
 
NOVO PORTFÓLIO DE RAÇÕES 
As Áreas de Negócios Carnes e Leite informam aos cooperados que a partir de 
maio deste ano a Fábrica de Rações estará com novo portfólio de rações, 
desenvolvido e adequado pela equipe de nutrição da Castrolanda. Durante o mês 
de abril/2018 a equipe técnica de campo orientará os produtores e folders da 
nova linha serão enviados para todos os associados. As dúvidas deverão ser 
sanadas junto aos profissionais da assistência técnica do leite. 

 
corporativo 

 
COMUNICAÇÃO VIA WHATSAPP 
O Setor de Comunicação informa que a cooperativa está aprimorando o modelo de envio de 
mensagens via whatsapp. Agora a comunicação da Castrolanda para o cooperado será feita por meio 
de listas vips de transmissão e os grupos deixarão de existir. As listas terão o mesmo nome dos grupos 
existentes atualmente: Agrícola, Agrícola São Paulo, Feijão, Cordeiro, Suinocultura, Bovinocultura, 
Bataticultura, e Mulheres Cooperativistas. Além dessas, será criada a lista Comunicação Castrolanda, 
única em que serão enviadas as circulares semanais e comunicados oficiais. Para participar das listas 
será preciso adicionar o número do responsável pela lista na agenda de seu celular e enviar mensagem 
informando seu nome e sua matrícula e solicitar a inclusão. Seguem os números respectivos de cada 
lista: 

LISTA NÚMERO DE TELEFONE RESPONSÁVEL 

Comunicação Castrolanda (42) 98837-0401 Claudia Geisler 

Agrícola Castrolanda (42) 98849-1477 Silvane Ortiz 

Agrícola São Paulo (42) 98849-1477 Silvane Ortiz 

Feijão Castrolanda (42) 98849- 1477 Silvane Ortiz 

Cordeiro Castrolanda (42) 98837-2770 Tarcísio Nicolau 

Suinocultura Castrolanda (42) 98808-4472 Danilo Leal 

Bovinocultura Castrolanda (42) 99165-3116 Eduardo Ribas 

Bataticultura Castrolanda (42) 98823-4753 Jean Simão 

Mulheres Cooperativistas (42) 98816- 8878 Rosélia Gomes 

Sugestão: Ao cadastrar o número de telefone em seu celular utilize o nome da lista.   
Atenção: Apenas aqueles que adicionarem o número no aparelho celular e solicitarem a inclusão 
receberão as mensagens de transmissão. A mensagem enviada através da lista será entregue a todos 
os números cadastrados.  
Para mais informações entrar em contato com Leila no setor de comunicação e marketing, pelo telefone 
(42) 3234- 8084. 

 
TESTE INTERNET VIA SATÉLITE- HUGHESNET 
O Núcleo de Tecnologia da Informação comunica aos cooperados que a Castrolanda tornou-se uma 
revenda dos serviços da HughesNet, provedor de internet via satélite com presença global. Até este 
sábado, dia 07/04, a HughesNet estará com um estande instalado na Loja Agropecuária da Matriz, em 
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Castro, possibilitando experimentar os serviços e prover aos interessados a oportunidade de avaliar a 
sua qualidade antes de qualquer decisão pela adesão. Em breve serão realizadas ações em outras 
unidades. Para obter mais informações e consultar valores dos planos os interessados devem procurar 
o setor no escritório da Matriz, através do telefone (42) 3234-8080 ou pelo e-mail 
internet@castrolanda.coop.br.  

 

agrícola 
 

ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a safra de Inverno 2018/2018, diretamente nas 
propriedades, visando à falta de produto no momento de utilização e filas para a retirada de fertilizantes. 
Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as embalagens de Big Bag. 
a) Prazos de agendamento e recebimento: 

 

DESCONTOS PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES DIRETO NA PROPRIEDADE 

 
ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP / ANGATUBA- SP 

Propósito  Cultura   Data limite p/ 
programação: 

  Período p/ 
receber 

fertilizante: 

 Percentual 
de 

Desconto: 
Plantio/Base   Trigo / Triticale / 

Forrageiras 
  07/Abril   Até 28/Abril   2,8% 

Cobertura   Trigo / Triticale / 
Forrageiras 

  21/Abril   Até 26/Maio   2,8% 

 
CASTRO - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA 

Propósito  Cultura   Data limite p/ 
programação: 

  Período p/ 
receber 

fertilizante: 

 Percentual 
de 

Desconto: 
Plantio/Base   Trigo / Triticale / 

Forrageiras 
  28/Abril   Até 19/Maio   2,8% 

Cobertura   Trigo / Triticale / 
Forrageiras 

     19/Maio   Até 09/Junho       2,8% 

*Obs: 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. 

b) Adicional de quilometragem:Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um 
adicional de R$ 10,00 Km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.  
c) Fechamento de Cargas: Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a 
lotação total do caminhão, será analisado caso a caso pela área de logística a fim de evitar custos 
adicionais de entrega. Onde a menor quantidade a ser embarcada é de (26 toneladas) carreta simples. 
d) Acondicionamento: Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para 
evitar empedramento. 
Mais informações com Joemax (DDR 3234-8157) Marcos (DDR 3234-8333) Luis (DDR 3234-8158), no 
Entreposto de Piraí do Sul com Adryan (42) 3237-8800, no Entreposto de Itaberá-SP com Renata (15) 
3562-6646, no Entreposto de Ventania com Dayane (42) 3234-8342, e no Entreposto de Angatuba com 
Dalvana (15)3255-1695.  

 

carnes 
 

CURSO SOBRE MANEJO NA TERMINAÇÃO DE SUÍNOS 
A Unidade de Negócios Carnes convida suinocultores e funcionários de granjas de suínos cooperados à 
Castrolanda, para participar de Curso sobre Manejo na Terminação de Suínos. O curso acontecerá no 
dia 25 de abril (quarta-feira), das 13h30 às 17h, no auditório do agrícola. No treinamento serão 
abordados dois módulos pela equipe técnica de suínos da cooperativa: certificação de granja dedicadas 
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e manejo na terminação de suínos. Para mais informações e realizar inscrição entrar em contato com 
Aline no telefone 3234-8060, ou e-mail alineh@castrolanda.coop.br, preferencialmente até dia 
20/04/2018. 

   

leite 
 
PALESTRA DO MOVIMENTO BEBA MAIS LEITE 
Na próxima quinta-feira, dia 12 de abril, às 19 horas, na ExpoUnimed, o Movimento Beba Mais Leite, 
com patrocínio Naturalle, realizará palestra com Rita Lobo a respeito do tema “Cozinhar vai mudar a sua 
vida!”. As inscrições custam R$ 10,00. Para mais informações acessar o site 
www.bebamaisleite.com.br. A renda arrecadada com as inscrições será revertida em doação de leite 
para o Instituto Duque de Caxias. Devido o patrocínio da marca Naturalle, a Castrolanda, bem como a 
Frísia e a Capal, tem direito a 30 inscrições gratuitas cada. As inscrições gratuitas da Castrolanda 
devem ser realizadas no site da cooperativa na página de eventos. 

 
PLANTÃO QUALIDADE DO LEITE 
O Setor de Qualidade do Leite informa aos cooperados que permanece sob  plantão aos finais de 
semana e que todos os problemas relacionados a dificuldades na logística, coleta socorro, leite 
ácido/lina e suspeita de antibiótico devem ser imediatamente comunicados ao setor através dos 
contatos (42) 98823-8544 com Thaís , (42) 99128-5904 com Cibelli ou através do (42)99151-0848  com 
Larissa. 
 
TROFÉU AGROLEITE 
Estão abertas as indicações para a edição 2018 do Troféu Agroleite. As votações podem ser feitas 
através da internet no site oficial do evento www.trofeuagroleite.com.br. A votação é aberta para todas 
as pessoas físicas com o uso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento, validados 
na Receita Federal. Para garantir a segurança será registrado apenas um (1) voto por pessoa. O 
período das votações acontece até dia 15 de julho de 2018. Cooperado (a) dê o seu voto, quem ou qual 
empresa na sua opinião merece receber o Prêmio Troféu Agroleite 2018. 
 

você sabia? 
  
MERCOSUPER: Que na próxima semana, entre os dias 10 a 12 abril, acontece no ExpoTrade 
Convention Center em Pinhais, a 37ª Mercosuper- Feira e Convenção Paranaense de Supermercados. 
A Unium terá stand no evento e irá expor as marcas da intercooperação: Naturalle, Colônia Holandesa e 
Colaso de lácteos, Alegra de carne suína e Herança Holandesa de Farinha de Trigo.  
 
SOMOSCOOP: Que a OCB lançou recentemente campanha nacional de valorização das cooperativas 
brasileiras, seus cooperados e colaboradores. O movimento tem como objetivo tornar o cooperativismo 
conhecido e reconhecido na sociedade. O SomosCoop quer despertar a consciência das pessoas para 
a importância do cooperativismo, presente no dia a dia em boa parte dos produtos que consumimos, 
seja em itens de primeira necessidade, de alto valor agregado ou em serviços. 
 
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.  

 
SECAGEM DE FEIJÃO: Que nas unidades de recepção e secagem de cereais o feijão passa por 
processo de secagem em fogo indireto. Nesse sistema os gases da combustão não passam pelo 
produto evitando cheiro, o que garante mais qualidade ao feijão após secagem. É uma das vantagens 
de comercializar feijão com a Castrolanda.   

http://www.bebamaisleite.com.br/
http://www.castrolanda.coop.br/newsletter
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mercado agropecuário 
 

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

MAIO U$ 22,09 39,10 35,60 3,3560 

JULHO U$ 22,28 37,20 33,70 3,3695 
SETEMBRO  34,90 31,40 3,3861 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 79,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 77,88 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 83,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$ 82,20 - 

MILHO Castro R$  39,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  35,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 135,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 115,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 720,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 780,00 - 
TRIGO Doméstico R$ 660,00 R$ 584,00 

TRITICALE  R$ 432,00 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 9164-0636 
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) – 9 8886-7024 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


