
 
REUNIÃO COTISTAS FEIJÃO 
 
A Unidade de Negócios Feijão informa aos cotistas que na próxima quinta-feira,  
dia 09 de novembro, às 14 horas, será realizada reunião no auditório da 
unidade. A participação de todos os cotistas é muito importante! 
 

corporativo 
 

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 será 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 será realizada de maneira online ou 
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. 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. 

 
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 
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. 
 
ENCONTRO DA UNIÃO  
No dia 10 de novembro, próxima sexta-feira, às 18h30, no Pavilhão Agroleite, as cooperativas Frísia, 
Castrolanda e Capal, realizarão a Festa de confraternização Encontro da União para celebrar os laços 
que as unem com um show exclusivo do cantor Daniel. Lembramos que na entrada da festa será 
preciso apresentar os convites e o CPF do associado e do acompanhante. O convite é instransferível. É 
proibida a entrada de menores de 18 anos. Não serão oferecidas bebidas alcóolicas, somente para 
venda. 
 

agrícola 
 

 
ENCARTE ESPECIAL DE INVERNO- CEVADA 
Junto a circular do dia 19 de outubro, foi inserido o Encarte Especial da Safra de Inverno- Cevada. No 
encarte estão disponíveis informações sobre locais e horários de recebimento de produtos, normas para  
 
 
 

   

 
 

 

Nº 44 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 01.11.2017 

INFORMATIVO SEMANAL 



 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  2 

 
transporte e para classificação dos produtos, bem como tabelas de custos e descontos. Mais 
informações ou dúvidas serão atendidas pelo setor de Controle da Qualidade de Grãos, pelo telefone 
(42) 9- 8816-3452  com Alexandra Morás, ou (42) 3234-8037 com Leandro Sperandio. 
 

carnes 
 

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) no dia 23 de novembro (quinta-feira) às 19 horas e premiará as granjas destaques. Os 
convites serão disponibilizados a partir da próxima semana nas caixas de correspondências da Loja 
Agropecuária. Outras informações favor procurar o setor de suínos ou pelo telefone 3234-8177 com 
Euler. 
 
RETIRADA DE RESÍDUOS DA FÁBRICA DE RAÇÕES 
A Área de Negócios Carnes informa aos cooperados que estão abertas as inscrições para retirada de 
resíduos orgânicos da Fábrica de Rações de Castro. As inscrições deverão ser feitas junto ao setor de 
administração carnes com Tamiris, no escritório da pecuária, até o dia 17/11/2017 (sexta-feira). 
Abaixo seguem os requisitos necessários. 
1- Pré-requisitos legais para o atendimento as normas ambientais do IAP: Para a retirada de resíduos 
orgânicos da Fábrica de Rações o interessado deverá atender os seguintes requisitos. 
a. O transporte deverá ser realizado por caminhão que atenda a requisitos para transporte do produto, 
incluindo licença de transporte de resíduos emitida pelo IAP. 
b. Deverá emitir o manifesto de transporte de resíduos (MTR), para cada carga retirada da fábrica de 
rações. 
c. Possuir em sua propriedade uma unidade de compostagem, biodigestor ou outra tecnologia de 
tratamento licenciada pelo IAP 
d. Realizar controle de entrada e saída do resíduo e emissão de certificado de recebimento do resíduo 
a ser entregue para Fábrica de Rações conforme condicionantes da licença. 
2- Pré-requisitos legais para o atendimento as normas de Segurança do Trabalho: 
1- Documentos Necessários: 
a. Cópia de contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado ou CTPS comprovando o 
vínculo empregatício com o colaborador.  
b. Cópia de ficha de EPI contendo os EPEis necessários (capacete, luvas de proteção e calçado de 
segurança), o respectivo C.A (Certificado de Aprovação) e a assinatura do colaborador. 
2.2- Integração de Segurança: 
O colaborador da empresa terá que realizar uma integração de segurança no setor de SSMA da 
Cooperativa Agroindustrial Castrolanda. 
3- Pré-requisitos para o atendimento da operação interna de manuseio dos resíduos: 
a. O interessado deve possuir um caminhão caçamba modelo Rollon. 
b. Ter disponível duas caçambas de 30 metros cúbicos cada uma, com as portas traseiras com 
abertura para a lateral permitindo a entrada de empilhadeira. 
c. Os resíduos estarão disponíveis para os interessados fazerem a retirada conforme contrato que será 
estabelecido entre a Cooperativa agroindustrial Castrolanda e o interessado. 
d. Deverá o interessado disponibilizar transporte para resíduos de embalagem descarte em local a ser 
definido pela Castrolanda na cidade de Castro. 
OBS.: Havendo mais de um interessado na retirada dos resíduos da fábrica de rações será estabelecido 
uma escala de retirada com frequência diária, não podendo o interessado faltar com a retirada no 
período escalado. 
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REUNIÃO SOBRE NOVA UPL 
A Área de Negócios Carnes convida os cooperados inscritos no projeto de terminação de suínos da 
nova Unidade de Produção de Leitões para reunião no dia 09 de novembro, próxima quinta-feira, às 
08h30 no Espaço de Educação Corporativa (antigo DAT). 

 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO - FÁBRICA DE RAÇÕES DE CASTRO 
A Fábrica de Rações de Castro comunica a seus associados que a partir do dia 07 de novembro (terça-
feira) disponibilizará uma pesquisa de satisfação ao final de cada entrega para avaliação de quesitos 
como produto, descarga, atendimento, transporte. No formulário também será 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.  
 

leite 
 
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? 
  
 
CLASSIFICADOS 
CORPORATIVO 
Vende-se imóvel rural com área total de 43 há, sendo 34 há agricultáveis, situado no Bairro Piraí Mirim 
em Piraí do Sul/PR (obs: área de posse). Os envelopes fechados, contendo nome, telefone e valor da 
proposta, devem ser entregues para a Secretária Executiva da Diretoria, Ana Julia Dobis, até o dia 10 
de novembro, próxima sexta-feira. A Cooperativa reserva o direito de não aceitar a proposta caso esteja 
abaixo do valor estimado. 

 
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. 

 
SEMINÁRIO PARA MULHERES EM PIRAÍ: Que nos dias 10 (próxima sexta-feira)  e 28 de novembro 
serão realizadas palestras no entreposto de Piraí do Sul sobre “O poder da Diversificação da 
Propriedade Rural”, das 8h às 17 h. Podem participar cooperadas, esposas de cooperados e filhas 
maiores de 18 anos. Mais informações com a Assessoria de Cooperativismo. 
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mercado agropecuário 
 

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

NOVEMBRO  32,19 28,69 3,2770 
              JANEIRO  33,22 29,72 3,3100 

MARÇO 33,99 30,49 3,3240 
MAIO U$21,41 33,00 29,50 3,3518 

 
      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$ 73,50 - 
SOJA Disponível Santos 2017 - - 

MILHO Castro R$  28,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  28,20 - 

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

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 110,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 635,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 630,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 575,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 381,00 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 


