todos acreditem na
educação cooperativa da geração
jovem e das mulheres, a ﬁm de
alcançarmos uma sucessão
adequada e de excelência das suas
operações na propriedade.
Como o planejamento estratégico
inﬂuencia nos resultados de hoje?

geração de jovens de 20 e 30 anos
ﬁnalmente estará entrando no
comando das operações de seus
avós e pais, participando ativamente da governança da Cooperativa pelos próximos anos.
Todos podem contar com o fato de
que nossas gerências farão tudo de
acordo com o Plano Estratégico,
para continuar trabalhando na
educação e relacionamento efetivo
com a próxima geração, isso inclui
a proﬁssionalização do quadro de
colaboradores. Muito disso, está
focado na excelência operacional,
virtualização de processos,
inovação e tomada de decisão,
orientada por dados concretos,
para manter a Castrolanda atraente com o olhar voltado aos negócios das futuras gerações.

‘‘ A maior

Daqui dois anos a Castrolanda
completa 70 anos, o que você
espera conquistar até lá?

A maior conquista do nosso
Planejamento Estratégico é de fato
uma combinação de foco, medição
e controle. Tudo o que deﬁnimos e
nos comprometemos com a
execução, junto com nossos
associados, está sendo realizado
através de um caminho claro. Não
há mais "achismos" sobre o que
devemos ou não fazer. Agora

Qualquer pessoa que complete
essa idade, como Castrolanda está
alcançando esse marco como um
septuagenário saudável, ﬁcaria
orgulhosa ao ver seus ﬁlhos e
netos felizes e bem-sucedidos.
Isso signiﬁca que toda uma

conquista
do nosso
Planejamento
Estratégico
é de foco
medição e
controle.

’’

MISSÃO
Gerar valor ao cooperado e ao mercado, com desenvolvimento
sustentável da Cooperativa no agronegócio.

ALICERCES

PILARES RESULTADOS

VISÃO
Ser reconhecida como a melhor cooperativa para cooperados, clientes
e colaboradores, construindo as bases para o crescimento sustentável.

MERCADO
ABORDAGEM
DE MERCADO

COLABORADORES

COOPERADO
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL

SOCIEDADE
RELACIONAMENTO
COM COOPERADOS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COOPERATIVA
GESTÃO DO
PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

GOVERNANÇA
Castrolanda Revista
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QUALIDADE DE VIDA | SAÚDE
Henrique F. Vuicik Filho
Médico do Trabalho da Castrolanda

A saúde
ocupacional
no campo
O conceito de Medicina do Trabalho foi concebido pelo médico italiano Bernardino Ramazzini. Ele
escreveu em “As Doenças dos Trabalhadores”, lançada no ano de 1700, sobre enfermidades que na
época eram comuns em trabalhadores.
Na Inglaterra, anos mais tarde durante a revolução industrial, o proprietário de uma fábrica têxtil
pediu ao médico Robert Baker informações sobre o que poderia ser feito para melhorar a saúde e a
produtividade dos seus operários. Diante dessa situação, o médico foi contratado para veriﬁcar o
efeito do trabalho sobre as pessoas e estabelecer as formas de prevenção, tornando-se o primeiro
proﬁssional da área a cuidar da saúde ocupacional.
Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com o objetivo de regulamentar as
relações, estudar e pesquisar os temas de segurança do trabalho e serviços médicos ocupacionais.
No Brasil o assunto é regido pelas Normas Regulamentadoras (NRs), que diz respeito à segurança e
medicina do trabalho. São de responsabilidade obrigatória para quem possui empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo também as propriedades rurais. Ao todo 36
normas orientam sobre o tema. Dessa forma, todo estabelecimento que tenha colaboradores se torna
passível de ﬁscalização do Ministério do Trabalho, sujeito a multas, embargos e interdições.
Portanto, temos uma ótica: a da obrigatoriedade, que observa aos rigores da lei e do estado. Esta
visão, provavelmente, será remodelada, pelo cenário político atual, em que já está anunciado que as
NRs serão revistas. Outros aspectos, para se ter atenção, é mais nobre, independe de leis:
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
O melhoramento das condições de trabalho, para que sejam compatíveis com a saúde e segurança;

‘‘

O desenvolvimento de culturas empresariais e de organizações de trabalho que contribuam com a
saúde, segurança e promovam um clima social positivo, favorecendo a melhoria da produtividade das
empresas.

O investimento em qualidade de vida do trabalhador trará à
propriedade rural melhores resultados, tais como diminuição
do número de acidentes e afastamentos por doença, diminuição
da rotatividade de funcionários, aumento da eﬁciência,
produtividade, satisfação e organização dos funcionários.

’’

Esses resultados já são alvos de diversos estudos, que apontam retorno sobre cada real investido. O
valor gira, em torno de R$4 gerados.
Seja pelo lado humano ou pelo lado ﬁnanceiro, o investimento em qualidade de vida e prevenção de
acidentes sempre trará bons resultados.

Castrolanda Revista
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RECEITA

Costelinha Alegra
ao molho barbecue
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 Kg de Costelinha de porco Alegra

1 - Tempere a Costelinha Alegra com o sal, coloque
a carne em um tabuleiro e cubra com papel
alumínio. Leve ao forno aquecido a 200° por cerca
de 40 minutos.

2 colheres de sopa de óleo
1/2 cebola picada
1/2 xícara de açúcar mascavo
1/2 xícara de vinagre branco
2 colheres de sopa de molho inglês
2 xícaras de catchup
1 folha de louro
1/2 xícara de água
1 colher de sobremesa de molho de pimenta
pimenta do reino à gosto
sal à gosto
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2 - Em uma panela, aqueça o óleo e doure
levemente a cebola. Adicione o açúcar mascavo
e o vinagre, e deixe o açúcar dissolver. Adicione
o molho inglês, catchup, louro, molho de pimenta,
água, sal e deixe o molho ferver até engrossar.
Desligue o forno e reserve.
3 - Após os 40 minutos, retire o papel alumínio
e regue a costela com o molho barbecue.
4 - Leve ao forno novamente por mais 10 minutos.
5 - Retire do forno e sirva com molho à parte.

NOTÍCIAS
Fonte: Folha de São Paulo
Junho/2019

Leite brasileiro
entra no radar
de empresas no
exterior, diz
executivo

Vaivém das
Commodities

China e índia vão abrir caminho para dois produtos
brasileiros nos próximos anos: leite e carne suína.
Urbanização e mais consumidores nas cidades vão
elevar as demandas internas nesses gigantes
populacionais.
A avaliação é de Thomas Domhoff, CEO da
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. O Brasil,
por ora, é pouco competitivo no leite, mas ele crê
que a produtividade vá subir, aumentando o
potencial de exportação.
No caso dos suínos, essa evolução é certa devido às
diﬁculdades sanitárias da China. A peste suína
africana, que começou a afetar o país asiático em
2018, provocará ruptura na produção e na oferta de
carnes no país asiático por pelo menos dez anos.
No caso do leite, Domhoff acredita que é possível
alta de produção em todas as regiões mesmo nas
mais quentes. O ganho de produtividade dos
principais polos atuais se espalhará para outras
regiões.
Nos Campos Gerais (PR), área de colonização
centenária de produtores vindos da Holanda, a
expansão da produção é de 8% a 10% ao ano.
A produtividade média diária do leite por vaca atinge
de 28 a 35 litros nas cooperativas Frísia, Castrolanda
e Capal. Em três anos, esse patamar deverá estar
próximo dos 50 litros, acredita Domhoff.
A Unium, marca institucional dessas cooperativas,
se prepara para a industrialização diária de um
volume de leite superior aos 3,4 milhões atuais.
Aumento de plantel e da produtividade é a chave
para essa evolução.
O CEO da Castrolanda diz que o Brasil tem condições
de avançar por meio da criação de modelos e de
absorção de tecnologias. Mas o país ainda tem uma
diﬁculdade grande em assimilar as novas
tecnologias externas devido às barreiras de
comunicação. Por não falar inglês, o produtor viaja
pouco e, quando viaja, o aproveitamento é pequeno.
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Thomas Domhoff,
CEO da Castrolanda

Para derrubar as barreiras da comunicação e,
consequentemente, a diﬁculdade na compreensão
de novas tecnologias, a Cooperativa terá uma
universalidade corporativa.
Essa comunicação com o exterior é importante, na
avaliação de Domhoff, porque grandes empresas do
exterior, tanto da China como da Índia e da Europa,
começaram a se interessar pelo país. Um aumento
da produção média nacional, hoje abaixo de 10
litros, para 30, deixaria o Brasil em uma situação
confortável no mercado externo.
As vendas externas também estão na meta das três
cooperativas, que industrializam lácteos, grãos e
proteína animal. Vão aumentar a oferta de produtos
processados para o mercado interno e buscar o
externo. Em três anos poderemos ter “algo mais
sério no exterior para o leite”, diz.
A Unium comercializa apenas de 3% a 7% de seus
produtos no varejo. O restante são negócios “B2B”
(de empresa para empresa).
Essas cooperativas esperam também aproveitar o
bom momento do mercado de suínos. A queda de
produção na China vai provocar alta na demanda e
nos preços.
Mesmo quem não ﬁzer vendas diretas para os
chineses se aproveitará, em outros países, do vácuo
deixado pelos exportadores para a China.
Domhoff acredita no potencial brasileiro do
agronegócio, principalmente no leite, porque o país
é um dos poucos onde ainda há sucessão familiar e
interesse dos jovens pelos negócios do campo.
Esse processo exige, porém, investimentos em
sanidade animal, em aumento de volume produzido,
em melhoria na qualidade da carne, que passa até
por uma mudança no padrão da ração, e na gestão.
Esta não apenas com relação aos negócios mas
também com o trato dos animais.

NOTÍCIAS

SAP: Entenda o novo sistema
da Castrolanda e sua contribuição
com a Cooperativa
trimestre de 2020. A terceira e
última onda é a de implementação
do SAP nas demais áreas de
produção, parques fabris, qualidade
e manutenção das demais unidades
de negócio. Para o Coordenador de
TI, Cléber Vicentini, o novo sistema
pretende ser um facilitador das
demandas da organização.
“O objetivo da implementação
desse sistema é trazer
transparência às operações. Os
pilares da informação- integridade,
conﬁdencialidade, disponibilidade
e autenticidade – precisam
caminhar em comum acordo para
gerarem padronização nos
negócios”, complementa.

O objetivo da implementação desse
‘‘
sistema é trazer transparência às operações.
’’

Foto: Terra Verde

Na sexta edição da Revista
Castrolanda, de novembro e
dezembro de 2018, nós anunciamos
a implementação da primeira etapa
do sistema SAP Alioth. Dentre os
inúmeros projetos que começaram
a ser desenvolvidos desde então,
este foi dividido em três etapas
chamadas de ondas. A primeira
delas teve como objetivo implantar
a governança de dados cadastrais
(como materiais e fornecedores).
A segunda, onde nos encontramos
atualmente, é a maior e
compreende desde a produção,
qualidade, vendas, manutenção, até
a contabilidade e ﬁnanceiro. Esta
fase encerrará no primeiro

Cléber Vicentini,
Coordenador de TI da Castrolanda

Na era da transformação, é preciso se reinventar
Quando falamos em planejamento
do mapa estratégico falamos sobre
o que se espera que aconteça em
nosso futuro. Para isso, um dos
pontos fundamentais do nosso
Horizonte*, é a implementação do
sistema SAP.

criado por uma empresa alemã
chamada SAP AG, líder do mercado
mundial de software. “Um dos
maiores objetivos deste sistema é
fazer a integração de todos os
departamentos de uma empresa
fornecendo como opção soluções
personalizadas. Essas soluções
A sigla alemã SAP (Systeme,
proporcionam praticidade na
Anwendungen und Produkte in der produção, ﬂuidez na comunicação
Datenverarbeitung) pode ser
interna e agilidade na resolução
traduzida para o português como
dos problemas gerenciais diários”,
Sistemas, Aplicativos e Produtos
explicou o analista de Gestão de
para Processamento de Dados.
Mudanças da Cooperativa, Luiz
Fernando Mainardes.
O SAP é um software de Gestão
Empresarial do tipo ERP
Como é uma ferramenta que
(Enterprise Resources Planning),
permite a customização, sua

principal vantagem é que o
cliente/empresa pode fazer a
adequação ao seu modelo de
negócio. Dessa forma, o SAP se
torna uma importante ferramenta
de personiﬁcação para cada tipo de
interesse – dentro e fora da
Cooperativa, no nosso caso.
O programa funciona através de
módulos pré-estabelecidos. A cada
um deles cabe a responsabilidade
de gerir e agilizar um setor (ou
departamento) especíﬁco
conforme critérios determinados
pelo responsável para realização
das tarefas.

*Nome dado ao projeto de Planejamento Estratégico para o crescimento da Castrolanda até o ano de 2024.
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Vantagens
para todos

Segundo Vinicius Soares, Supervisor de Projeto Alioth e um
dos responsáveis pela implantação do sistema na Cooperativa,
um dos pontos principais de avanço para o cooperado é a
apresentação de dados integrados e muito mais conﬁáveis.
“O cooperado estará em contato diretamente com pessoas
que tem acesso ao sistema. Por exemplo, quando uma nota
for emitida, haverá erro zero na informação que é trazida.
No programa anterior havia a possibilidade de que algumas
informações fossem perdidas ou que fossem inseridas em
diferentes momentos por diversas pessoas, causando
conﬂito. Isso agora vai acabar.’’

‘‘A informação será de forma linear
e de maneira eﬁciente e rápida.’’
Acompanhe abaixo o cronograma de
implementação do SAP na Castrolanda.

1
3

Exploração
de escopo

2

Fase de levantamento de requisitos
de negócios, entendimento de ﬂuxos
de processo e revisões de propostas
com aceites dos gestores do processo.

1

Realização
Fase de especiﬁcação técnica dos negócios
levantados, testes unitários, customizações
de processos não atendidos pelo SAP de forma
padrão, testes integrados e de carga de dados.

Preparação da
Implantação

4

Fase de treinamento e capacitação dos
usuários do sistema, confecção do
checklist de tarefas obrigatórias para a
entrada do sistema em produção e
execução desse checklist.

*Estamos na fase 2: de validação dos processos, exploração
e identiﬁcação das especiﬁcações das áreas do negócio.

MDG

2

Implantação
SAP ALIOTH

Implantação e
Suporte à Operação

Fase de execução das tarefas para entrada
do sistema em produção e início da fase de
operação assistida do processo em
produção com suporte a operação SAP.

3

Implantação
do módulo

Mesma essência, novas possibilidades
Quando falamos de essência, falamos de pessoas. Quando falamos de processos digitais, de
transformação, processos de evolução, ainda assim falamos de pessoas. Engajamento é um dos pontos
principais para manutenção e sustentação das mudanças estratégicas. Os colaboradores e cooperados
são parte essencial desse processo. Assim seremos todos multiplicadores dessa nova cultura.
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Gelson Gubert, representante da Agriness.

Granja de
Cooperado
recebe prêmio
‘‘Melhores da
Suinocultura
Agriness’’

Da esquerda para a direita, Marco Antonio Muller do Couto, Supervisor
da Assistência Técnica de Suinocultura da Castrolanda, Reinder Mattheus
Barkema, cooperado da Castrolanda e Jantje van der Vinne.

No dia 22 de maio aconteceu o encerramento da 11ª
edição do Prêmio Melhores da Suinocultura Agriness.
Em 2019, o evento fez parte da programação do XII
SINSUI, um dos maiores congressos técnicos sobre
suinocultura da América Latina.
Neste ano, mais de 1500 granjas e cerca de 70% do
plantel de matrizes do Brasil participaram da
premiação. Reinder Mattheus Barkema, cooperado da
Castrolanda, levou o terceiro lugar na categoria até
300 matrizes. Barkema recebeu o Leitão de Bronze
com 33,37 desmamados/fêmea/ano, a partir de dados
de 2018.
A Granja Barkema Capão Alto, em Castro, já foi
ganhadora de outro prêmio Agriness: Em 2016
recebeu o “Leitão de Ouro” na categoria “produto
evolução”.
O Paraná é um dos maiores produtores de carne suína
no país. Referente ao ano anterior, o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
classiﬁcou o Estado como o segundo em abate de
suínos, com 20,9% do total nacional, perde apenas
para Santa Catarina (26,8%). No 3° trimestre de 2018,
foram abatidas 11,56 milhões de cabeças de suínos.
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Como funciona
a premiação?
Os Melhores da Suinocultura é disputado
pelos usuários do software de
gerenciamento Agriness S2, com granjas
do tipo Unidade Produto de Leitão (UPL)
ou Ciclo completo. O objetivo do evento é
discutir a gestão das propriedades e
tecnologia.
Durante um ano os produtores enviam
dados mensais para atualizar as
informações no campeonato e recebem
acesso a uma ferramenta que permite a
visualização da classiﬁcação geral. Ao
ﬁnal, é realizada uma auditoria nos
dados das propriedades, que resulta na
lista dos dez melhores do país. Os
critérios técnicos avaliados são:
desmamados/fêmea/ano, dias não
produtivos, partos/fêmea/ano, média de
desmamados e média de nascidos vivos.

ACONTECE

Conselho Fiscal
realiza visita
técnica à fábrica
da Coonagro
No dia 29 de maio, os membros do Conselho
Fiscal da Castrolanda visitaram a fábrica da
Cooperativa Nacional Agroindustrial
(Coonagro). A equipe conheceu um pouco da
rotina diária da empresa e pode acompanhar
alguns dos processos de produção.
Para o Coordenador de Auditoria da
Castrolanda, Vitor Izu, visitas como esta são
de grande importância para o trabalho na
área. “O Conselho Fiscal é o órgão que realiza
o acompanhamento das ações da
administração executivas, sempre visitamos
diversas unidades que possuem ênfase nos
negócios da Cooperativa. Nas visitas trocamos
informações de mercado, e experiências”,
aﬁrma.

Conselho Fiscal em visita na Cooperativa
Nacional Agroindustrial - Coonagro

O Conselho Fiscal é um dos órgãos de
ﬁscalização e controle da Governança
Corporativa (junto com o comitê de auditoria,
a auditoria independente e a auditoria
interna). A tarefa é buscar a transparência,
equidade e prestação de contas e contribuir
para o melhor desempenho da empresa.
A Coonagro é composta por diversas
cooperativas do Paraná.
Cooperativa
Castrolanda
Frísia
Agraria
Capal
Cocari
Bom Jesus
Nova Produtiva
Cooperaval
Coopagrícola

Conselho Fiscal acompanha alguns
processos de produção.

Participação
20,97%
20,96%
19,55%
13,89%
12,83%
3,34%
3,22%
2,97%
2,27%
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Vista aérea da Unidade de Beneﬁciamento de Leite em Itapetininga - SP.

UBL Itapetininga está entre as
empresas mais inﬂuentes da região
A Unidade de Beneﬁciamento de Leite
(UBL) em Itapetininga, (SP), foi
reconhecida como uma das empresas
mais inﬂuentes da região
metropolitana de São Paulo. A
pesquisa foi realizada pela revista
Top of Mind Itapetininga, que faz a
pesquisa de mercado há 10 anos. A
ideia é identiﬁcar os principais e mais
importantes negócios presentes na
vida da população.
Esta conquista é resultado do
trabalho e dedicação de
colaboradores, parceiros e
cooperados. Isso mostra a construção
da marca Castrolanda no Estado de
São Paulo, trazendo a qualidade e
conﬁança para a cadeia leiteira.
Segundo a pesquisa, as empresas que
se destacam já são consideradas
patrimônio cultural da cidade e
fazem parte da história de
Itapetininga.
A Castrolanda está no município há
quase cinco anos, e concorreu com
empresas que estão na região a mais
de 20 anos, como 3M e Nisshinbo,
que levaram o primeiro e segundo
lugar. A UBL ﬁcou com a terceira
posição. Juntas as três ganhadoras
têm mais de 48% da preferência do
público.
A Coordenadora Administrativa,
Andressa Paz, comentou que a
visibilidade da Cooperativa é motivo
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de orgulho para todos.
“É gratiﬁcante ver a valorização da
cultura Castrolanda e perceber que
este modelo de negócio está se
propagando pelo país. É uma
engrenagem que transforma a vida,
negócios e a comunidade da região”.
Para os próximos anos, Andressa
conta que a ideia é manter e melhorar
ainda mais o trabalho transparente e
a qualidade de vida para cooperados e
colaboradores. Atualmente a fábrica
emprega mais de 420 colaboradores
diretos.
O Superintendente de Operações
Lácteas, Edmilton Aguiar Lemos,
comenta sobre a importância da
fábrica para a Castrolanda. "A UBL
garante o escoamento do volume de
leite produzido no Paraná para o
mercado de São Paulo. O desaﬁo
agora é até o segundo trimestre de
2020 aumentar nossa produção em
200 mil litros diários". A fábrica faz
parte da Intercooperação entre
Castrolanda, Frísia e Capal, com três
unidades (Castro, Itapetininga e
Ponta Grossa). A UBL em Itapetininga
tem a capacidade de produzir 1,5
milhões de litros de leite diário. Em
2019 a unidade produz cerca de 1
milhão de litros de leite por dia,
prestando serviços de envase de leite
UHT para líderes de mercado.

‘‘

O desaﬁo
agora é até
o segundo
trimestre de
2020 aumentar
nossa produção
em 200 mil
litros diários.

’’

Edmilton Aguiar Lemos
Superintendente de
Operações Lácteas

1 milhão
de litros
de leite
processados
por dia.
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Colaboradores da UBL de Itapetininga comemoram
a indicação à certiﬁcação FSSC 2200.

UBL de Itapetininga é indicada
à certiﬁcação FSSC 22000
A segurança de alimentos é uma
preocupação mundial, desde
fabricantes até o consumidor. Com
a globalização e a necessidade de
cada vez mais produtos, a cadeia
produtiva é transformada em um
negócio ainda mais complexo.
Desta forma, os riscos de
incidentes são elevados, exigindo
mais qualidade e segurança da
alimentação. Para isso, o mercado
impõe critérios que comprovem as
características e propriedades dos
produtos.
Em níveis internacionais a Food
Safety System Certiﬁcation (FSSC)
22000, reconhece e garante a
segurança dos alimentos em toda a
cadeia de produção. A avaliação
deﬁne requisitos do sistema de
gestão desde a colheita até o
consumidor ﬁnal, conceito
denominado como “Farm to Fork”.
Em julho, a Unidade de
Beneﬁciamento de Leite (UBL), de
Itapetininga, foi indicada pela
primeira vez para receber esta
certiﬁcação.
O Gerente de Qualidade da UBL,
Paulo Bastos da Silva, fala que
alcançar este nível representa o
crescimento e expansão de modo
qualitativo. “A certiﬁcação traduz
um diferencial quanto a exportação
e atratividade de clientes,
facilitando os trâmites, trazendo
competitividade de mercado e
comprovando que fabricamos
produtos seguros dentro de
normas internacionais. Para o
produtor isso também signiﬁca a

possibilidade de aumentar sua
produção de forma segura e
eﬁciente, sem perda de qualidade”.
A FSSC 22000 é baseada na ISO
22000, norma internacional para
administração dos processos de
segurança dos alimentos, e no PAS
220, que trata das exigências para
produtos alimentícios e fabricantes
de ingredientes. As avaliações
abrangem toda a cadeia alimentar,
ou seja, deﬁne padrões que
garantem que os alimentos não
causarão nenhum tipo de dano à
saúde daqueles que consumirem o
produto.
Na indústria, este tipo de
certiﬁcação inﬂuencia diretamente
no conhecimento sobre os padrões
de produção e auxilia a deﬁnir
estratégias para garantir a
segurança e não comprometer
nenhuma etapa. A FSSC é
reconhecida pelo mercado
mundial, e cada vez mais escolhida
pelas organizações que procuram
acessar o mercado de exportações.
Paulo aﬁrma que esta é uma tarefa
constante que exige dedicação em
todos os processos. “É um trabalho
que acontece do campo até a
fábrica e requer compromisso de
todos os setores. A partir deste
reconhecimento mundial,
entramos em um seleto grupo na
área dos laticínios.
Consequentemente, nossa
visibilidade aumenta e facilita
qualquer negociação com clientes
atuais e futuros”, aﬁrma.

O que é o Farm to Fork?
Movimento iniciado nos EUA,
consiste em reduzir os intermediários
entre o produtor e o consumidor,
fazendo com que os produtos sejam
consumidos em um prazo reduzido.
Este conceito valoriza as propriedades
nutricionais, economizando
conservantes e diminuindo custos.

Sobre a certiﬁcação
A FSSC 22000 demanda que a produção
de alimentos siga e se adeque a vários
conceitos, alguns deles são:
Gestão de serviços: todos os serviços
que possam ter impacto na segurança
de alimentos têm que ser gerenciados
pela organização;
Rotulagem do produto: deve-se garantir
que o produto acabado seja rotulado de
acordo com a regulamentação aplicável
no país de venda;
Defesa do alimento: avaliação de ameaças
documentadas e implementadas,
deﬁnição de medidas para controle
adequado;
Prevenção de fraude do alimento:
a avaliação de vulnerabilidade
documentada e execução de um plano
de ação para reduzí-las.
Gerenciamento alergênico: planejamento
do gerenciamento de alergênico.
Monitoramento ambiental: ter um
programa de controle ambiental que
veriﬁque e valide a higiene microbiológica
do local.
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Valores
para
Cultivar
Princípios e crenças são passados de pais para ﬁlhos
em uma cultura consolidada, na Castrolanda
nossos valores aparecem na trajetória de muitos.
Estas sete histórias contam um pouco
do passado e são base para construir o futuro
da Cooperativa.
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CAPA

Pioneiros holandeses desembarcam no Brasil.

A chegada das famílias
holandesas, que trouxeram
equipamentos, tratores e alguns
animais, para uma fábrica de
laticínios, mudou a realidade do
munícipio de Castro. Em 68 anos
de história a Cooperativa
Castrolanda transformou a vida,
a comunidade ao seu redor e as
experiências de milhares de
pessoas que passaram pelas
indústrias e pelos campos ligados
ao agronegócio.
O início de tudo aconteceu em
uma área original de cinco mil
hectares, hoje a Castrolanda é
formada por aproximadamente
quatro mil famílias, desde

cooperados a colaboradores.
Todos trabalhando para alcançar
novos objetivos todos os dias e
assim crescer cada vez mais. Este
é um trabalho que é passado de
geração a geração, sempre com
base em valores: união, ética,
transparência, criatividade,
liderança, comprometimento e
valorização das pessoas.
Todos estes princípios, geram a
ﬁdelidade do cooperado, tão
importante para a manutenção
dos negócios. Além disso, alguns
dos objetivos dessas práticas de
ﬁdelização são o envolvimento
das lideranças, discussão de
orçamentos, deﬁnição de

investimentos, apresentação dos
resultados e prestação de contas.
Para isso a Castrolanda trabalha
efetivamente na comunicação
estabelecida entre cooperados e
Cooperativa.
Estes valores não falam apenas
do passado e das origens, mas
representam também o caminho
a ser seguido, para alcançar e
desenvolver novos projetos. Para
contar esta história, trouxemos
algumas das pessoas que ﬁzeram
parte desde o princípio e
trabalham para construir o
futuro.
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Lucas Salomons

Cooperado e um dos pioneiros da Castrolanda

União

Dia 5 de setembro de 2019 completei 67
anos no Brasil. Quando vim para cá, em
1952, tinha 16 anos. Viemos com mais ou
menos oito famílias e 60 cabeças de gado.
Construímos casas e estábulos para
começarmos com o gado leiteiro, nessa
época era tudo de madeira.
Só nos anos 70 demos início com as
lavouras. Alguns agrônomos vieram da
Holanda para nos ajudar, dizendo o que
seria bom para nossa produção.
Começamos sem silos, naquela época não
existia essa tecnologia. O primeiro plantio
foram várias espécies de milho, era tudo
muito difícil, a produção, o transporte. As
estradas eram de chão e quando chovia, as
ruas viravam banhados, só tratores
passavam. E como não existiam muitos
carros, ﬁcava mais complicado ainda,
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muitas pessoas andavam a cavalo, mas
mesmo assim não podiam passar.
Muito mudou de lá pra cá, uma coisa que
continua é o bom funcionamento da
Cooperativa, mantendo todos juntos. A
nossa união tem dois pilares principais, a
fé e a Castrolanda. O trabalho da igreja é
nos manter como comunidade e a
Cooperativa nos deixa juntos para
conseguirmos crescer como negócio. Esse
sistema tem funcionado muito bem para
nossa comunidade. Eu passei todos esses
valores para os meus ﬁlhos, e agora é uma
tarefa deles passar para os meus netos e
bisnetos. As gerações seguintes têm que
manter as raízes, o amor e a fé aqui.
Todos têm que participar, o principal é ter
diálogo para olhar sempre no futuro,
levando em consideração tudo o que já foi
passado pelas gerações anteriores. Com
certeza temos muito o que aprender uns
com os outros. Precisamos ﬁcar unidos
para crescer e escutar as pessoas, esse é o
segredo.

CAPA
Elizete Petter

Cooperada

Transparência

Isso tudo sempre fez parte da nossa vida, tem
nos fortalecido cada dia mais.

Desde 1995 como cooperada, tenho uma
longa jornada na Castrolanda. O
cooperativismo já é uma tradição na minha
família. A Cooperativa é boa pra nós e
somos bons para a cooperativa, então essa
história tem sido escrita no decorrer dos
anos. Carregamos ﬁlosoﬁa e concordamos
que ela é muito bonita, desde nossa união
com outros cooperados, até o modo como
todos são tratados aqui dentro. Não
conseguimos nos ver fora daqui, posso
dizer que não me lembro do meu trabalho
no agronegócio sem estar ligada com a
Castrolanda.

Quando a questão é transparência, a
Castrolanda é bastante efetiva nesse
trabalho. Enxergamos a importância de saber
o porquê e pra que das coisas serem feitas de
tal forma, para que possamos entender o que
acontece dentro destas portas. Às vezes, é um
pouco complicado, mas nunca devemos
perder ou deixar isso para trás. Todos
precisam saber os porquês das decisões que
são tomadas, isso tudo deve ser
compartilhado com os cooperados. Dessa
forma, tenho certeza que podemos fazer as
escolhas certas dentro da nossa propriedade
também.
Tudo isso acaba signiﬁcando que cada um
tem que fazer o que precisa ser feito da
maneira certa, respeitando as decisões que
são necessárias para um bem comum.

Comprometimento
Meu pai tem 12 anos como
cooperado, desde pequeno eu
gostei de estar perto na
propriedade. Fui crescendo e meu
pai sempre me apoiando a
aprender cada vez mais sobre os
negócios. Hoje eu atuo em várias
frentes na fazenda, desde a
delegação de funções aos
colaboradores, até negociações,
compras e vendas de produtos. É
um negócio que exigem sempre
muita conﬁança e
responsabilidade.

Participar dos Jovens
Cooperativistas me abriu novos
horizontes, já passei por vários
cursos com o grupo, são
atividades que eu gosto bastante.
É um comprometimento dos dois
lados, a Cooperativa em entregar
bons produtos e boas assistências

e nosso em estar comprometido
lá no meu campo, produzindo
boas lavouras, deve ser mútuo.
Se tudo fosse fácil, não teria
graça.Todos os dias eu levanto
para fazer o meu melhor, fazer o
que tem que ser feito, são muitos
detalhes. Precisamos ter força de
vontade para cada vez melhorar
mais.
Os jovens hoje têm que entrar
nessa área, não podemos deixar
de lado, temos que continuar o
legado que eles nos deixaram.
Mas você precisa demonstrar
conﬁança para alcançar a
sucessão com excelência,
mostrar que você é capaz e vai
conseguir, que você está junto
para o que der e vier e aos poucos
podemos conseguir o nosso

Júlio Netto

Jovem Cooperativista
espaço no agronegócio,
começando pelas coisas mais
fáceis. É necessário honestidade e
humildade e aqui todos precisam
estar comprometidos para
conquistar seus objetivos.
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Marlene Siqueira

Cooperada e membro da Comissão da Mulher Cooperativista

Valorização das pessoas

Em 1997 compramos uma propriedade e
tocamos o negócio por alguns anos. Meu esposo
faleceu em 2004, no ano seguinte me tornei
uma cooperada. Nessa época eu estava sempre
junto com ele e sabia muitas coisas do negócio,
conhecia a maioria das pessoas da Castrolanda
que trabalhavam com a gente.
Me tornei sócia pela diﬁculdade em comprar
insumos em outros lugares, embora nem tenha
cogitado a possibilidade de sair da Cooperativa,
sempre ﬁzemos aqui e sabemos da qualidade,
todos os produtos são muito bem analisados.
A Castrolanda traz comodidade para os
produtores. Outro ponto favorável é nosso
agrônomo, que é o mesmo desde a época do
meu marido, conﬁamos bastante nele.
Meus ﬁlhos, que poderiam estar tocando a
propriedade, acabaram saindo e ﬁcando com
outros negócios da família. Quando tudo isso
aconteceu, eu ﬁque sem saber o que fazer, não
sabia nem dirigir. Até pensei em arrendar a
fazenda, mas não queria isso, porque ninguém
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toca como a gente, não queria vender também.
Cresci nesse ramo, meus pais são agricultores e
trabalham ativamente na fazenda ainda, quero
fazer o mesmo.
Com relação aos funcionários, são os mesmo
até hoje. Eu procuro fazer tudo sempre dentro
das leis, para levar o melhor para meus
colaboradores e trazer bons produtos, cuidando
do da terra. Gosto das coisas certinhas, até por
eu ser técnica em meio ambiente, penso muito
nessas questões. Quando todos ﬁcam felizes, a
gente vê o funcionário progredindo e crescendo
junto, isso é muito bom.
Valorizar as pessoas é importante, pois todo
mundo tem potencial, e às vezes não
exploramos como deveríamos. Tem que ter
sabedoria para incentivar do modo certo. Nâo é
porque uma pessoa tem menos que você, que
não vai dar valor ao trabalho dele. Dentro das
minhas limitações, eu procuro ser a melhor
agricultora, para termos qualidade, espero o
mesmo esforço das pessoas.

CAPA

Liderança

Vim para o brasil em 1953 com meus
pais, aos cinco anos. Cresci dentro da
Cooperativa e com a comunidade. Em
1966 voltei para a Holanda estudar
durante quatro anos na Escola Superior
de Agricultura.

Henk Kassies

Cooperado e Agrônomo

Quando voltei, trabalhei como técnico
nas cooperativas, que naquela época
formavam a Cooperativa Central de
Laticínios, ﬁquei na assistência técnica
na parte da pecuária. Foram 14 anos
assim. Após isso, comecei a minha
própria atividade, um pouco de leite, um
pouco de lavoura.
Nos anos 70 o mais importante era a
conﬁabilidade que a Cooperativa trazia.
Todos sabiam da qualidade do que a
gente entregava, e isso era muito ótimo.
Em outros lugares, às vezes, não era bem
assim. O que ajuda muito é também a
comunhão com todos os cooperados,
antes percebíamos isso mais forte ainda,
mas é porque éramos em menor quantidade.

Dentro do agronegócio a conﬁança é
muito importante, ainda mais quando
trabalhamos com a Cooperativa.
Fazemos tudo em conjunto e sentimos o
apoio da Castrolanda em todos os
momentos.
Para isso tudo precisamos de uma boa
liderança. Dentro e fora da Cooperativa
sempre estive ativo nessa parte, como na
igreja. Muitos anos nos conselhos da
igreja e da Cooperativa, o convívio como
líder é importante. Uma questão para
valorizarmos é a formação de líderes,
agora e para o futuro. Um dos pontos
essenciais que uma liderança deve ter é o
convívio com as pessoas, deve-se tratar
a todos da forma como queremos ser
tratados.
Tudo é baseado na nossa fé, levando o
melhor para todos, podemos sentir a
necessidade de ter compaixão. Essa é
relação deve ser com todos os seres
humanos e aparece no trato diário,
sempre quando alguém precisa,
procuramos estender a mão e ajudar.

Criatividade

Meu pai é cooperado desde os anos 80, eu
completo 19 anos de cooperada. A história da
minha família com a Castrolanda já é longa,
participamos de todas as edições do
Agroleite, desde a primeira vez.
Acredito que minha maior contribuição seja a
o trabalho com as mulheres. Em 2009
formamos a Comissão da Mulher
Cooperativista, com um passo de cada vez.
Foi ótimo para ter conhecimento de dentro
da Cooperativa. Este grupo foi um amor que
tive, uma vontade de fazer as mulheres
prosperarem. A minha contribuição eu dei
nesses 10 anos. Estamos lá por amor, pois
queremos ver o desenvolvimento de todas
com a Cooperativa.

É necessário criatividade para encontrar soluções a todas as
questões que surgem. A base de tudo é o cooperado, precisamos
olhar desde o pequeno até o grande, eles quem movimentam
este negócio. Todos têm que se desenvolver e precisam do
acesso.

Hoje ser cooperada para mim, faz parte do
meu dia a dia. Me preocupo com o futuro da
Cooperativa, meu pai e eu somos ﬁeis a
Castrolanda e esperamos que seja da mesma
forma com as próximas gerações.

Não podemos esquecer que é preciso estar sujeito a mudanças,
sempre buscar coisas diferentes no mercado. Trabalhar duro
sempre, ainda mais em um mundo feito de altos e baixos. Se
está ruim aqui, temos que criar para sobrevier na área,
criatividade é essencial para fazer as coisas acontecerem.

Elsa Maria Kugler

Cooperada e Coordenadora da Comissão
da Mulher Cooperativista
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Armando Rabbers

Cooperado e ﬁlho de um dos pioneiros da Cooperativa

Ética

A Cooperativa é uma das formas de você
conseguir trabalhar na sua propriedade.
Quando fazemos as coisas em conjunto,
temos vários benefícios, seja na compra
ou na venda dos produtos. Cada um tem
que fazer sua parte muito bem-feita na
gestão da propriedade.
Com o auxílio da Cooperativa, você tem os
melhores preços do mercado, sem
incomodo nenhum. Aqui todos trabalham
juntos, e não concorrem entre si, isso é
parte da ética do nosso trabalho. A força
dos cooperados é o que mantem uma
Cooperativa, é preciso acreditar na
Castrolanda. Os cooperados têm de estar
juntos, isso nos faz crescer.
Dentro dessa ética, para funcionar bem é
preciso união e transparência junto com
os gestores, além de ﬁdelidade.
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Sem esquecer da manutenção do diálogo
entre as partes. Tudo isso tem que ser
mantido para que tenha cada vez mais
evolução.
Na prática ser ético é quando você mostra
o seu planejamento, e aquilo é seguido de
uma forma certa. Qualidade é essencial
dentro dessa questão, entregar um bom
produto para a Cooperativa e vice-versa. A
participação é um ponto forte também,
estar presente nas assembleias e reuniões
é quando você tem a oportunidade de
colocar questionamentos e ter respostas e
novas ideias. Também é preciso
honestidade no dia a dia, é primordial e
torna as situações mais fáceis, isso é
respeitar o próximo.

Vista aérea da Cidade do Leite.
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Foto: Gilberto Voorsluys

Um novo
olhar
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Agroleite
movimenta
R$ 78 milhões
em negócios

Com os olhos voltados ao
que o mundo tem para
oferecer, atento às
questões políticas e
econômicas nacionais e
internacionais e
consciente de sua
responsabilidade social e
de promoção das
melhores práticas no
campo, o Agroleite 2019
terminou no dia 17 de
agosto.

anos, o produto é muito
popular na Europa e atraiu
atenção no Pavilhão
Internacional. Antoine
Cailleau, representante da
IDS, relata que vários
produtores se interessaram
em conhecer o tapete. “É
um grande show, porque
tem tudo sobre leite e
produtos para vacas
leiteiras”, fala sobre o
Agroleite.

Sob o tema “Um novo
olhar”, o evento
movimentou a Capital
Nacional do Leite desde o
dia 14 e reuniu 259
expositores, 54 a mais
que na edição anterior,
um aumento de 20% no
número de empresas
oferecendo seus produtos
e serviços. Dentre essas
empresas, pela primeira
vez no Brasil, a Ecolex da
Malásia e a IDS da França,
que demonstram a
internacionalização do
Agroleite.

Em termos de
movimentação ﬁnanceira,
o Agroleite novamente
superou as expectativas da
organização e dos
expositores. As empresas
movimentaram juntas R$
78 milhões e mais
negociações devem ser
concretizadas. “O volume
de negócios que prevíamos
fechar até a noite do
segundo dia, 14, nós já
tínhamos fechado na terça,
primeiro dia de evento”,
cita Paulo Kessler,
distribuidor da ST Genetics
nos Estados do Paraná e de
Santa Catarina. “Estamos
satisfeitos com o
desempenho do ano e do
Agroleite. Fechamos vários
negócios aqui, cerca de R$
6 milhões, e temos
muitos para fechar após o
evento”, ressalta o
gerente comercial Brasil
da Kuhn, Ruberval
Brazorotto.

A Ecolex produz nutrição
animal para ruminantes e
monogástricos e oferece
produtos 100% vegetais
originários de óleo de
palma, encontrado em
diversas regiões tropicais
do mundo. Josh Chiu,
Technology Manager,
conta que a Ecolex está
presente nos mercados
europeu, chinês e norte
americano e que o
Agroleite se mostrou uma
boa oportunidade para
conhecer o mercado
brasileiro.
Já a francesa IDS
comercializa produtos
derivados de látex e
trouxe para
demonstração um tapete
de borracha natural a ser
utilizado em camas de
areia ou serragem em
freestal. Lançado há dois
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Quanto ao número de
visitantes, as equipes de
segurança estimam que
passaram pelo portal da
Cidade do Leite 75 mil
pessoas. A qualidade do
público, que em sua
maioria era de pessoas
ligadas ao segmento
agropecuário, agradou as
equipes comerciais dos
stands que aproveitaram
para estreitar
relacionamento com

AGROLEITE

Foto: Christian Chistóforo

‘‘

Cidade do Leite recebe visitantes, expositores e produtores rurais.

clientes e estabelecer novos
contatos. “Além dos cooperados,
temos muito clientes diretos de
várias empresas que também são
parceiras da Phibro. O Agroleite
acaba sendo um ponto de encontro,
muitos esperam o evento para
realizar alinhamentos”, aﬁrma
Letícia Casarim, coordenadora de
Território do Negócio Leite da
Phibro. “Para o primeiro ano foi
muito bom, superou nossas
expetativas. Ficamos em um local
estratégico, próximo ao pavilhão
dos animais, então muitos
produtores e técnicos passaram
pelo stand diariamente”, menciona
Flávia Amaral, coordenadora
Regional de Mercado da Adisseo.
Assim como o público do Agroleite
prestigiou as empresas, a vinda de
importantes gestores e diretores de
companhias multinacionais
também demonstra o prestígio que
o evento conquistou em 19 anos de
história. É o caso da Hipra Saúde
Animal, que recebeu o gerente
Global de Marketing, e da Select
Sires, cuja sede foi visitada por
Todd Kranz, vice-presidente
americano. “Como é o primeiro
ano da Select Sires na nova casa no
Agroleite, ele veio nos prestigiar e
saiu muito impressionado com a
qualidade do atendimento e com o
número de clientes que vem fazer
negócios conosco na feira”, revela

Everson da Silva Nunes, Diretor
Comercial Brasil da Select Sires.

Para o Presidente da Castrolanda,
Frans Borg, o Agroleite cumpriu
mais uma vez com seu objetivo ao
oportunizar conhecimento e
promover o fortalecimento de
parcerias nesse momento tão
crucial para a cadeia do leite no
Brasil. “A abertura de novos
mercados e a possibilidade de
exportamos o nosso leite exigem
uma cadeia forte e altamente
proﬁssionalizada, capaz de
transpor os elevados custos de
produção e industrialização para
ser competitiva”, reﬂete Borg. O
presidente reforça a importância
do espaço do Agroleite para que os
diferentes elos do segmento
discutam os desaﬁos, diﬁculdades,
soluções e oportunidades.

A abertura de
novos mercados e
a possibilidade de
exportarmos o nosso
leite exigem uma
cadeia altamente
proﬁssionalizada,
capaz de transpor
os elevados custos
de produção e
industrialização para
ser competitiva.

’’

Frans Borg
Presidente da Castrolanda

Em 2020 o Agroleite será
realizado entre os dias 11 a 15
de agosto, em Castro, no
Paraná. A edição de 2019
contou com o apoio
institucional da Prefeitura de
Castro e das Associações das
Raças Holandesa e Jersey. Foi
patrocinado na cota Diamante
pela Nutron, Tetra Pak, Italac,
MSD Saúde Animal e Sicredi.
Na cota Ouro recebeu a
chancela da Rações
Castrolanda, DuPont Pioneer,
Bayer, Select Sires, Calpar,
Irrigabrasil, New Zealand
Trade & Enterprise, Phibro,
Coonagro, DasCoop e
Mottanet. Já na cota prata, o
evento foi patrocinado por All
Lands, Sementes Castrolanda,
Boehringer Ingelheim, Nova
Frota, Toyota Barigui,
Adisseo, Ceva, Allﬂex, Nuseed
- Atlântica Sementes, Elanco,
PGW Sementes, BRDE, Banco
do Brasil, Cescage Genética,
GEA - SóLeite, Diamond V,
Grupo Sentax e Cefeq
Ferramentas.
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animais, essa disputa foi de altíssimo
nível”, ressaltaram Mello e Carscadden
após premiação.

Campeã Suprema 2019, Halley Ruivinha Doorman 538 TE.

Pedro Elgersma conquista com
Halley Ruivinha Doorman 538 TE
a Suprema Agroleite 2019
Pista de julgamento lotada e uma
sequência de palmas que acelerava a
cada segundo. Assim foi o
encerramento do Agroleite 2019 na
noite de sábado, 17 de agosto, na Arena
Agroleite. Os expositores de animais,
produtores e visitantes permaneceram
na pista até o ﬁm para assistir ao desﬁle
das campeãs e seleção dos melhores
animais do evento: a Vaca do Futuro e a
Campeã Suprema das Raças.
Os dois títulos foram disputados pelos
três animais que ganharam o grande
campeonato de suas raças, sendo uma
Jersey, uma Holandesa Preta e Branca e
uma Holandesa Vermelha e Branca. A
faixa de Vaca do Futuro é entregue a
melhor fêmea jovem da exposição, e a
de Campeã Suprema, para a melhor
vaca adulta.
Nesse julgamento entraram em pista os
dois juízes oﬁciais do Agroleite 2019,
Luiz Felipe Grecco de Mello,
responsável pela avaliação dos animais
da raça Jersey, e o canadense, Brian
Carscadden, que julgou os animais da
raça Holandesa nas variedades Preta e
Branca e Vermelha e Branca. E deu raça
Holandesa Preta e Branca nas duas
premiações.
Com relação a Campeã Suprema, os
juízes mencionaram as qualidades da
vaca escolhida, um animal que mostra
mais feminilidade em sua cabeça e
pescoço, é um pouco mais limpa na
região da sua barbela e apresenta maior
deﬁnição em seu ligamento central.
“São três vacas excepcionais. Parabéns
aos expositores e criadores desses
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Sobre os julgamentos da raça Jersey,
Luiz Felipe comenta que a qualidade foi
única e a quantidade de animais
também, sendo o Agroleite a maior
exposição da raça no Brasil em 2019,
ultrapassando a feira de Braço do Norte
que tradicionalmente é uma exposição
muito grande de Jersey.
Carscadden, que já julgou outras oito
vezes no Brasil, sendo quatro no
Agroleite, relata que essa é a mostra de
mais qualidade que teve a oportunidade
de julgar em solo brasileiro. “Tenho
certeza que as campeãs fêmeas jovens,
as campeãs vacas jovens e as grande
campeãs, são animais que disputariam
as maiores exposições do mundo. Não
posso aﬁrmar que ganhariam, mas
seriam extremamente competitivas em
todas essas exposições e teriam
possibilidades de ganhar”, assegura o
canadense.
Ronald Elgersma, ﬁlho de Pedro
Elgersma, criador e expositor da
Campeã Suprema 2019, revela que o
trabalho com a vaca vencedora, Halley
Ruivinha Doorman 538 TE, iniciou
muito antes, desde o acasalamento até
o dia em que ela criou pela primeira vez.
“Trabalhamos com ela em baia
separada para ela poder chegar no nível
em que ela está hoje. A satisfação é
indescritível, ainda mais quando se
trata de fazer uma grande campeã, uma
suprema no Agroleite, que é uma
referência hoje no Brasil. Não tem
palavras”, relata o produtor de Arapoti.
Charles Salomons, criador e expositor
da Vaca do Futuro, animal C.H.
Salomons Estrela 1630 TE, conta que a
bezerra participou de outras exposições
esse ano e que sempre foi a campeã de
sua categoria. No entanto, ela não se
apresentava bem na grande roda e
perdia. “Dessa vez ela chamou a
responsabilidade para ela”, diz ao
contar que a treinou de forma mais
intensiva para o Agroleite. Salomons
aﬁrma que o amor dos ﬁlhos pelas
exposições o faz continuar e dedica a
vitória a toda equipe envolvida,
funcionários que ajudaram no evento e
os que trabalham na propriedade da
família, veterinários e preparadores.

Fotos: Christian Chistóforo
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Vencedores do Troféu Agroleite

E o Troféu vai para... Vibração dos vencedores
marca noite do Troféu Agroleite
Expectativa, suspense, anúncio,
vibração. Esse foi o tom da 18ª
edição da cerimônia do Prêmio
Troféu Agroleite. Na noite de
quarta-feira, 14 de agosto, às 20
horas, no Memorial da Imigração
Holandesa, a Castrolanda
recebeu em clima festivo os
proﬁssionais das empresas
nacionais e multinacionais
indicadas ao prêmio,
patrocinadores do Agroleite,
personalidades do setor leiteiro e
autoridades.
Neste ano em que completou 18
anos, o Oscar do Leite, como é
conhecida a premiação,
apresentou um novo
regulamento e foi disputado em
11 categorias distintas, cuja
votação se deu pela internet. São
elas: Genética, Nutrição,
Medicamentos, Bem-Estar,
Sementes, Ordenha e
Refrigeração, Máquinas e
Equipamentos, Produtor de
Leite, Agente Financeiro,
Laticínios e Embalagens.

Além disso, outros dois prêmios
foram entregues pelo Comitê
Organizador em reconhecimento
a uma inovação cujo desempenho
reﬂete um benefício consistente
ao segmento, e Agroleite
Honorário, a uma personalidade,
evento e/ou associação pelo
desempenho e contribuição para
a cadeia leiteira.
Ao dar as boas-vindas, o
presidente da Castrolanda, Frans
Borg, declarou que a Cooperativa
é a realizadora do Agroleite, mas
quem faz o evento acontecer são
os parceiros da cadeia produtiva
do leite, que passa por momentos
muito importantes. O presidente
mencionou que o Brasil é
praticamente autossuﬁciente na
produção de leite e que é preciso
ter uma outra visão.
“Existe a possibilidade de a
China abrir mercado para o leite
brasileiro e nós teremos que
aprender muito sobre como
sermos competitivos lá fora com

nosso leite. Assim como o tema
dessa edição, precisamos ter um
novo olhar para termos
competitividade nesse mercado
globalizado, uma questão que
exige nosso alerta, uma tarefa
para todos nós em conjunto. O
Agroleite tem essa missão, unir
os elos para buscar formas de
sermos mais eﬁcientes”, frisou
Borg.
Ao ﬁnalizar a solenidade, o CEO
da Castrolanda, Thomas
Domhoff, agradeceu todos que
prestigiaram a cerimônia com
sua presença e reforçou o alerta
quanto às novas exigências do
mercado. “O Tratado do
Mercosul é bom para exportar,
mas vai nos exigir muito, porque
vai trazer muito da Europa para
cá também e não podemos
subestimar isso. É necessário nos
prepararmos para essa
concorrência, porque não vai ser
fácil. Sabemos concorrer, mas
temos que aprender a usar as
tecnologias e melhorar a
qualidade”, pontuou.
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E os vencedores
do Troféu são ...

Indicados Categoria Agente Financeiro:
Banco do Brasil, Sicredi e Sicoob

Vencedor: Sicredi

Indicados Categoria Bem-Estar: DeLaval, Gea e Lely

Vencedor: DeLaval

Indicados Categoria Embalagens:
Plastirrico, Sig Combibloc e Tetra Pak
Indicados Categoria Genética: ABS, Alta e Semex

Vencedor: Tetra Pak

Vencedor: Semex

Indicados Categoria Laticínios: Italac, Nestlé e Xandô

Vencedor: Italac
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Indicados Categoria Máquinas e Equipamentos:
Casale, New Holland e Nogueira

Vencedor: New Holland

AGROLEITE

Indicados Categoria Medicamentos: Biogénesis Bagó, MSD e Ouro Fino

Vencedor: MSD Saúde Animal

Indicados Categoria Sementes:
Agroceres, Dekalb e Dupont Pioneer

Vencedor: Dupont Pioneer

Indicados Categoria Nutrição: DSM, Nutron e Vaccinar

Vencedor: Nutron

Troféu Agroleite Honorário
Homenageado: Evento Sommet de L’Élevage
França

Indicados Categoria Ordenhadeira e Refrigeração:
DeLaval, Gea e Ordemilk

Vencedor: GEA

Troféu Agroleite Inovação
Indicados Categoria Produtor de Leite: Agropecuária Harm, Fazenda
Colorado e Fazenda Melkstad

Vencedor: Fazenda Colorado

Homenageado: Cargill Nutron
Solução Reveal
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Um ano de
Cultura C
Castrolanda
Para explicar a missão da Cooperativa, deve-se primeiro
falar sobre Compliance. Esta palavra resume todas as
ações feitas de forma correta, transformando o ambiente
coorporativo em um local mais ético, seguro e confortável
para todos os cooperados, colaboradores, fornecedores,
prestadores de serviços e clientes.
As atividades do Compliance podem ser vistas através do
Cultura C. Em programas como o Converse Comigo,
Diálogo Compliance, Informativos via Web, palestras e
workshops. Por meio da comunicação e políticas internas,
se busca minimizar comportamentos e atos ilícitos,
andando lado a lado com a transparência, que é um dos
principais valores da Castrolanda.

‘‘ Fazer o correto,

E para que todos estejam sincronizados com esses valores,
foi desenvolvido o Código de Conduta que orienta e
estabelece o que se espera dos membros que fazem parte
da Cooperativa. A expectativa é que todos sejam
disseminadores da Cultura C Castrolanda, tornando o
ambiente de trabalho cada vez melhor.
Nessa linha de raciocínio, foi desenvolvido a Linha Ética
Castrolanda (LEC), que recebe os relatos de forma
imparcial via web ou por telefone. O canal assegura maior
conﬁabilidade, objetividade e segurança nas sugestões,
críticas, reclamações e denúncias de atitudes não éticas.
Administrado por uma auditoria externa, a LEC vem
substituir a ouvidoria, e assim, trazer mais proteção ao
relator. O sistema está disponível através do
0800-7130-065 ou pelo site culturac.castrolanda.coop.br.

de acordo com o
Código de Conduta,
concretizando
diariamente os
valores da Castrolanda
e utilizando o Canal
LEC como ferramenta
conﬁável de
comunicação.’’

CANAL DE COMUNICAÇÃO
PARA QUESTÕES ÉTICAS.
O LEC é confiável, sigiloso e possui
horário de atendimento estendido.

Ligue
0800 7130 065
ou acesse
www.castrolanda.coop.br
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Castrolanda reconhece
cooperados do Paraná e São Paulo
Na comemoração do Dia do Agricultor a Cooperativa premiou agricultores
que apresentaram os melhores desempenhos nas culturas de soja, milho,
feijão, trigo, aveia e azevém
Para deﬁnir a palavra “Agricultor”
lembramos da dedicação de todos
os trabalhadores ao cultivo da
terra e da responsabilidade de
colocar o alimento na mesa de
milhares de pessoas. E empenho é
o que não pode faltar para superar
os obstáculos das mudanças de
clima, do mercado, das pragas e
doenças que atingem o campo,
isso tudo é um desaﬁo diário para
muitos produtores, que tiram da
terra o seu sustento.
O Dia do Agricultor, celebrado no
dia 28 de julho, desde 1960,
lembra a criação do Ministério da
Agricultura, no mandato de
Juscelino Kubitschek. Na lavoura é
comum que a atividade seja
passada de pai para ﬁlho, e assim
seguir por muitas gerações,
transformando e adaptando
tecnologias para o
desenvolvimento do agronegócio.
Para comemorar esta data tão
importante, cooperados da
Castrolanda e suas famílias
lotaram o Memorial da Imigração
Holandesa, no dia 03 de agosto.
Pelo segundo ano consecutivo, o
evento lembrou a importância da
agricultura para o país e premiou
os melhores resultados da safra
2018/2019.
Segundo a Gerente de Negócios
Agrícolas, Tatiane Bugallo, o
evento surgiu para transmitir a
importância do cooperado dentro
da cadeia agrícola e da
Cooperativa. “A Cooperativa
surgiu através da agricultura, eles
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são a base do nosso negócio. É
uma forma de gratidão e
reconhecimento, um dia para
comemorarmos, além de gerar
conhecimento e curiosidade para
implementar novos processos em
cada propriedade”, aﬁrma.
Em 2019 a palestra de abertura foi
ministrada pelo empresário e
consultor de negócios, Allan
Costa, que conversou sobre
tecnologia e inovação, assuntos
que o produtor já trabalha
diariamente. O palestrante colocou
em uma perspectiva simples o
como a inovação está mais perto
do que se imagina.

‘‘

Temos a crença de que
a única inovação boa o
suﬁciente é aquela
complexa, cara, e que
envolve tecnologias
soﬁsticadas. Inovar não
precisa ser assim, pode
estar ao alcance de
qualquer empresa,
de qualquer tamanho.
Esse caminho passa mais
por atitudes e iniciativas
que dependem das
pessoas.

Allan Costa, palestrante do evento.

O palestrante completa que, a
criatividade transforma o
ambiente em um espaço
permanentemente inovador.

’’

Para o Supervisor de Assistência
Técnica Agrícola, Roberto Simão, é
importante tratar os assuntos de
forma abrangente para ampliar o
olhar sobre os problemas do dia a
dia no campo. “A visão de alguém
de fora, trouxe para nós uma nova
perspectiva daquilo que já
trabalhamos. É ótimo o impacto
que causa, nos trazendo esta visão
do mundo e de novas tendências”,
comentou.

NOTÍCIAS

Bons resultados que
geram reconhecimento
Como forma de agradecer ao
produtor, os melhores resultados da
safra 2018/2019 foram reconhecidos
e premiados. Os dados sobre a
produtividade e sementes foram
coletados através do sistema de
gestão utilizados pela Castrolanda.
As informações foram cedidas pelos
próprios agricultores e pelos
agrônomos responsáveis. Desta
forma, os critérios de avaliação
foram: área plantada, produtividade
entregue e atingida para milho e soja
(culturas de verão) e trigo e cevada
(culturas de inverno). Para sementes
foram indicadas duas categorias:
volume e qualidade, para trigo e

feijão no verão e trigo, azevém, aveia
branca e preta, no inverno.
“O objetivo da premiação é
reconhecer os cooperados e
aproximá-los da Cooperativa. De
certa forma, é também um incentivo
para continuar alcançando bons
resultados e serve de estímulo para
os colegas, além de deixar o
sentimento de valorização para
todos” aﬁrmou, Roberto.
Tatiane comenta que o propósito de
2020 é continuar desenvolvendo
produtos diferenciados e de alta
qualidade para o cooperado, e assim
todos alcançarem bons números.

’’

Estamos investindo em
processos e controles para
termos melhores produtos no
mercado, além de proporcionar
sementes de alta qualidade aos
nossos cooperados, lembrando
sempre de reconhecê-los
por seus trabalhos.

’’

Tatiane Bugallo
Gerente de Negócios
Agrícolas da Castrolanda

Conﬁra os ganhadores
SEMENTE/VOLUME

SOJA
Paraná

São Paulo

SAFRA QUALIDADE DE SEMENTES
18/19 Alexander Augustus Mittelstedt e outros

SAFRA QUALIDADE DE SEMENTES
18/19 Jean L. Bouwman e Willem Bouwman

SAFRA VOLUME ENTREGUE DE SEMENTES
18/19 Eduardo Medeiros Gomes

SAFRA VOLUME ENTREGUE DE SEMENTES
18/19 Marian Hendrika Wolters e outros

TRIGO
Paraná

São Paulo

SAFRA QUALIDADE DE SEMENTES
18/18 Albert Strijker Rabbers e Leonard Loman

SAFRA QUALIDADE DE SEMENTES
18/18 Arnold Hendrikus Salomons

SAFRA VOLUME ENTREGUE DE SEMENTES
18/18 Arnold Hendrikus Salomons

SAFRA VOLUME ENTREGUE DE SEMENTES
18/18 Carlos S. Arie e Jaime da Silva Oliveira

AVEIA
Paraná

SAFRA VOLUME E QUALIDADE DE SEMENTE
18/18 DE AVEIA PRETA

Eduardo Medeiros Gomes

AZEVÉM
Paraná

SAFRA VOLUME E QUALIDADE DE SEMENTE
18/18 DE AZEVÉM

Jan Haasjes

SAFRA VOLUME E QUALIDADE DE SEMENTE
18/18 DE AVEIA BRANCA

Eduardo Medeiros Gomes
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FEIJÃO
Paraná

SAFRA QUALIDADE DE SEMENTES
18/19 Marian Hendrika Wolters e outros

SAFRA VOLUME ENTREGUE DE SEMENTES
18/19 Marian Hendrika Wolters e outros

PRODUTIVIDADE

SOJA
Paraná

São Paulo

SAFRA PRODUTIVIDADE DE SOJA ATÉ 150 HA
18/19 (5.456 KG/HA EM 91,06 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE SOJA ATÉ 150 HA
18/19 (4.783 KG/HA EM 78 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE SOJA DE 150 A 700 HA
18/19 (4.782 KG/HA EM 165 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE SOJA DE 150 A 700 HA
18/19 (4.654 KG/HA EM 536,29 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE SOJA MAIOR QUE 700 HA
18/19 (4.181 KG/HA EM 711 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE SOJA MAIOR QUE 700 HA
18/19 (4.302 KG/HA EM 1.256,48 HA)

Luiz Guido Solek

Douwe Jantinus Groenwold

Eduard Jan Petter e Alvaro C. Petter

MILHO
Paraná

Ayrton Rodrigues Liberado

Arnold Hendrikus Salomons

Uteva Agropecuária Ltda

São Paulo

SAFRA PRODUTIVIDADE DE MILHO ATÉ 100 HA
18/19 (14.563 KG/HA EM 61,66 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE MILHO ATÉ 100 HA
18/19 (11.026 KG/HA EM 43,53 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE MILHO MAIOR QUE 100 HA
18/19 (14.393 KG/HA EM 183,44 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE MILHO MAIOR QUE 100 HA
18/19 (10.440 KG/HA EM 130,23 HA)

Dalnei Carlos Gomes

Roelof Rabbers

TRIGO
Paraná

Jose Carlos de Moura Camargo

Ricardo de Paula Machado Cunha

São Paulo

SAFRA PRODUTIVIDADE DE TRIGO ATÉ 100 HA
18/18 (5.323 KG/HA EM 20 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE TRIGO ATÉ 150 HA
18/18 (3.852 KG/HA EM 78 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE TRIGO DE 100 A 200 HA
18/18 (4.766 KG/HA EM 108,81 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE TRIGO 150 A 700 HÁ
18/18 (4.384 KG/HA EM 203,40 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE TRIGO MAIOR QUE 200 HA
18/18 (5.256 KG/HA EM 203,50 HA)

SAFRA PRODUTIVIDADE DE TRIGO MAIOR QUE 700 HA
18/18 (3.717 KG/HA EM 1.065,86 HA)

Gustavo Petroski

Francisco de Assis Canha Netto

Guilherme Kugler Filho

CEVADA
Paraná

SAFRA PRODUTIVIDADE DE CEVADA
18/18 (5.563 KG/HA EM 205 HA)

Roberto Meindert Borg
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Ayrton Rodrigues Liberado

Arnold Hendrikus Salomons

Florian Bernhard Schudt e outros

São Paulo
SAFRA PRODUTIVIDADE DE CEVADA
18/18 (4.890 KG/HA EM 90 HA)

Ricardo de Paula Machado Cunha
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Do campo à mesa
Novas regras para a produção leiteira
adicionam mais qualidade e segurança
aos produtos
As novas regras para a produção de leite que
entraram em vigor no dia 30 de maio,
aumentam as exigências para o processo de
industrialização, e regulamentam o padrão
de qualidade do leite cru refrigerado do tipo A
e do leite pasteurizado. As determinações
ocorreram pelas instruções das normas
regulamentadoras (NRs 76 e 77) do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
O principal objetivo é oﬁcializar os critérios
para produtos de qualidade com segurança
ao consumidor e conseguir manter o padrão
da contagem bacteriana de 300 mil unidades
por ml. A determinação está em vigência
desde o mês de julho de 2014, mas só agora
foi cumprida. “Além da qualidade do leite,
pensando do ponto de vista mercadológico,
as exigências também acontecerão nas
propriedades, já que o produtor precisará
ampliar a tecnologia de armazenamento do
produto”, informou o Gerente de Qualidade
da Unidade de Beneﬁciamento de Leite
(UBL), Paulo Maurício da Silva. Com relação
às propriedades, as normas também dizem
respeito ao controle sistemático de mastites,
da brucelose e da tuberculose animal.
Assim que o leite chega à indústria ele
precisa obter uma contagem bacteriana de no
máximo 900 mil unidades por ml. Esta
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novidade impõe limites microbiológicos ao
produto e faz com que, mesmo após o
transporte, seja mantido a qualidade de
origem. “Para a Castrolanda, que possui o
leite de melhor qualidade (média) no Brasil,
as alterações afetam menos que para outros
laticínios. São adequações para as quais
todas as áreas já vêm conversando desde o
início do ano e em muitos pontos já
atendemos”, comenta o Gerente de
Qualidade.
Outra mudança é com relação a temperatura
do produto no momento do recebimento
industrial. Anteriormente, era permitido a
recepção de leite a 10ºC, as novas regras
estabelecem o padrão de 7ºC, eventualmente
será permitido a variação de até 2ºC
positivos no momento da recepção. Na coleta
a temperatura deve ser mantida em até 4ºC.
De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), no país foram
adquiridos e industrializados 6,2 bilhões de
litros de leite no primeiro trimestre de 2019,
com alta de 3,0% em relação ao ano anterior.
Nesta escala, o Estado do Paraná ﬁcou em
terceiro lugar com 12,8% da produção
nacional. A captação do produto teve
crescimento de aproximadamente 43,71
milhões de litros, em comparação com o
mesmo período de 2018.
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Qualidade de produção e consumo
A partir das normas atualizadas, o Plano de
Qualiﬁcação de Fornecedores de Leite (PQFL) se
torna uma obrigatoriedade. A ferramenta
funciona como controle e deﬁne a política dos
laticínios com relação aos produtores. A ideia é
aproximar o produtor de leite e a indústria, para
alcançar mais qualidade e segurança para o
consumidor e ao setor produtivo.
A estruturação do PQFL deve seguir alguns
passos para ser efetiva: identiﬁcação do
estabelecimento, diagnóstico da situação,

deﬁnições das ações a serem implementadas,
avaliação das ações, auditorias internas e por
ﬁm a liberação dos documentos
comprobatórios.
Todo plano deverá ser analisado e
acompanhado pela Divisão de Produção e
Desenvolvimento Agropecuário da
Superintendência Federal de Agricultura – SFA
(DPDAG – SFA), responsável por coordenar o
acompanhamento da execução das ações dos
planos de qualiﬁcação em todo o país.

Quais as diferenças entre as NRs 76 e 77?
As regras aumentaram as exigências nas fazendas e na qualidade, conﬁra a diferença entre as duas:

IN.76 – Regulamenta a qualidade do produto na indústria
Para o beneficiamento do leite são aplicadas algumas regras
de análise de qualidade.
Temperatura (exceto para latões entregues sem refrigeração);
Teste do álcool/alizarol na concentração mínima de 72% v;
Acidez titulável;
Índice crioscópico;
Densidade relativa a 15°C;
Teor de gordura, sólidos totais e não gordurosos;
Pesquisas de neutralizantes de acidez;
Pesquisas de reconstituintes de densidade ou do índice
crioscópico;
Pesquisas de substâncias conservadoras;
Resíduos de ATB.
IN.77 – Referente a qualidade e segurança do produto
ao consumidor, desde a organização na propriedade
rural até a capacitação dos responsáveis
Estabelece que o leite deve ser coado antes de ser
conduzido ao resfriador;
Permite apenas dois tipos de sistemas: resfriadores de
expansão direta e/ou os resfriadores a placas;
Para o transporte ainda é válido o acréscimo de 3°C até
a recepção. A temperatura máxima deve ser de 7°C;
Para leites pasteurizados as porcentagens de gordura
devem ser indicadas no rótulo, ou seja, maior transparência
para o consumidor;
A partir de maio haverá apenas um único parâmetro
microbiológico para leites já beneficiados: a contagem de
enterobactérias, que não pode ser maior do que 5 UFC/ml.

Orientações
para o produtor
No site oﬁcial do MAPA
(agricultura.gov.br), pode-se
encontrar o Guia Orientativo para a
Elaboração do Plano de Qualiﬁcação
de Fornecedores de Leite. O
documento fornece orientações
básicas para a realização do PQFL nas
propriedades.
A efetividade das novas ações
permitirá avanços na qualidade e na
abertura de novos mercados
internacionais. Para o Gerente de
Qualidade da UBL, é importante
antecipar decisões no setor leiteiro.
“O Brasil é um país dinâmico, mas a
cadeia produtiva do leite ainda precisa
evoluir. A Castrolanda se antecipa aos
possíveis cenários e desenvolve ações
no campo e na indústria, para que
possamos alcançar os novos desaﬁos
das IN*s e se manter na vanguarda no
que diz respeito a qualidade e
produção leiteira”, explica.
Com relação aos resultados de
Contagem Padrão de Placas (CPP), o
Ministério da Agricultura alerta que os
meses de junho, julho e agosto, fazem
parte da primeira média geométrica a
ser considerada nos novos
parâmetros. As correções, devem ser
realizadas em setembro e outubro.
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Quem
esteve na
Castrolanda

Governador de Roraima
A Cooperativa Castrolanda recebeu no dia 25 de maio
o Governador do Estado de Roraima Exmo. Sr. Antonio
Denaruim e demais secretários de sua comitiva. O objetivo
do encontro foi conhecer o sistema de cooperativismo
e agroindústria no Estado do PR e apresentar futuros
investimentos no Estado de Roraima.

Embaixada da Holanda
Representantes da embaixada da
Holanda participam de uma visita na
Cooperativa Castrolanda. O objetivo
deste encontro foi iniciar uma
cooperação na área de Agro-Logística
entre o Brasil e os países baixos.
Estiveram presentes Chris de Nie,
Diretor de Políticas de Segurança
Alimentar e Agronegócios do
Ministério da Agricultura, Natureza e
Segurança Alimentar dos Países
Baixos. Bert Rikken, Conselheiro
Agrícola da Embaixada do Reino dos
Países Baixos. Richard Posma, Chefe
do NBSO (Netherlands business
support office) em Porto Alegre e
Frederica Heering, Assistente
Agrícola do Consulado Geral dos
Países Baixos em São Paulo.
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Lideranças
Jovens Cooperativistas
Lideranças Jovens Cooperativistas do
Chile, Colômbia, Costa Rica e Estados
Unidos estiveram esta semana no
Brasil para conversarem sobre os
desaﬁos das instituições ﬁnanceiras
cooperativas no processo de inclusão
dos jovens nos cargos de liderança. A
comitiva que participou do 2º Summit
dos Comitês Jovem, realizado pela
Central Sicredi PR/SP/RJ, seguiu para a
região dos Campos Gerais, no Paraná,
onde puderam conhecer de perto o
modelo cooperativista desenvolvido
pelo Sicredi, Castrolanda e o programa
realizado com jovens da região sobre a
sucessão nas propriedades rurais.

Sescoop Mato Grosso
No dia 19 de agosto, alunos da pós-graduação pelo
Sescoop Mato Grosso, visitaram a Castrolanda. A
turma foi recebida na Unidade de Negócios Feijão e
pode conhecer um pouco sobre a trajetória da
Cooperativa, dos produtos, áreas de atuação e como
funciona a Universidade Corporativa - Uniﬁca.

Produtores de
Concórdia - SC
No dia 21 de agosto, os visitantes
da vez foram produtores da região
de Concórdia-SC. O grupo
originário da agricultura familiar,
produz de leite, queijo, salame,
dentre outros produtos, estiveram
acompanhados de colaboradores
da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina - Epagri. Após a
recepção, a visita seguiu para
algumas propriedades.
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Márcio Copacheski, Gerente de Estratégia
e Inovação da Castrolanda

Mulheres Cooperativistas durante o evento Mulher Inovadora

Rodrigo Yoiti Tsukahara,
durante o lançamento do
SIGMA da Fundação ABC

Mesa Redonda, durante o Painel “Como o ecossistema
de inovação pode ajudar a sua Startup hoje?”

Fotos: Adriel Alves

Ao centro, Thales Akimoto, CEO e Founder da Startup PACKID,
vencedora do Battle of Innovation

Fernando Martins (via Circuito
de Palestras CBN Agro)

Roberto Simão, durante o
Lançamento da marca Helpen
Castrolanda

Jovens Cooperativistas, durante o lançamento do Regimento Interno do grupo

Premiação da Hello Soluções, startup vencedora do Hackaton Agroleite 2019

Gilson Trennepohl,
Diretor Presidente da Stara

Banca de Investidores durante a Battle of Innovation

Semana da
Inovação

INOVAÇÃO

Inovação em foco:

tecnologia e desenvolvimento
para o agronegócio
O Agroleite sempre deixa marcas e novidades para o agronegócio, em 2019 mais do que isso,
deixou uma mensagem ao setor. A evolução é o que se precisa para acompanhar e trazer mais
produtividade para os negócios, isso todo mundo sabe. Entretanto, nem sempre é algo fácil de se
conquistar. A Semana da Inovação demonstrou que o crescimento do agro é uma junção de
trabalho em equipe, tecnologia, criatividade e vontade de experimentar novas ideias. Estas
questões devem ser trabalhadas e apoiadas não só durante a feira, a partir de agora, serão uma
constante na Castrolanda.
O Pavilhão de Inovação trouxe diversas startups para dentro da maior vitrine de tecnologia
leiteira do Brasil e colocou as empresas para resolverem questões reais da Cooperativa. Os
participantes passaram quatro dias imersos entre palestras, mentorias e exposições, em uma
maratona de ideação abordando temas como, empreendedorismo, propósitos dos negócios,
transformação digital no agronegócio e inovações tecnológicas, além do desaﬁo de desenvolver
suas ideais.
O Gerente de Estratégia e Inovação da Castrolanda, Márcio Copacheski relatou a satisfação em
realizar essa semana com um tema tão importante e ressaltou a parceria com o Sebrae. O
gerente comentou que o objetivo principal do evento é despertar o interesse das pessoas,
cooperados, colaboradores, agro empreendedores e empresários dos Campos Gerais para o tema
inovação.
“Junto com o Sebrae estamos capitaneando essa iniciativa da formação do ecossistema de
inovação dos Campos Gerais. Nesse ecossistema queremos unir todas as partes envolvidas, setor
público, instituições de pesquisa e empreendedores, para desenvolver assuntos relacionados e
transformar a região num polo de inovação no Brasil”, enfatizou o gestor.
O evento ﬁnalizou com a premiação das startups que desenvolveram as melhores soluções. O
CEO da Cooperativa, Thomas Domhoff falou sobre a iniciativa. “A Castrolanda é uma empresa
tradicional no agronegócio e a presença das startups nos ajuda a abrir nossa mente. É um grande
passo que nos permite avançar muito”. Domhoff ainda convidou todos os presentes a voltarem
em 2020, para um espaço ainda maior e com mais inovação.

Fundação ABC lança Plataforma Sigma
A Plataforma Sigma ABC foi lançada no Pavilhão de Inovação aos cooperados e equipe técnica da
Castrolanda. Rodrigo Yoiti Tsukahara, pesquisador da Fundação ABC em Agrometeorologia,
apresentou a novidade. A ferramenta possuí módulos para o planejamento de safra, previsão do
tempo, índices de vegetação, manejo integrado de pragas, avaliações de campo, dentre outros.
O pesquisador aﬁrmou que a tecnologia, inteligência artiﬁcial e ferramentas computacionais não
são o ﬁm, mas sim os meios através do qual o produtor extrai as informações para conquistar
vantagens em relação a sua produção. Ressaltou também que a tomada de decisões nas propriedades, baseada e dados, representam uma evolução na gestão proﬁssionalizada e tecnológica do
agronegócio. A Plataforma Sigma ABC já está disponível para produtores da Castrolanda.
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COMUNIDADE | FÉ
Por Pastor Roberto Verburg

O macaco e o sapo
A fábula africana do macaco e do sapo nos
traz uma bela lição de vida. Os dois animais
se encontravam regularmente numa trilha
na ﬂoresta. Numa noite o sapo achou que
eles não deviam apenas se ver de vez em
quando. Por isso ele convidou o macaco para
uma refeição festiva. Assim os dois
poderiam se conhecer melhor.
O macaco chegou no horário combinado.
Mas quando estavam sentados ao redor da
mesa o sapo percebeu que o macaco estava
com as mãos pretas. Ele falou para seu
convidado que desta maneira era impossível
comerem juntos e pediu que ele lavasse suas
mãos antes. O macaco foi até um riacho que
havia ali perto, e lavou as mãos, mas elas
continuavam tão pretas como antes. Ele
entendeu que não tinha como voltar para a
casa do sapo e foi para casa desiludido.
Todavia, o macaco não deixou por isso. Ele
resolveu pregar uma peça no sapo. Por sua
vez, convidou o sapo para uma refeição.
Quando este chegou, para seu espanto e
susto, viu que a refeição estava servida num
galho alto duma árvore. Segundo o macaco
isto não precisava ser um empecilho e,
ajudado pelo macaco, o sapo se deixou levar
até o galho. Tremendo de medo ele se
agarrava no galho.
Antes de iniciar a refeição, o macaco ainda
fez uma observação. O macaco queria que
seu hóspede sentasse direito, assim como
ele. O sapo não quis dar o braço a torcer e

endireitou as costas. No mesmo instante ele
caiu no chão e entendeu que não tinha como
almoçar com o macaco. Agora era a sua vez
de voltar desiludido para casa.
Esta fábula africana nos coloca diante de um
espelho. Nós, muitas vezes, queremos que
as pessoas ao nosso redor se adaptem a nós.
Só quando elas satisfazem às nossas
condições e se movem dentro dos nossos
princípios, queremos nos relacionar com
elas. Nos recusamos a aceitar alguém do
jeito que ele ou ela é. Neste ponto, muitos
relacionamentos interpessoais, em vários
níveis, se encerram.
Para as pessoas que querem impor aos
outros a sua maneira de viver, o apóstolo
Paulo escreveu há séculos a seguinte
recomendação: “Portanto, aceitem-se uns
aos outros, da mesma forma que Cristo os
aceitou”(Romanos 15.7). Estas palavras
continuam atuais e tratam de uma verdade
profunda. O ﬁlho de Deus, Jesus Cristo, quer
nos acolher. Ele quer que tenhamos
convivência com Ele, não apenas encontros
casuais aos domingos. Ele quer que
diariamente nos alimentemos com a sua
Palavra e que coloquemos essa Palavra em
prática. Cristo quer que você, caro leitor, se
aproxime dEle – para agradecer, para
confessar os seus pecados e para expor
diante dEle as suas preocupações e os seus
pedidos. Podemos chegar a Cristo como
somos e assim na presença dEle receber o
perdão, o amor e a paz de Deus.

‘‘ Quem experimentou o amor de Deus
em Cristo Jesus, aprende a aceitar o
outro da maneira como ele é.’’
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Por Centro Cultural
Castrolanda

Centro Cultural Castrolanda desenvolve
atividades para crianças e comunidade.
As atividades são uma opção de lazer.

CCC comemora
resultados alcançados
no 1º semestre
O primeiro semestre de 2019 foi de muitas
atividades no Centro Cultural Castrolanda
(CCC). Foram várias as ações desenvolvidas
para todos os públicos, que envolveram os
moradores da Colônia e visitantes. Além de
ser uma opção de lazer e diversão, as ações
promovidas buscam divulgar o Centro
Cultural, atrair novos turistas e manter viva
as tradições, a história e a cultura holandesa.
O gerente do CCC, Rafael Rabbers, comemorou os resultados alcançados. Segundo
Rafael, até o ﬁnal de maio, 48 grupos e 3245
pessoas visitaram o Centro Cultural. “Estamos muito contentes com o andamento das
atividades e das visitas deste ano. O número
de visitantes até maio foi o maior desde que
foi inaugurado o CCC, se comparado ao
mesmo período de anos anteriores”, conta.
O evento que marcou a abertura das atividades de 2019 foi a ação educativa “Uma noite
no museu”. Em fevereiro, aproximadamen-

te 30 crianças passaram uma noite no salão
do Memorial da Imigração Holandesa.
Acompanhada de monitores, elas ﬁzeram
um tour pelo Moinho, conheceram o
escritório da Cooperativa Castrolanda,
participaram de brincadeiras e tiveram uma
oﬁcina sobre histórias em quadrinhos.
No primeiro semestre, o CCC recebeu um
encontro de carros antigos. Mais de 100
veículos do Maverick Clube Curitiba e de
colecionadores de Castro e região estiveram
na Colônia. Já, no carnaval, o salão do
Moinho recebeu em torno de 150 pessoas
que participaram do “aulão de zumba”, em
parceria com as instrutoras Cris Lopes,
Franciele Schmegel, Jaccy Melo, Karina
Baez Schmitke e Edineia Lima Santos.
Durante o evento, foi arrecadado alimentos
que foram doados para a Casa da Criança e
do Adolescente.

CULTURA | COMUNIDADE

Na Páscoa, foi realizada outra ação educativa
que buscou proporcionar uma tarde tipicamente holandesa. Durante a atividade, as
crianças puderam decorar seus ovos, como é
realizado na Holanda. "É um momento de
conhecer sobre uma cultura diferente, além
disso, é a oportunidade de tirar as crianças
da rotina e proporcionar conhecimento",
explicou a pedagoga do CCC, Elis Miranda.
Durante a Semana Nacional dos Museus,
promovido pelo Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram), o CCC lançou uma feira
temporária sobre a Olimpíada Intercolonial
das Comunidades Holandesas, o Zeskamp.
A exposição conta a história do evento e
permite que os visitantes simulem algumas
brincadeiras. Além da mostra, também foi
realizada uma ação educativa com várias
provas que já foram realizadas no Zeskamp.
Segundo a historiadora do CCC, Samara
Lima, o tema proposto foi “Museus como
Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições”.
Com base nesta temática, a equipe do CCC
deﬁniu o Zeskamp, para expor esta que é
uma das tradições dos imigrantes holandeses
no Brasil e que mantém viva a cultura
dentro das colônias.
Outro evento nesta linha, é a Oranjefeest. No
dia 27 de abril, a cor laranja tomou conta
das ruas da colônia. A 20ª edição do evento
homenageia a família real holandesa em
uma feira ao ar livre, com músicas, comidas
típicas, barraquinhas, comércio de usados,
brincadeiras, artesanato e apresentações
culturais.
Durante o primeiro semestre, o CCC
também deu início ao tratamento técnico de
todo o acervo de documentos e fotos, com a
conservação preventiva para posteriormente
disponibilizar para o público. O objetivo do
desenvolvimento do projeto é a preservação
da memória da imigração holandesa e da
Colônia Castrolanda.

‘‘

Encontro de carros antigos, mais de 100 veículos foram expostos.

É um momento de conhecer
sobre uma cultura diferente,
além disso, é a oportunidade
de tirar as crianças da rotina
e proporcionar conhecimento.

’’

Elis Miranda
Pedagoga do CCC

Fotos: Arquivo do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná

Grupo Folclórico
Holandês de
Castrolanda
encanta no
58º Folclorize
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Apresentação de danças
típicas holandesas pelo GFHC

De 30 de junho a 12 de julho,
aconteceu em Curitiba a 58ª edição do
Festival Folclórico de Etnias do
Paraná, conhecido como Folclorize.
Neste ano, o evento foi divido em três
frentes: apresentações, cinema e
gastronomia. Com danças e músicas
características das colônias
imigrantes, 16 grupos étnicos
exibiram seus trabalhos com trajes
típicos, luzes e muitas cores, no palco
do Teatro Guaíra. O intuito foi
celebrar a diversidade cultural a as
tradições dos povos que colonizaram
o Estado do Paraná.
Com plateia cheia, o Grupo Folclórico
Holandês de Castrolanda (GFHC) se
apresentou no dia 10 de julho,
juntamente com o Grupo Piccola
Itália. As apresentações levaram
crianças, jovens e adultos em
coreograﬁas marcadas pela história
de seus antepassados, mantendo viva
a cultura dos imigrantes. As
vestimentas típicas (da região
pesqueira de Volendam, da província
Holanda do Norte - Noord-Holland)
vieram para fortalecer os costumes
dos povos como, por exemplo, o uso
dos conhecidos tamancos holandeses.
Além disso, o Coral de Fazendeiros
(Boerenkoor), cantaram e tocaram
músicas ao som de um realejo
(instrumento musical que toca uma
música predeﬁnida quando se gira
uma manivela).

Para a Historiadora do Centro
Cultural Castrolanda, Samara Lima, O
GFHC é como um símbolo dos
imigrantes e seus descendentes.
“Estar presente em eventos
folcloristas auxilia no processo de
manutenção da identidade e
preservação de memória dos
moradores de Castrolanda, além de
apresentar ao público um pouco de
toda a cultura desenvolvida e
ensinada dentro da colônia”, aﬁrma
Samara. Ao todo, o grupo tem cerca de
80 integrantes.
Já a mostra de ﬁlmes trouxe para o
público debates voltados para áreas
do conhecimento como, sociologia,
antropologia, folclore, história e
patrimônio cultural. Com oito ﬁlmes,
diversos aspectos culturais,
folclóricos e étnicos foram discutidos,
principalmente, sobre as heranças
trazidas pelos imigrantes europeus do
século XX e as vindas
contemporâneas, em sua maioria
ilegais, em busca de mais segurança e
melhores condições de vida.
A curadoria do evento procurou levar
um olhar vasto sobre os temas
propostos e estilos de ﬁlmes. Alguns
dos títulos exibidos foram:
“Walachai” e “Adiamo In’merica – os
italianos no Brasil”, ambos os ﬁlmes
trataram da imigração de diferentes
povos para o país. Além disso, as
origens africanas e indígenas também
foram abordadas. Em “O Silêncio da
Noite É que Tem Sido Testemunha
das Minhas Amarguras”, “Tingo
Lingo” e “A Sússia”, a presença
africana se fez presente. Com relação
aos indígenas, foram apresentados
“Teko Haxy” e “Fantasia de Índio”.
O evento foi uma realização da
Associação Interétinica do Paraná
(Aintepar) e produzido pela
Universidade Livre da Cultura
(Unicultural) através da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura – Proﬁce, com
o apoio da Copel, Havan e fundação
Cultural de Curitiba.
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CASTRO SEM FRESTAS

Ação traz mais
qualidade de vida
para comunidades
carentes
O projeto Brasil Sem Frestas
surgiu para levar qualidade de vida
à população em vulnerabilidade
social. O programa utiliza caixas
de leite longa vida para revestir
casas em regiões carentes,
evitando que o frio e a umidade
atinjam diretamente os
moradores. A ideia que começou
no Rio Grande do Sul, já se
espalhou por diversas regiões do
país, inclusive pelo Paraná.
As caixinhas, quando descartadas
na natureza, demoram cerca de
100 anos para se decompor, pois
são formadas de diversos
materiais, como alumínio, papel e
plástico. Para o revestimento das
casas, as embalagens são unidas e
transformadas em placas, que
servem como isolante térmico. O
material pode proteger as
moradias, tapar buracos, frestas e
evitar a entrada de insetos por até
10 anos, além de ser uma
alternativa ecológica ao descarte.
Em Castro, o trabalho recebeu o
nome de “Castro Sem Frestas”, e é
desenvolvido pelo Conselho da
Comunidade e a Vara Criminal,
que recolhem as doações feitas
pela população. Edvaldo Moraes,
Coordenador do Conselho, explica
como é feito o processo de escolha
das residências atendidas. “As
pessoas se cadastram no projeto e
a nossa equipe faz a triagem.
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Veriﬁcamos as condições da casa e
da família, então é assinado um
termo de compromisso”.
A equipe de voluntários tem
aproximadamente 40 pessoas, que
trabalham com a higienização,
recorte, costura e aplicação do
material. Em 2019, o grupo
mantém a média de uma família
por semana que é beneﬁciada. Até
o mês de junho eram 42 casas
cadastradas no projeto.
Diversas empresas e organizações
adotaram a causa, como a
Castrolanda e o Sicredi, que doam
outros materiais necessários para
a aplicação nas residências. A ideia
também foi incorporada ao Dia de
Cooperar, com o objetivo de
reformar, ampliar o alcance do
programa e se transformar em
uma ação contínua.
Para Nicole Costa, Analista de
Cooperativismo e
Responsabilidade Social, trabalhar
com a proposta dentro da
Cooperativa é uma questão que
impacta diretamente na sociedade.
“Focamos em três eixos principais
neste projeto: social, econômico e
ambiental. A preocupação é a dar o
destino correto para os materiais e
a diminuição de doenças nesses
locais, o que inﬂuencia no
bem-estar da comunidade em
torno da empresa”, comenta.

Ação do Dia de Cooperar em Castro

Onde
doar?
O Conselho da
Comunidade recebe as
caixas de leite de
segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h. Outros
pontos de coleta estão
espalhados pela
cidade: Escola
Evangélica, SENAC,
Hering Store, Colégio
Estadual Amanda
Carneiro, Colégio
Estadual Vespasiano,
Ótica Basílio e
Empório Shoes. A
população interessada
em receber o auxílio
pode entrar em
contato pelo
(42) 3232-0194.

JOVEM COOPERATIVISTA

Mulheres Cooperativistas, fundadoras do Grupo
de Jovens, no lançamento do Regimento.
Marina Bordin, gerente de Desenvolvimento Humano
e Relacionamento com o Cooperado da Castrolanda.

Jovens Cooperativistas
lançam Regimento Interno
no Agroleite

’’

É importante
lembrar que
esse documento
foi construído
com os jovens
durante uma
série de reuniões.
Marina Bordin
Gerente de
Desenvolvimento
Humano e
Relacionamento
com o Cooperado

’’

No primeiro dia de Agroleite, o grupo
de Jovens Cooperativistas da
Castrolanda deu um importante passo
com o lançamento do Regimento
Interno da comissão, cujo propósito é
aproximar os jovens cooperados e
sucessores de cooperados,
desenvolvendo-os para participar
ativamente na propriedade,
cooperativa e na comunidade. O evento
aconteceu no Pavilhão da Inovação, que
ﬁcou lotado.
A Gerente de Desenvolvimento
Humano e Relacionamento com o
Cooperado (DHRC) da Castrolanda,
Marina Bordin, ressaltou a satisfação
em estar ali reunida com os jovens para
lançar o documento oﬁcial que será a
base de todo o trabalho do grupo. “É
importante lembrar que esse
documento foi construído com os
jovens durante uma série de reuniões”,
mencionou.
Com o auxílio do DHRC, foram
necessários diversos encontros para
criação e aprovação das normas. O
grupo foi responsável por construir e
planejar o lançamento do regimento,
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que prevê a forma de admissão,
demissão e exclusão dos membros,
direitos e deveres, processo eleitoral,
requisitos de composição, mandatos,
normas, assembleias, dentre outras
atribuições.
Laís dos Santos, Assistente de
Cooperativismo e Responsabilidade
Social, conta que estas atividades
representam o futuro da Castrolanda.
“É uma ação importante para
aprimorar o papel como líder, membro
de conselhos e, assim, desenvolver
perﬁs inovadores, habilidades e
fortalecer relacionamentos, para que
tenhamos futuros disseminadores da
cultura cooperativista e da
governança”.
A ideia é tornar o agronegócio mais que
uma função passada de pais para ﬁlhos,
o grupo de Jovens Cooperativistas da
Castrolanda está empenhado em
transmitir a importância de a
juventude ser presente na cooperação.
Podem participar do grupo ﬁlhos de
cooperados e sucessores devidamente
indicados, que tenham entre 15 e 29
anos.

MULHER COOPERATIVISTA

Ana Dalla Pria, jornalista, palestra na Semana do Desenvolvimento Uniﬁca.

Papel da mulher dentro
do agronegócio é destaque
no Agroleite
As mulheres tiveram espaço reservado
no Agroleite, no dia 15 de agosto,
terceiro dia de evento, aconteceu o
Painel Mulher Cooperativista. A
cerimônia marcou o lançamento do
Regimento Interno da Mulher
Cooperativista Castrolanda. “Para as
coisas darem certo é preciso ter
embasamento e regras. Esse regimento é
uma grande conquista para nós, pois irá
nos nortear quanto ao que podemos
fazer, o que não podemos e como fazer.
Ficamos felizes em poder compartilhar
esse momento”, mencionou Elizete
Petter, membro da Comissão da Mulher
na Cooperativa.
Na sequência, o público presente
conferiu palestra de Ana Dalla Pria,
jornalista, produtora, repórter e editora,
com mais de 30 anos de experiência no
setor do agronegócio. Ana abordou sobre
o papel das mulheres no campo e trouxe
dados de pesquisas que demonstram a
ascensão da participação das mulheres
na gestão das propriedades.

As atividades do dia no Espaço Uniﬁca
encerraram com auditório lotado para
acompanhar a fala de Roberto Tranjan. O
empresário, educador, conferencista e
escritor estimulou reﬂexão sobre o tema
“Liderança por propósito”. “Liderança
não é cargo, não é função, não é papel,
não é proﬁssão, nada dessas coisas. Por
isso, todos nós deveríamos desenvolver
a liderança, qualquer que seja a nossa
posição dentro da organização”, foi uma
das falas de impacto de Tranjan.
No mesmo dia, a Semana do
Desenvolvimento Uniﬁca teve outros
painéis importantes, no Centro de
Eventos. Pela manhã os visitantes
puderam conferir o Painel
“Responsabilidade Social: fazer o bem
mesmo que pareça impossível”, em que
voluntários apresentaram projetos
sociais que contam com o apoio da
Castrolanda, como a Comissão da
Mulher Cooperativista.
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VARIEDADES

Bem-Vindos,
Novos Cooperados
2330 - Marujo Agropecuária Ltda
Agricultura
2331 - Margareth Junko Kagawa Akahane
Suino e Agricultura
2332 - Wanderley Fuchs
Agricultura
2333 - Emerson José Ribeiro
Pecuária Leiteira
2334 - Gilson Carneiro
Pecuária Leiteira
2335 - Adriano Carneiro Gomes
Agricultura e Pecuária Leiteira
2336 - Admir Marcondes Carneiro
Agricultura e Pecuária Leiteira
2337 - Rosnei Pedroso da Silva
Pecuária Leiteira
2338 - Marcelo Schelesky Milek
Pecuária Leiteira
2339 - Cassiano Schendroski
Pecuária Leiteira
2340 - Gilson de Jesus Souza
Pecuária Leiteira
2341 - Marcio Wilpert
Agricultura
2342 - Tadeu Willian Leme Vieira
Pecuária Leiteira
2468 - Eliane Matilde Kassies
Pecuária Leiteira
2469 - Luciano Marcio de Assis
Agricultura
2470 - Mauricio Menarim
Agricultura e Pecuária Leiteira
Cooperado(a) Castrolanda,
tem sempre mais vantagens.

Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo
seu anúncio.
Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.
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2471 - Veridiana Napoli Menarim
Agricultura
2472 - Luciano Wrobel
Pecuária Leiteira
2473 - Agathos Agropecuária Ltda
Agricultura

VARIEDADES

Cooperados da Colaso que agora integram
a Cooperativa Castrolanda.
2343 Djalma Araújo Costa
2344 Oswaldo Scaravelli
2345 José Benedito Lino
2346 Antônio Marcos Fieri
2347 Cristino Carlos
2348 Fábio Antônio Petrin
2349 Milton Petrin
2350 Nivaldo Fieri
2351 Ademir Fieri
2352 Benedito Martins de Souza Neto
2353 Luiz Cassimiro de Araújo e Outro
2354 Doralicio de Camargo
2355 Jair Donizete Pereira
2356 Benedito José Venancio da Silva
2357 Sérgio de Queiroz
2358 Celio Aparecido de Queiroz
2359 José Augusto Marcon
2360 Pedro Renato da Silva Barros
2361 Luiz Eduardo Ramos Lisboa
2362 José Ivan de Siqueira e Outra
2363 Antônio Donizete Rosa
2364 Elias Alves da Silva
2365 João Aparecido de Oliveira
2366 Álvaro Rosa Lopes
2367 Carlos Renato Abrame
2368 Júlio Del Vigna Neto
2369 Espolio Anis Razuk
2370 Noé Araujo
2371 Fazenda Reunidas Pansul Ltda
2372 Jorge Lourenço da Costa
2373 Marcelo Marques Pereira
]2374 Rose Barra de Souza Figueiredo
2375 João Paulo Orsi Machado de Souza
2376 Augusto Tadeu Carvalho Mendes
2377 Jorge Marcelo de Carvalho
2378 Paulo Roberto Padilha
2379 Marino Aparecido Rogerio
2380 Nelson Cardoso Nicoletti
2381 Antônio Jesus Marques de Souza e Outra
2382 Pedro Souto
2383 Célio Reginaldo Luvisotto
2384 Márcio José Renosto
2385 Aguinaldo Aparecido Silveira
2386 Adelaide Silva de Melo
2387 Horácio Pereira de Barros
2388 João Batista de Oliveira
2389 Marcelo Tiveron
2390 Tarasio Donizete Menk
2391 Aguinaldo Natalino F. de Almeida e Outro
2392 Lucineide Oliveira e Outros
2393 Valdivino Rosa de Oliveira
2395 José Geraldo Soares Junior
2396 Mecias Lúcio Machuga
2397 Laurentino Faria
2398 Marino José de Queiroz
2399 Renato João de Castro Greidanus
2400 Jan Noordegraaf Neto
2401 Valdemir Luvizotto
2402 Giovani Guilherme Justo
2403 João Paulo Araújo Van Melis
2404 Walter Acras

2405 Antônio Marcos Seraﬁm dos Santos
2406 Cleide Cruz Messias Ferreira Venancio
2407 Geraldo Majela Vieira
2408 José Del Ben Junior
2409 Anésio Ferreira Dias
2410 Josias Marques da Silva e Outros
2411 Adamo Crivelli
2412 Reginaldo Ferreira de Proença
2413 Djalma Santos Xavier
2414 Nelson Celestino de Oliveira
2415 Silvano Morais da Silva
2416 Ronaldo Vaz Do Amaral
2417 João Batista Steganha
2419 Benedito Cândido Pereira
2420 Clibas Albino de Oliveira
2421 Denilson Lourenço de Almeida
2422 Dirceu Basta
2423 Eurico Carvalho de Moura Leite
2424 José Reinaldo de Lima
2425 Juliana Aparecida da Silva Dias
2426 Juraci do Carmo de Syllos
2427 Maria Inês da Silva
2428 Patrícia dos Santos Guimarães
2429 Roberto Aleotti
2430 Carlos Alberto Marchi
2431 Dirceu Araújo Costa
2432 Laurindo Covolan
2433 Ademir Tagawa Lemos
2434 Antônio Paschoal Conzo Coelho de Moura
2435 Juliano Menezes da Costa
2436 Ivan Stofanini Marchi
2437 Mathias Antunes Junior
2438 Danilo Sandoval de Carvalho
2439 Davi de Proença Domingues
2440 João Pedro Lopes de Almeida
2441 Mauro César Martins Sarauza
2442 Giovani Donizete F. de Almeida Junior
2443 Antônio Márcio Barros Vieira da Silva
2444 Erik Bosch
2445 Gilberto Leite do Prado
2446 Antônio Francischinelli
2447 Ademar Sitta
2448 Porphirio Manoel Annunciato
2449 Benedito Márcio Thomaz
2450 Renato Márcio Leite
2451 Hélio De Oliveira Flores
2452 Elzimar Ferreira Moreira
2453 José Teixeira Gomides
2454 José Mariano e Outra
2455 Luiz dos Santos Ferreira e Outra
2456 José Roberto Galdino
2457 Vilmar Luiz Cordeiro
2458 Ivo Pereira Araújo
2459 Agropecuaria e Florestal Bataglin Ltda
2460 Carlos Alberto Migliorini
2461 Rosana Maria dos Santos Oliveira
2462 Cláudio Motta
2463 Jacqueline F. da Silva Mouga e Outros
2464 Paulo Roberto Del Vigna
2465 Lauro Colhassi
2466 José Maria de Lima
2467 Nelson Tadeu Matielo
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ARTIGO
por Luís Henrique Penckowski
Engenheiro Agrônomo Me. Gerente Técnico de Pesquisa
e Evandro H. G. Machietto
Engenheiro Agrônomo Me. Pesquisador na área de Herbologia

Suspeita de Amaranthus
hybridus resistente ao
herbicida glyphosate
PLANTAS ENCONTRADAS EM PONTA GROSSA
RESISTIRAM A APLICAÇÕES DE 32 LITROS/HA.
O gênero Amaranthus
possui cerca de 60 espécies
no mundo, encontradas
principalmente em regiões
tropicais e subtropicais. No
Brasil, a espécie hybridus é
praticamente encontrada
em todos os estados
(Kissmann & Groth, 1999).
Amaranthus hybridus
(caruru) é uma planta
anual, monóica, herbácea
com caule ereto, que
apresenta grande
variabilidade de cores,
desde o verde até o
vermelho-púrpura. As
folhas são simples
lanceoladas, dispostas de
forma helicoidal, as
inﬂorescências
apresentam ﬂores
masculinas e femininas e a
maturação ocorre entre
plantas de 20 cm até 2
metros de altura
(Kissmann & Groth, 1999).

INFLORESCÊNCIA
TERMINAL MAIOR
QUE 30 CENTIMETROS
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Quanto ao hábito de
crescimento é considerado
agressivo, com ciclo
fotossintético C4, que lhe
proporciona grande
competitividade por água,

luz e nutrientes,
principalmente quando
comparadas com culturas
tipicamente C3, como a
soja, o feijão e o algodão
(Carvalho et al., 2015). A
planta de caruru tem
capacidade de produzir de
200 a 600 mil sementes e a
dispersão é feita por meio
da semente, abertura
espontânea dos frutos,
podendo ser
principalmente
disseminadas por ventos,
máquinas agrícolas, canais
de irrigação, insumos,
esterco animal, pássaros,
mamíferos e sementes.
A presença da planta
daninha nas culturas do
milho e da soja, podem
reduzir o rendimento em
até 80%, além de
inviabilizar a colheita
mecânica. Outra
informação relevante é que
as plantas possuem
hibridação natural e,
portanto, pode ocorrer
transferência da
resistência à herbicidas de
A. hybridus para outras
espécies de caruru.
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Por que devemos nos preocupar
com o Amaranthus hybridus?
Na Argentina existem casos
de resistência ao herbicida
glyphosate desde de 2013, e
atualmente há plantas
desta espécie que
apresentam resistência
múltipla aos herbicidas,
inibidores da EPSPS
(glyphosate), ALS
(chlorimuron-ethyl) e
Auxinas (2,4-D) (HEAP,
2019). Com isso, a aplicação
de glyphosate na
pós-emergência da soja ou
do milho RR se mostra
ineﬁcaz, sendo necessária a
utilização de herbicidas na
pré-emergência e
pós-emergência da cultura,
encarecendo o custo de
controle.
Recentemente, foi revelado
um novo caso de
populações de A. hybridus
resistente a glyphosate, na
Argentina, proporcionado
por uma tripla mutação
(TAP-IVS: T102I, A103V e
P106S) na enzima
5-enol-piruvilshikimato-3
-fosfato sintase (EPSPS),
sendo que a dose de
glyphosate para controlar
50% desse biótipo foi de
20,9 kg de i.a.ha-1,
equivalente a 46,9
litros.ha-1 de glyphosate
(Perroti et al., 2019).
Na safra 2018/2019, foi
constatado no Rio Grande
do Sul o primeiro caso de
plantas de A. hybridus
resistente a glyphosate no
Brasil, estes apresentaram
a mesma tripla mutação
presente na Argentina
(TAP-IVS: T102I, A103V e

P106S) (Oliveira et al.,
2019).
No Paraná, o setor de
herbologia da Fundação
ABC identiﬁcou plantas de
A. hybridus com suspeitas
de resistência ao herbicida
glyphosate e inibidores da
ALS, no município de Ponta
Grossa-PR. O trabalho
realizado a campo pela
fundação constatou que as
doses do herbicida
comercial glyphosate desde
1,0 até 32,0 L.ha-1 não
ocasionaram controle
dessas plantas de caruru,
mesmo nas doses maiores
do herbicida.
Amostras das plantas foram
coletadas e encaminhadas
para diferentes institutos e
laboratórios do país, que
identiﬁcaram como sendo
da espécie de Amaranthus
hybridus e também,
apresentando as mesmas
características de tripla
mutação encontradas nos
biótipos de caruru do Rio
Grande do Sul e Argentina.
Ensaios com herbicidas
pré-emergentes já foram
realizados na área para
posicionamento e
sugestões de controle do A.
hybridus e futuros ensaios
de eﬁcácias dos herbicidas
na dessecação
pré-semeadura e
pós-emergência das
culturas: soja, milho e
feijão serão instalados para
compreender melhor a
respeito do manejo deste
biótipo de caruru.

FOLHAS DISTRIBUÍDAS
SIMETRICAMENTE
EM TORNO DO CAULE.

Importante: Se você encontrar
plantas de caruru suspeitas de
resistência ao herbicida glyphosate
entre em contato imediatamente
com a Fundação ABC.
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Tecnologia de aplicação
de defensivos agrícolas
Compreende-se como tecnologia de aplicação a
utilização dos conhecimentos técnicos e
cientíﬁcos, que proporcionam uma correta
deposição do produto desejado no alvo (planta,
solo, praga), na quantidade necessária, visando
um menor risco de contaminação e uma maior
economia na aplicação.
Quando falamos sobre a utilização de defensivos,

Características das
gotas de pulverização
A classiﬁcação das gotas
(espectro) pode ser feita
pelas classes de tamanho
em relação ao seu volume
total. Quando
encontramos um
espectro heterogêneo, ou
seja, gotas de diferentes
tamanhos, se tem na
aplicação uma grande
variação em termos de
cobertura do alvo, risco
de deriva, duração da
gota no ambiente,
podendo resultar em
baixa eﬁciência do

controle químico ou
biológico desejado.
O diâmetro médio
volumétrico (DMV) é
uma das ferramentas de
análise do espectro da
gota. O DMV é a divisão
da massa dos espectros
em duas partes: na
primeira parte existe um
determinado número de
gotas ﬁnas, já na
segunda parte as grossas;
onde a soma do volume
das ﬁnas deve ser igual a
soma das grossas.

Outro fator que deve ser considerado para obter
um melhor resultado na aplicação dos defensivos
é a densidade de gotas (DG), que representa o
número de gotas por unidade de área
(gotas/cm²). Essa variável está diretamente
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se deve ressaltar a grande diferença entre a
pulverização e a aplicação propriamente dita. O
processo de pulverização é a transformação do
líquido em partículas ou gotas menores, sendo
um processo físico-mecânico. Aplicação seria o
processo posterior, que tem como objetivo a
deposição das gotas no alvo desejado, levando
em conta a densidade e o tamanho das partículas
para obter o controle ou manejo desejado.

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DE GOTAS
PELO DIÂMETRO MÉDIO VOLUMÉTRICO
DMV (µm)

Classificação

<50

Aerosol

51-100

Névoa

101-200

Gotas finas

201-400

Gotas médias

>400

Gotas Grossas

FONTE: (MATHEWS, 1979)

relacionada a quantidade de produto depositada
sobre o alvo desejado. A eﬁciência da densidade
de gotas também está ligada ao modo de ação do
defensivo utilizado. Quanto maior o número de
gotas por unidade de área, maior será sua

ARTIGO
cobertura, apresentando uma melhor eﬁcácia em
produtos de contato, por exemplo.
Ao reduzir o tamanho dos espectros se tem
maiores inﬂuências externas na sua vida útil,
pois quanto menor a gota, maior será a área de

contato com o ar, tornando-a mais suscetível a
evaporação. Como exemplo, um comparativo da
vida útil da gota de pulverização em diferentes
diâmetros e condições atmosféricas simuladas
em laboratório, conforme tabela a seguir:

TABELA 2 - TEMPO DE VIDA DA GOTA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA E DISTÂNCIA DE QUEDA
T: 20 °C ΔT: 2,2°C
UR%: 80%

Condições ambientais

T: 30 °C ΔT: 7,7°C
UR%: 80%

50 µm

Tempo para
extinção (seg)
14

Distância de
queda (m)
0,5

Tempo para
extinção (seg)
4

Distância de
queda (m)
0,15

100 µm

57

8,5

16

2,5

200 µm

227

136,4

65

39,0

300 µm

511

690,60

146

197,0

400 µm

909

2182,0

260

623,0

Diâmetro de gotas

FONTE: (CIBA AGRO, 1998)

Como é possível observar na Tabela 2, as condições
ambientais juntamente com as características das gotas
têm uma inﬂuência signiﬁcativa no alcance do produto
ao alvo desejado. Ao entrar no quesito deriva, na
mesma linha de pesquisa, dados do tempo de queda da
gota em diferentes diâmetros, conforme a Tabela 3.
Pode-se observar que quanto menor o diâmetro das
gotas, maior o tempo necessário para percorrer sua
trajetória. Com isso, se consegue avaliar o risco de
deriva, ou até mesmo a inﬂuência climática que a gota
irá sofrer até chegar ao alvo desejado.
Usando como base os dados referentes ao diâmetro
médio volumétrico da gota, ao tempo de vida e de
queda, é possível avaliar qual estratégia tomar visando
determinadas condições climáticas e tipos de
defensivos a serem usados, conforme a tabela a seguir.

TABELA 3 - TEMPO DE QUEDA DA GOTA
EM RELAÇÃO AO SEU DIÂMETRO
Diâmetro das
gotas (µm)

Tempo de queda
(seg) para 1 metro

20

83,33

80

5,7

100

3,6

200

1,41

300

0,86

500

0,46

FONTE: (CIBA AGRO, 1998)

TABELA 4 - SUGESTÃO DE GOTAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUA EFICIÊNCIA E SEUS RISCOS
Tamanho da gota

Cobertura

Risco de deriva
e evaporação

Sugestão de aplicação

Muito fina

Excelente

Muito alto

Não recomendada.
Nebulização de inseticidas,
barras protegidas.

Fina

Excelente

Alto

Inseticidas e herbicidas de contato,
fungicidas de contato e sistêmicos.

Média

Muito boa

Médio

Inseticidas e herbicidas de contato
ou sistêmicos, fungicidas sistêmicos.

Grossa

Boa

Baixo

Herbicidas sistêmicos
e pré-emergentes.

Muito grossa

Fraca

Muito Baixo

Herbicidas sistêmicos
e pré-emergentes.

Extremamente grossa

Ruim

Insignificante

Herbicidas sistêmicos e
pré-emergentes.

FONTE: MANUAL GERAL JACTO 2017
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Pontas de Pulverização
A classiﬁcação das pontas pode ser
feita levando em conta a forma do
jato e o tipo de gota formada.
Como principais modelos,
encontramos as pontas de jato
plano, as quais apresentam um
ângulo de ação podendo variar de
60° a 120°, com amplo espectro de
gotas, podendo variar desde as
muito ﬁnas até muito grossas.
Sobre as pontas do tipo leque,
existe a opção do jato duplo, onde
há uma proporção maior de gotas
ﬁnas na pulverização. As pontas de
impacto, tem por característica,
um ângulo de ação partindo de 80°
até 165°, sugerindo seu uso para
herbicidas pré-emergentes, e
defensivos de ação sistêmica,
devido ao maior tamanho de gota
produzida. Os jatos cônicos (vazio
e cheio) apresentam ângulo de
ação entre 70° e 80° apresentando
gotas ﬁnas a muito ﬁnas, sendo
uma opção para produtos com
ação de contato ou sistêmicos,
ressaltando o risco das condições
climáticas interferirem na sua
aplicação.

ambiente, diferentemente das
pontas com indução de ar que, ao
produzir gotas grossas, reduzem o
risco de deriva e evaporação
durante as aplicações. As gotas de
maior diâmetro produzidas pelas
pontas de indução de ar,
apresentam um alcance inferior no
terço baixo das culturas com alto
índice foliar, sendo mais indicadas
na utilização de produtos de ação
sistêmica em condições adversas
de aplicação.

As pontas com indução de ar são
encontradas nas opções de jato
plano, jato duplo, e jato cônico.
Apresenta como principais
vantagens, a menor inﬂuência no
tamanho das gotas em caso de
aumento de vazão/pressão, e a
possibilidade de usá-las em
condições climáticas impróprias
às gotas ﬁnas e muito ﬁnas. Gotas
ﬁnas sofrem maior inﬂuência do

A durabilidade das pontas está
diretamente relacionada com o
material de fabricação e com as
características químicas e físicas
dos produtos a serem aplicados.
Das principais disponíveis no
mercado, encontra-se em ordem
crescente de resistência a abrasão
as pontas de latão, polímero, aço
inoxidável e cerâmica. Em questão
das formulações aplicadas, os

Com a ﬁnalidade de facilitar a
escolha da ponta mais adequada, o
setor de Mecanização Agrícola e
Agricultura de Precisão (MAAP) da
Fundação ABC desenvolveu o ABC
PONTAS. O aplicativo gera uma
lista ranqueada com as pontas
mais estáveis de acordo com o
tamanho da gota, vazão desejada,
velocidade de deslocamento e tipo
do jato fornecido pela ponta. O
aplicado é compatível com o
sistema Android e IOS, o qual está
disponível em
fundacaoabc.org/abc-pontas.

Considerações Finais
O conhecimento e o uso das técnicas
de aplicação de defensivos tornam a
produção agrícola cada vez mais
competitiva, onde se tem a
possibilidade de reduzir
desperdícios, melhorar a eﬁciência
dos manejos ﬁtossanitários através
de uma deposição de gotas no local
certo e na proporção adequada,
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reduzindo os riscos de
contaminação ambiental. A
necessidade de informações na área
de tecnologia de aplicação, e seu
uso, traz a possibilidade de tornar o
que já é eﬁcaz em algo ainda mais
eﬁciente, através do uso correto das
ferramentas disponíveis no
mercado.

produtos na forma sólida (pós
molháveis, GRDA ou suspensões
concentradas), são mais abrasivos
do que os concentrados
emulsionáveis. A qualidade da
água também interfere na
durabilidade das pontas, onde
partículas de areia, argila ou
outros detritos reduzem
signiﬁcativamente sua vida útil.
Um limite sugerido para troca da
ponta de pulverização ocorre
através de uma leitura da vazão.
Para essa avaliação, se utiliza
como base o coeﬁciente de
variação, cuja ﬁnalidade é a
demonstração da uniformidade da
pulverização. Quanto mais
próximo de zero, mais uniforme
será a distribuição das pontas, ou
seja, todas terão uma vazão muito
próxima. Quando se encontra
variações nas pontas, o coeﬁciente
de variação nos dará um valor
elevado, sendo assim, sugerido a
troca das pontas. Um desgaste da
ponta de pulverização pode
acarretar aumento dos custos de
produção, uma vez que, além do
risco de ﬁtotoxicidade devido a
sobreposição de determinados
ingredientes ativos, também
existe o desperdício de produtos
na aplicação. Seguindo o mesmo
raciocínio, há a possibilidade de
um aplique deﬁcitário em algumas
pontas, onde a efetividade no
controle almejado pode ser
comprometida, necessitando
assim, uma nova aplicação.

