
 
 
TREINAMENTO FUNDAÇÃO ABC 
A Fundação ABC, através do setor de Entomologia, está com as inscrições abertas 
para a quarta edição do Treinamento de identificação e monitoramento de 
insetos-praga nas culturas de soja e milho. Podem participar assistentes 
técnicos, associados e seus funcionários. A inscrição é feita pela internet, na 
página da fundação, clicando em eventos. É necessário login para fazer a 
inscrição. O treinamento, teórico e prático, será realizado nos dias de 5 a 7 de 
dezembro, no Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa, com 
turmas pela manhã e à tarde. São 40 vagas por turma. 
 

corporativo 
 

CORRER É TRANSFORMAR 
No próximo domingo, dia 03 de dezembro, será realizada a 1ª Correr é Transformar – Castrolanda. A 
disputa iniciará às 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), na sexta-feira, dia 08 de dezembro, 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 a próxima segunda-feira, 27 de novembro,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. 
 
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.  
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GRUPO DE WHATSAPP PARA MULHERES 
Um novo grupo de whatsapp está sendo criado para as cooperadas e esposas de cooperados. O grupo 
chamado Mulheres Cooperativistas será utilizado para compartilhar informações da cooperativa. Se 
você cooperada (a) ou esposa de cooperado tem interesse em participar, informe o número do seu 
telefone e de sua matrícula 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. Só é possível 
adicionar um número por matrícula.  
 

carnes 
 
ENTREGA DE SUÍNOS 
Suinocultores(as), atendendo informações da Unidade Industrial, a Área de Negócios Carnes solicita 
atenção dos produtores nos agendamentos para entrega de suínos durante o mês de dezembro, em 
virtude do período de feriados festivos e de menor demanda do mercado. Deste modo, a orientação é 
não deixar acumular suínos para a última semana de 2017 e também para  a primeira semana do novo 
ano. 
 
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 na próxima quarta-feira, dia 29 de novembro, 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. 

 
leite 
 
REVENDA AUTORIZADA BOSCH 
A Loja Agropecuária Castrolanda informa aos cooperados que recentemente tornou-se uma revenda 
autorizada de ferramentas elétricas e acessórios Bosch. Na próxima semana, 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. 
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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 encerra os atendimentos na próxima semana, nos dias 28 (terça-
feira) e 30 de novembro (quinta-feira), 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.  
 
CIRCULAR POR E-MAIL: Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via-email no 
mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre seu e-mail no site 
www.castrolanda.coop.br/newsletter . Informe o nome e o seu email. 
 
CANAL DE ATENDIMENTO AO COOPERADO: Que a Cooperativa dispõe de uma 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.  
 
COOPERAR É TRANSFORMAR: Que a cooperativa lançou campanha de endomarketing para 
valorizar o cooperativismo e demonstrar que a união de esforços é o combustível que move para chegar 
cada vez mais longe. Com foco nos cooperados e colaboradores, o objetivo é colocar todos juntos num 
mesmo grau de contribuição e de crescimento. O cooperativismo transforma e só transforma com a 
participação de cada um.  
 
AGROLEITE 2017: Que o Agroleite Tempos Modernos bateu recorde de público e volume de negócios. 
Durante os cinco dias de evento cerca de 62 mil pessoas transitaram pelas avenidas da Cidade do Leite 
e as 211 empresas expositoras movimentaram R$ 55 milhões. No próximo ano a exposição será 
realizada entre os dias 14 e 18 de agosto. 
 
CALENDÁRIO DE EVENTOS: Que no site da Castrolanda está disponível o calendário com os eventos 
que acontecerão na cooperativa. O Show Tecnológico de Verão da Fundação ABC está previsto para 
fevereiro do ano que vem. Acesse: www.castrolanda.coop.br/eventos. 
 
COOPERATIVISMO: Que no Paraná, há 220 cooperativas de 10 diferentes ramos filiadas ao Sistema 
Ocepar, com 1,2 milhão de cooperados e 83.267 funcionários. Juntas, elas faturaram R$ 60,33 bilhões 
em 2015 e exportaram US$ 2,5 bilhões. O setor responde por 56% do PIB agropecuário paranaense. 
 
FACEBOOK CASTROLANDA: Que o cooperado(a) pode acompanhar diariamente no Facebook da 
Cooperativa Castrolanda as notícias, fotos e propagandas de tudo o que movimenta a cooperativa. 
Visite: www.facebook.com/castrolanda 
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mercado agropecuário 
 

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

JANEIRO 31,74 28,24 3,2625 
              MARÇO  33,50 30,00 3,2890 

MAIO U$ 21,54 32,80 29,30 3,3024 
JULHO U$21,67 32,31 28,81 3,3252 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 73,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 71,62 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 74,20 - 
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$ 100,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 650,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 645,00 - 

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 


