
 
 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
Atenção cooperado(a), a cooperativa quer ouvir sua voz. Com o objetivo de 
avaliar a qualidade e satisfação dos serviços oferecidos pela Castrolanda em 
2017 está sendo realizada uma pesquisa junto aos Cooperados. A empresa 
responsável por desenvolver este trabalho é a Escola de Negócios da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná- PUCPR. A pesquisa foi enviada de maneira 
online, através do e-mail, e para os bovinocultores através de carta. Os dados 
obtidos são confidenciais. Sua participação é muito importante, pois essa 
pesquisa servirá de base para a melhoria contínua do relacionamento da 
Castrolanda com os seus associados. O prazo final de resposta encerra nesta 
segunda-feira, dia 20 de novembro. Mais informações no setor de Assessoria de 
Cooperativismo ou pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 com Daiane 
ou Roselia, ou pelo e-mail cooperativismo@castrolanda.coop.br. 
 

corporativo 
 

CORRER É TRANSFORMAR 
No dia 03 de dezembro será realizada a 1ª Correr é Transformar – Castrolanda. A disputa iniciará as 8 
horas em frente ao Memorial da Imigração Holandesa, independente da condição climática. Podem 
participar pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos em uma das categorias das corridas de 5 
ou 10 quilômetros. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. Também haverá 
corrida kids e caminhada. Para mais informações sobre valores, categorias, premiações e para realizar 
a inscrição é só acessar o site da cooperativa e clicar no banner do evento.  
  
ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERATIVAS DO PARANÁ  
Cooperados(as), no dia 08 de dezembro (sexta-feira), o Sistema Ocepar realizará o tradicional Encontro 
Estadual de Cooperativistas Paranaenses, das 8h às 16h, no Teatro Positivo, em Curitiba. O evento é 
promovido para celebrar as conquistas do cooperativismo paranaense ao longo do ano, reunindo 
representantes do setor de todas as regiões do Estado. A programação contempla a realização do 
Painel com autoridades, entrega do troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná”, apresentação da palestra 
“Ética e suas tensões no mundo contemporâneo”, com o filósofo Luiz Felipe Pondé, e show com Almir 
Sater e banda. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de novembro (segunda-feira), através do site 
da cooperativa ou com a Assessoria de Cooperativismo pelo telefone 3234-8284. No dia do evento o 
embarque será realizado no entreposto de Piraí do Sul, às 6 horas e, às 6h30, no Moinho Castrolanda. 

 
TODOS NA LUTA CONTRA O CÂNCER 
Em apoio ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, campanhas mundiais que alertam sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama e de próstata, um grupo de colaboradoras da Cooperativa lançou a 
ação "Todos na Luta contra o Câncer". O objetivo  é arrecadar fundos para a Rede Feminina de  
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Combate ao Câncer de Castro. Todos estão convidados a contribuir comprando bottons no caixa da 
Matriz, com o valor mínimo de R$ 5,00, sem limite máximo para o valor da doação. Os valores 
arrecadados serão repassados para a entidade voluntária. 
 
KITS DE FIM DE ANO ALEGRA 
A Alegra informa aos cooperados que já estão disponíveis para a venda os Kits Especiais Alegra de fim 
de ano. São 5 kits diferentes com valores que variam de R$ 89,90 a R$ 159,90. Os preços são 
especiais para cooperados. Os pedidos podem ser feitos até o dia 01/12/2017(sexta-feira), através do 
telefone (42) 3233-8402 com Shirley Nardes ou pelo e-mail shirley@castrolanda.coop.br. As entregas 
serão realizadas nas sedes e entrepostos com dia e horários previamente agendados.  
 
WHATSAPP DAS ÁREAS 
Estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da Cooperativa com os grupos: 
Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola São Paulo e Novos 
Negócios. Se você cooperado (a) ainda não participa informe o seu número e grupo de interesse para a 
área de Comunicação da Cooperativa, através do e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br ou pelo 
número (42) 3234-8084. O WhatsApp é um comunicador instantâneo para smartphones que permite 
troca de mensagens, imagens, vídeos e áudio. 
 

carnes 
 
INVENTÁRIO UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÕES- UDR 
O setor de UDR informa que no dia 25 de novembro (sábado), não haverá expediente, devido à 
realização do inventário semestral de estoques da unidade. Cooperados(as), favor programar suas 
retiradas para que não coincidam com a data informada. 
 
CURSO GESTÃO DE GRANJAS DE SUÍNOS 
A Área de Negócios Carnes convida os suinocultores e os funcionários de granjas de suínos de 
cooperados Castrolanda para participar de curso sobre os pontos chaves da gestão de granjas de 
suínos no dia 29 de novembro (quarta-feira), no Espaço de Educação Corporativa (antigo DAT), das 
13h30 às 17 horas. O tema será abordado pela equipe técnica de suínos da cooperativa. Fazer 
inscrição com Tamiris no telefone 3234-8060 ou Lurdeniz no telefone 3234-8021 preferencialmente até 
dia 24/11/2017. 
 
MELHORES SUINOCULTURA 2017 
A Área de Negócios Carnes convida cooperados e os funcionários que atuam em suas granjas para a 
5ª edição do Melhores da Suinocultura. O evento será realizado no Memorial da Imigração Holandesa 
(Moinho) na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, às 19 horas e premiará as granjas destaques. Os 
convites foram disponibilizados nas caixas de correspondências da Loja Agropecuária. Outras 
informações favor procurar o setor de suínos ou pelo telefone 3234-8177 com Euler. 
 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO - FÁBRICA DE RAÇÕES DE CASTRO 
A Fábrica de Rações de Castro comunica aos associados que está disponibilizando ao final de cada 
entrega uma pesquisa de satisfação para avaliação de quesitos como produto, descarga, atendimento, 
transporte. No formulário também é possível apresentar sugestões, críticas e elogios. Para responder a 
pesquisa o associado  receberá um link através do e-mail. É importante verificar se o cadastro encontra-
se atualizado junto à secretaria geral para conseguir receber o link. A participação de todos é muito 
importante! Para mais informações entrar em contato com Ana Carla pelo telefone(42) 3234- 8023.  
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DIA G NA LOJA AGROPECUÁRIA 
A Loja Agropecuária tornou-se uma revenda autorizada de ferramentas manuais Gedore e Robust. Por 
este motivo, na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, a loja realizará o “Dia G” juntamente com a 
equipe Gedore e sua estrutura móvel. Neste dia haverá demonstração de ferramentas, sorteio de 
brindes e preços especiais. Você, cooperado, está convidado para conferir essa novidade! 

 
INVENTÁRIO DA LOJA AGROPECUÁRIA  
A Coordenação da Loja Agropecuária da Matriz informa que nos dias 18 e 25 de novembro, próximos 
sábados, não haverá expediente. Durante os dois dias será realizado o inventário semestral da unidade, 
que funcionará apenas em regime de plantão para aquisição de produtos farmacêuticos de urgência.  
Cooperados (as), favor programar suas compras para não coincidir com essas datas.  

 
REVENDA AUTORIZADA BOSCH 
A Loja Agropecuária Castrolanda informa aos cooperados que recentemente tornou-se uma revenda 
autorizada de ferramentas elétricas e acessórios Bosch. Durante os dias 28, 29 e 30 de novembro a loja 
realizará um evento de inauguração da nova linha juntamente com a equipe Bosch e toda sua estrutura 
móvel. Nesses dias haverá máquinas para demonstração, sorteio de brindes e preços imperdíveis. 
Todos os cooperados estão convidados para conferir as ofertas especiais! 
 
PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO 
O Núcleo Técnico da Área de Negócios Leite informa que novembro é o último mês de vigência do 
Programa de Melhoramento Genético 2017. Programem suas compras, aproveitando essa grande 
oportunidade, para a aquisição de uma excelente genética com o melhor custo benefício. A partir de 
dezembro será elaborado o novo catálogo de touros do Programa de Melhoramento Genético 2018, 
sempre com o mesmo objetivo, buscar o melhoramento genético do seu rebanho. Qualquer dúvida ou 
sugestão, entrar em contato com o Técnico Danilo Eduardo Moreira (42) 9 8886-6308. 

 
você sabia? 
  
SEGURO SAFRA 2017/2018: Que estão abertas as contratações do seguro agrícola referente à safra 
2017/2018, para as culturas de Soja, Milho Grão, Milho Grão Úmido, Milho Safrinha e Feijão. A 
representante da corretora Balsano estará atendendo todas as terças e quintas feiras, até o dia 
30/11/2017, das 08 às 16 horas, na sala de reuniões dos Agrônomos no DAT (Departamento de 
Assistência Técnica). Este ano as opções de contratação de seguro são as seguradoras Mapfre e 
Allianz, ou à adesão ao Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo Granizo da Cooperativa. Mais 
informações com Jefferson Luiz das Neves (42) 3234-8008, Rodolfo Valenga (42) 3234-8115, e Rafaela 
de Quadros (42) 99970-0273. No encarte da Circular do dia 06 de setembro constam informações sobre 
as normas de Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo de Granizo. 

 
UNIUM: Que as cooperativas paranaenses Frísia, Castrolanda e Capal, lançaram a marca institucional 
Unium, que acompanhará todos os produtos comercializados no varejo e atacado. Em seu portfólio a 
Unium conta com as marcas de lácteos Colaso, Colônia Holandesa e Naturalle, carne suína Alegra e 
farinha de trigo Herança Holandesa. A Unium (fusão das palavras união e um) é um evolução natural da 
intercooperação e seu objetivo é ampliar a abrangência de seus produtos e serviços, tornando-os ainda 
mais presentes e reconhecidos no Brasil e no mundo.  
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mercado agropecuário 
 

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

NOVEMBRO  32,17 28,67 3,2770 
              JANEIRO  32,95 29,45 3,3120 

MARÇO 33,81 30,31 3,3350 
MAIO U$21,21 33,05 29,55 3,3588 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 71,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 70,12 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 75,00 - 
SOJA Disponível Santos 2017 - - 

MILHO Castro R$  29,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  29,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 160,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 105,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 650,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 640,00 - 

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 
                     Aldori José Corso (42) 9 8824-3375 

Eduardo E. Simon (42) 9 8866-8726 
Emerson Luiz Dzazio ( 42) 9 8832-5890 
Jorge Luiz D. Stella (42) 9 8821-4901 
José Delmiro Solak (42) 9 8824-3408 
Sebastião José Madureira Neto (42) 9 8825-3039 

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 


