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Mulheres em Ação:  Curso Mulher Atual  
Participe do Curso Mulher Atual, promovido pelo Programa Mulheres em Ação que será realizado 
a partir do dia 31 de maio (terça-feira), com 10 encontros semanais, oferecido pelo Senar para 
cooperadas, esposas e filhas (maiores de 18 anos) da região de Piraí do Sul. Faça a sua inscrição 
na Assessoria de Cooperativismo, com Roselia Gomes (42) 3234-8284, (42) 8816-8878 ou por 
email roselia@castrolanda.coop.br  

 
 
 

Visita Técnica - Moinho de Trigo Herança Holandesa 
O Programa Abrindo Horizontes convida as cooperadas, esposas e filhas (maiores que 18 anos) 
para participarem da visita técnica ao Moinho de Trigo Herança Holandesa, em Ponta Grossa, que 
será realizada no dia 02 de junho (quinta-feira), com saída do Entreposto de Piraí do Sul às 07h e 
na Matriz com saída às 07h50 em frente ao escritório administrivo, com retorno previsto para às 
15h. A vagas são limitadas. Faça a sua inscrição na Assessoria de Cooperativismo, com Roselia 
Gomes (42) 3234-8284, (42) 8816-8878 ou por email roselia@castrolanda.coop.br  

 
 
 
 

Classificados 
Vende-se um terreno rural com área de aproximadamente 4,5 alqueires que correspondem a 10,89 hectares, 
situado no lugar denominado Campo do Piraí, na Comarca de Piraí do Sul, Estado do Paraná. Devidamente 
registrado sob matrícula n.º 2.135 (mapa, croqui de acesso e memorial descritivo estão disponíveis). Mais 
informações entrar em contato com o setor de Assessoria Jurídica por telefone  (42) 3234-8004 ou (42) 3234-
8162. 
 
 
Atendimento ao Cooperado 
A área de Comunicação informa a linha exclusiva para atendimento ao Cooperado Castrolanda. O número é 
(42) 3234-8100 e o atendimento por telefone está a sua disposição de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 12h e 
das 13h às 17h30. Utilize esta linha, é exclusiva para o/a Cooperado(a) Castrolanda. 
 

 

 

 

1º FESTIVAL DA CARNE SUÍNA ALEGRA 
Cooperado(a) participe do 1º Festival gastronômico da Carne Suína Alegra, que será realizado no dia 19 de junho 
(domingo), a partir das 11 horas, na Cidade do Leite (anexo ao Parque de Exposições Dario Macedo). O evento é 
exclusivamente dedicado ao incentivo para o consumo da carne suína. Os ingressos já estão a venda no 
Restaurante Beira Rio, Buganville Hotel e Restaurante Eloy. Mais informações na Unidade Industrial de Carnes 
pelo telefone (42) 3234-8215.  
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Piso Salarial  
A área de Gestão de Pessoas informa que em 1º de maio de 2016, houve alteração no piso salarial no Estado do 
Paraná, o valor varia de R$ 1.148,40 a R$ 1.326,60 conforme a categoria. A Lei PR 18.766/2016 de 01/05/2016 
estabelece 4 (quatro) pisos salariais para grupos de categorias profissionais diferentes, a saber: 
GRUPO I - R$ 1.148,40 (mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos) para os Trabalhadores Empregados 
nas Atividades Agropecuárias, Florestais e da Pesca; 
GRUPO II - R$ 1.190,20 (mil cento e noventa reais e vinte centavos) para os Trabalhadores de Serviços 
Administrativos, Trabalhadores Empregados em Serviços (domésticas), Vendedores do Comércio e Lojas e 
Mercados e Trabalhadores de Reparação e Manutenção; 
GRUPO III - R$ 1.234,20 (mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) para os Trabalhadores da 
Produção de Bens e Serviços Industriais;  
GRUPO IV - R$ 1.326,60 (mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) para os Técnicos de Nível Médio. 
Mais informações na área de Gestão de Pessoas com Marcos Milek (42) 3234-8068 ou Fabianne de Souza 
(42)3234-8266.  
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Dia de Campo:  Estabelecimento e Manejo de Forrageiras de alta qualidade 
A Área de Negócios Leite convida os cooperados (as) para participar do Dia de Campo de pastagem de inverno 
sobre Manejo de Forrageiras de Alta Qualidade, que será realizado no dia 08 de junho (quarta-feira), às 09h30, no 
Campo Demonstrativo – Atlântica Sementes, em Piraí do Sul com entrada na Iguaçú Celulose. Mais informações no 
setor de Assistência Técnica com Gustavo Berwing (42) 8886-6098 ou e-mail gustavob@castrolanda.coop.br.  
 
Serão abordados os temas:  

• Cultivares de forrageiras; 
• População de plantas; 
• Adubação; 
• Herbicidas 
• Inseticidas; 
• Tratamento de Sementes. 

 
 
Loja Agropecuária – Identificadores eletrônicos 
A Loja Agropecuária informa os cooperados que tem disponibilidade dos produtos Datamars, que foram comprados 
com dólar em baixa no ano passado. Cooperado, faça uso dos identificadores eletrônicos para a gestão do seu 
rebanho. Mais informações com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 ou (42) 3234-8077 ou e-mail 
lojas@castrolanda.coop.br .  
 
 
Loja Agropecuária – Cotações de equipamentos 
A Loja Agropecuária informa que realiza cotações de motosserra, eletroserras, geradores, bombas agrícola, motor 
estacionário, lavadoras, pulverizadores elétricos, atomizadores, tratoritos e roçadeiras, para atender as 
necessidades dos cooperados. Mais informações com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 ou (42) 
3234-8077 ou e-mail lojas@castrolanda.coop.br .  
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 

IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha * Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584. 

Tiragem: 800 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8084 
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Programa de Melhoramento Genético 
A Loja Agropecuária informa que os pedidos de sêmen do Programa de Melhoramento Genético podem ser feitos 
no setor de Vendas da loja. Mais informações com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 ou (42) 3234-
8077 ou e-mail lojas@castrolanda.coop.br . Cooperado, invista na genética de seu rebanho comprando os touros do 
catálogo.  
 
 
Utilidade Pública – Laboratório Veterinário Melk Lab 
O Melk Lab, laboratório veterinário informa que abriu suas portas para atender produtores e médicos veterinários 
de Castro e região na Colônia Castrolanda, na Rua Juliana, 94, ao lado do Auto Posto Castrolanda. A empresa irá 
fazer análises de cultura, antiobiograma, antibiótico, CBT, pool de tanque, OPG, entre outras. Sob direção de 
Patrícia Salomons e Priscilla Los, o laboratório atenderá de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, e terá plantão nos fins de semana somente para pesquisa de antibiótico. Para saber mais sobre os serviços 
pode ligar para (42) 3234-1282 ou por email melklab@hotmail.com. Telefones de plantão (42) 8418-0934 ou (42) 
9928-9364. 
 
 
44º Expoleite – Capal 
A Cooperativa Capal convida os cooperados(as) para participar da 44ª EXPOLEITE, que será realizada nos dias 27 
a 30 de julho, no Parque de Exposições Capal, em Arapoti. No dia 28 de julho (quinta-feira), pela manhã, será a 
Abertura Oficial e o Encontro de Suinocultores, o julgamento de gado VB, que é novidade este ano, será na quinta-
feira a tarde. Dia 29 (sexta-feira), haverá palestras para pecuaristas, Clube de Bezerras e julgamento gado jovem PB.  
O último será para o julgamento de gado adulto PB e premiações. Os parceiros comerciais da Capal estarão 
apresentando as novidades do setor. As inscrições de animais devem ser feitos de 27 de junho a 15 de julho. Contato 
para informações e inscrições de animais pelo e-mail  pecuaria@capal.coop.br  ou telefone (43) 3512-1027. 
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Clube da Borrega 
O Setor de Assistência Técnica de Ovinos comunica que estão abertas as inscrições para participar do Clube da 
Borrega 2016. O objetivo é despertar o interesse pela atividade da Ovinocultura. Podem participar crianças de 06 a 
14 anos, filhos ou não de produtores da Castrolanda. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho (sexta-
feira) com Tarcísio pelo telefone (42) 3234-8127 ou email tarcisio@castrolanda.coop.br. A apresentação dos 
animais será no sábado (20 de agosto) na Pista de Julgamento de Ovinos do Agroleite 2016. 

 
 
 

você sabia? 
 
TROFÉU AGROLEITE: Que o Oscar do Leite acontece aqui na Cidade do Leite. A premiação é organizada pela 
Castrolanda. Acesse o site www.agroleitecastrolanda.com.br e faça as suas indicações de nomes de empresas e/ou 
pessoas ligadas à cadeia do leite que na sua opinião merecem receber o TROFÉU AGROLEITE 2016. 
 
SEMENTES CASTROLANDA: Que a Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) vai lançar em breve a linha 
Premier. A comunicação sobre o novo produto e a divulgação de materiais terá início no mês de Junho. Aguarde.     
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a loja Agropecuária Matriz tem um Plantão de Emergências para atendimento aos 
cooperados. O atendimento é somente para pedido de medicamentos veterinários necessários em caso de 
emergência e pode ser feito pelo telefone (42) 8886-7024. 
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Cotações futuras | BM&F 
 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

JULHO          10,85 40,45 36,95 3,6335 
SETEMBRO         10,81 40,65 37,15 3,7070 

 
 
 
Mercado Agrícola 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  90,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   88,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   90,00 - 

SOJA Disponível Santos R$  91,00 - 
MILHO Castro R$   56,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$   51,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 205,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 305,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 770,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 750,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 710,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 462,00 R$ 285,00 

 
 
 
 
 

Plantão Veterinário 
Univet - Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9961-6606 
         Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9978-1899 
Castrovet - Plantão Permanente | (42) 8824-3466 
Maneio - Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 8404-8603 
Coopervet - Plantão Permanente | (42) 9908-7626 – (42) 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção - Plantão | (42) 8886-6329 
 
 
 

Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 8849-1474 
Logística Leite – Plantão | (42) 9139-3552 – (42) 8837-3643 
 
 
 

Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 8886-7024 


