
 
PRÉ-ASSEMBLEIA SEMESTRAL DE BALANÇO 

 
Na próxima sexta-feira, 28 de julho, às 14 horas, será realizada a Pré- 

Assembleia Semestral de Balanço no Memorial de Imigração Holandesa. No 
encontro serão apresentados o Balanço Patrimonial encerrado em 30 de junho, o 
Plano Safra 2017/2018, e será feita a avaliação da evolução setorial das áreas 
em que a cooperativa atua (negócios corporativos, agrícolas, leite, carnes, 
batata, feijão, novos negócios, industrial de carnes e lácteos, e resumo resultado 
geral).Também serão abordados assuntos relativos a posição do INSS sobre 
produtos rurais (ex-Funrural). 

 

corporativo 
 

 
EXPOLEITE ARAPOTI 
A Cooperativa Capal convida para a 45ª Expoleite Arapoti, que acontecerá nos dias 26, 27, 28 e 29 de julho, no 
Parque de Exposições da Capal.  

 
10º SIMPÓSIO PRODUÇÃO DE LEITE 
A Cooperativa Witmarsum convida para o 10º Simpósio Produção de Leite a ser realizado em 04 de agosto (sexta-
feira), das 08 às 16 horas, no Hotal Campestre Leão de Judá (Colônia Witmarsum). A programação e mais 
informações podem ser conferidas no site www.witmarsum.coop.br, através do e-mail 
simposio@witmarsum.coop.br, ou pelo telefone (42) 3254- 4047. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.  
 

ENCONTRO COM COOPERADOS DE SÃO PAULO 
Em 10 de agosto (quinta-feira), às 14 horas, será realizada reunião com cooperados de São Paulo. O encontro 
será no Entreposto Itaberá II. Reservem a data! 
 

PALESTRA SOBRE A REFORMA TRABALHISTA 
Cooperadoros(as), líderes Castrolanda, e interessados em saber mais sobre as mudanças na lei trabalhista 
poderão participar de palestra em Castro-PR. Os principais pontos e mudanças trazidas pela Lei nº 13.467, que 
altera a CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, serão apresentados pelos palestrantes Dr. Celso Justus e Dra. 
Liliane Beatriz Uez. A reunião será no dia 11 de agosto (sexta-feira), das 13h30 às 15 horas, no Memorial da 
Imigração Holandesa.  

 
COTAS UNF 
A Unidade de Negócios Feijão informa que há cotas da Unidade disponíveis para venda. Os interessados devem 
entrar em contato com a Controladoria através do telefone (42) 3234- 8083. 
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agrícola 
 

 

ENTREGA DE FERTILIZANTES NAS PROPRIEDADES 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes diretamente nas propriedades para a safra de Verão 
2017/2018, visando evitar à falta de produto no momento de utilização, filas, ou uma possível falta de caminhões 
para a retirada de fertilizantes. Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as embalagens de Big Bag. Para a 
entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$ 10,00 por km rodado, a partir de 20 km 
da Matriz ou Entrepostos. Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do 
caminhão, a área de logística irá analisar caso a caso a fim de evitar custos adicionais de entrega. A menor 
quantidade a ser embarcada é de 26 toneladas na carreta simples. Abaixo segue tabela com os prazos de 
agendamento, recebimento e descontos: 
 

Propósito Cultura Data limite 
programação 

Período para 
receber o 

pedido 

Percentual 
de desconto 

Plantio/Base Milho Grão-Silagem/ Feijão Águas 11/08 01/09 2,80% 

Plantio/Base Milho Grão-Silagem/ Feijão Águas 02/09 04/09 a 18/09 1,80% 

Cobertura Milho Grão- Silagem/ Feijão Águas 25/08 Até 16/09 2,80% 

Cobertura Milho Grão- Silagem/ Feijão Águas 15/09 21/09 à 06/10 1,80% 

Plantio/Base Soja 18/08 Até 09/09 2,80% 

Plantio/Base Soja 15/09 25/09 à 07/10 1,80% 

Cobertura Soja 06/10 Até 27/10 2,80% 

Plantio/Base  Feijão/ Milho/ Soja- safrinha 03/11 Até 18/11 2,80% 

Plantio/Base Feijão/ Milho/ Soja-safrinha 17/11 27/11 à 09/12 1,80% 

Cobertura Feijão/ Milho/ Soja- safrinha 01/12 Até 06/01/2018 2,80% 

 
Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega 
pela área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos.Mais 
informações Matriz com Joemax (42) 3234-8157, Marcos (42) 3234-8333 ou Luis (42) 3234-8158, no Entreposto 
de Piraí do Sul com Simone/Adryan (42) 3237-8800, no Entreposto de Itaberá com Renata (15) 3562-6646, no 
Entreposto de Ventania com Dayane (42) 3234-8342, e no Entreposto de Angatuba com Dalvana (15)3255-1695. 
 

REFORMAS ESCRITÓRIO AGRÍCOLA MATRIZ 
A Unidade de Negócios Agrícola informa que em virtude das obras de reforma no prédio administrativo da 
Unidade na Matriz os atendimentos estão realocados no prédio ao lado. Durante esse período pede a 
compreensão dos cooperados (as) e as equipes estão a disposição para qualquer dúvida. 
  

carnes 

 

 
BALCÃO DE VENDAS DE OVINOS 
O Setor de Assistência Técnica de Ovinos informa que até o dia 07 de agosto (segunda-feira) estarão abertas as 
inscrições de animais para o balcão de ovinos que acontecerá durante o Agroleite 2017. As inscrições podem ser 
realizadas na Unidade de Negócios Carnes, com a colaboradora Bruna de Oliveira Fittkau, via e-mail ou por 
telefone. Após a inscrição os ovinocultores poderão enviar fotos e vídeos dos lotes para divulgação. 
Estarão aptas a participar do Balcão de Vendas todas as  fêmeas ovinas das raças e cruzamentos, com foco  
principal em borregas. Os machos devem ter idade máxima de 3 anos, ter registro animal e exame andrológico. 
Todos os animais precisam passar por exames para admissão no Agroleite seguindo as regras previstas no 
regulamento do evento. Além dos itens descritos no regulamento, machos e fêmeas  deverão estar  tosquiados, 
casqueados, limpos e apresentando uma boa condição corporal. Mais informações: brunaf@castrolanda.coop.br  
ou pelo telefone (42) 3234-8212/(42)98823-8329. 

 
 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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PEDIDOS DE RAÇÃO VIA WHATSAPP 
A Fábrica de Rações de Castro informa que a partir de agora receberá pedidos de rações e matéria prima via 
WhatsApp pelo telefone (42) 9-9156-1282. Ao solicitar o pedido via WhatsApp é necessário enviar as seguintes 
informações: matrícula, nome do produtor, propriedade de destino, produto, quantidade, data de entrega e nome 
do solicitante. O recebimento do produto solicitado também será confirmado via whatsapp. Segue tabela com as 
regras de horários para os pedidos: 
 

RAÇÕES PARA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA SÁBADOS E FERIADOS 

-Pedidos para suínos com entrega 
prevista para o dia seguinte. 

 
07h40 às 14h 

 
07h40 às 11h30  

-Pedidos para bovinos com 1 dia de 
antecedência a sua rota. 

 
07h40 às 16h  

 
07h40 às 11h30  

-Pedidos para outros tipos de 
rações.  

 
07h40 às 14h 

 
07h40 às 11h30  

 
Para mais informações entrar em contato com Ana Carla e Katia das 7h40 às 16 horas pelos telefones (42) 3234- 
8023 ou 3234- 8103, ou com o colaborador Anderson de Lara, das 16h às 22 horas, também pelo telefone 3234-
8103.  

 
CLUBE DA BORREGA 
Até esta sexta-feira, 21 de julho, estão abertas as inscrições para as crianças, de 6 a 12 anos, que têm interesse 
em participar do Clube da Borrega em 19 de agosto (sábado), último dia do Agroleite. A Agropecuária Maré irá 
ceder os animais para as crianças que não possuírem e, de 15 em 15 dias, está sediando atividades de 
treinamento para a apresentação na feira. O treinamento acontece na Agropecuária Maré e as datas dos próximos 
encontros são: 22 e 29 de julho e 05 de agosto. Mais informações com  Fernando da Agropecuária Maré (42) 9-
9940-0106 ou com Jhonny (42) 9-8837-3825. 

 

leite 
 
 

REUNIÃO DE BOVINOCULTORES 
A Área de Negócios Leite convida os bovinocultores para uma reunião no dia 04 de agosto, sexta-feira, às 13h30, 
no Memorial da Imigração Holandesa. Durante o encontro serão tratados assuntos relacionados ao mercado de 
leite, gerais e de interesse dos cooperados. Aqueles (as) que desejarem sugerir assuntos para a pauta da reunião, 
favor encaminhar suas sugestões ao Supervisor Administrativo da área Rodrigo Prioto, pelos telefones (42) 3234-
8234, celular/WhatsApp: (42) 9 8837-2456, ou pelo e-mail:rodrigop@castrolanda.coop.br. O setor conta com a 
participação de todos. 

 

AGROLEITE 2017 - Inscrições de Animais  
Estão abertas as inscrições para a participação dos animais no Agroleite 2017 que será realizado no período de 
15 a 19 de agosto. Os expositores interessados em participar do evento devem acessar o site 
(www.agroleitecastrolanda.com.br) e preencher a ficha de inscrição. Após colocar os dados do animal, o expositor 
deve encaminhar a documentação para a área de Negócios Leite da Cooperativa.   
A organização informa que estão confirmados os jurados: Horácio Larrea (Argentina) para a raça Holandesa V&B 
e Clube de Bezerras. Pat Conroy (Estados Unidos) para a Raça Holandesa P&B e Fábio Fogaça (Brasil) para a 
Raça Jersey. Os três jurados serão responsáveis por definir a Campeã Suprema Agroleite 2017. Mais informações 
na Unidade de Negócios Leite, com Adrielle Stresser no telefone (42) 3234-8121 ou Julie Ribeiro (42) 3234-8320. 
 

PRÉVIA JULGAMENTO CLUBE DE BEZERRAS 
Atenção crianças participantes do Clube de Bezerras 2017. A tradicional Prévia do Julgamento será realizada no 
dia 05 de agosto (sábado) na Cidade do Leite, a partir das 9 horas na Pista do Agroleite. Cooperados(as) e 
familiares, participem e prestigiem este trabalho de incentivo para a atividade leiteira. Dúvidas e mais informações 
pelos telefones (42) 3234 8020 ou (42) 3234 8326. 

 
SHOPPING AGROLEITE 
O Setor de Comercialização Agropecuária informa que estão abertas as inscrições para o Shopping Agroleite. Os 
produtores que têm interesse em vender animais devem comunicar o setor até às 17h30 do dia 28 de julho (sexta-
feira). 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/


 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  4 

 
você sabia? 
  

 
PLANTÃO PORTARIA: Que agora a portaria e a recepção (Agrícola) disponibiliza um telefone de 
plantão com contato direto 24 horas para eventuais emergências. Esse novo recurso visa a melhoria 
da comunicação entre os setores para um atendimento com mais agilidade e qualidade. Telefone: (42) 
99164 7057. 
 
RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO: Que o Fórum Eleitoral de Castro está realizando o 
recadastramento obrigatório de todos os eleitores do Município, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 
horas na sede do Fórum. O prazo vai até 24 de novembro, mas a previsão é de filas de mais de seis 
horas nos dias finais. 

 

mercado agropecuário 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

              SETEMBRO   26,59 23,09 3,1740 

NOVEMBRO U$21,36 28,75 25,25 3,2066 
JANEIRO 29,00 25,50 3,2345 

MAIO U$ 21,61 - - 3,2912 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 70,00 R$   30,17 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 68,62 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  72,80 - 

SOJA Disponível Santos 2017 - - 
MILHO Castro R$  25,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$  22,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 170,00 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 120,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 650,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 700,00 - 
TRIGO Doméstico R$ 590,00 R$ 584,00 

TRITICALE  R$ 390,00 R$ 381,50 

           
Plantão Veterinário 
 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  
               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
Plantão Pool Leite 
 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 886-7024 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 

 
Plantão Loja Agropecuária  
 
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


