
 
INTEGRAÇÃO PORTAL DO COOPERADO 
O Setor de Tecnologia da Informação comunica que está disponível no Portal do 
Cooperado a integração direta para o Portal da Fundação ABC. Agora é possível 
acessar as funcionalidades da conta na Fundação ABC através do ícone "FABC" 
disponível ao lado dos menus Corporativo/Agrícola/Pecuária, sem precisar ir até 
outro site para acessar as suas funcionalidades. O acesso ao portal da FABC 
através do portal do cooperado da Castrolanda foi liberado apenas para o login 
(acesso) principal da matrícula. Os demais usuários precisam de autorização 
para acesso aos dados da Fundação ABC, que devem ser liberados pelo associado 
junto ao setor de cadastros com Francyelle Moreira ou com Laís Santos. 
 

corporativo 
 

RETIRADA DE BLOCOS DE NOTA 
O Setor de Gestão Contábil informa aos cooperados que a retirada de blocos de nota de entrega de 
produção deve ser realizada de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 17h30. Não serão entregues blocos 
no sábado. Para mais informações entrar em contato com Vanessa pelo telefone (42) 3234- 8100. 
 
COMUNICAÇÃO VIA WHATSAPP 
O Setor de Comunicação informa que os grupos de whatsapp serão encerrados nesta quinta-feira 
(19/04). A comunicação da Castrolanda para o cooperado será feita por meio de listas vips de 
transmissão que terão o mesmo nome dos grupos existentes atualmente: Agrícola, Agrícola São Paulo, 
Feijão, Cordeiro, Suinocultura, Bovinocultura, Bataticultura, e Mulheres Cooperativistas. Além dessas, 
foi 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.   
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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. 

 

agrícola 
 

DETERMINAÇÃO ANVISA 
A Área de Insumos Agrícolas informa que a ANVISA, através das resoluções RDC nº 177 e RDC nº 190 
e RDC 45/2013, define uma série de medidas de mitigação de riscos para comercialização e uso dos 
produtos à base dos ingredientes ativos Paraquate e Acefato. Além de respeitar as restrições vigentes, 
é obrigatório cadastro para registro de todas as vendas efetuadas pela empresa.  Dessa forma, o setor 
solicita aos cooperados que compraram produtos a base desses ingredientes ativos, que concluam 
seus cadastros através do link enviado para os e-mails indicados em suas matrículas. Os cadastros 
devem ser efetivados até 30/04/2018 (segunda-feira). O sistema conta com Política de Privacidade e 
um Termo de Utilização assinado eletronicamente pelo usuário, os quais garantem que todas as 
informações inseridas no sistema serão confidenciais e acessadas exclusivamente pelo usuário e pela 
ANVISA. As vendas destes ativos para CPF’s não cadastrados junto a ANVISA não serão mais 
permitidas. O cooperado que adquiriu o produto e não recebeu o e-mail, deve entrar em contato com 
Robson no ramal 8094 ou no e-mail: robsong@castrolanda.coop.br. 
 
CONHEÇA O AGRIWIN 
Agricultores, para ajudá-los na gestão de custo de sua produção agrícola, está disponível o software 
AgriWin, que é integrado ao sistema da cooperativa. Através do software suas informações estarão 
disponíveis em tempo real, em qualquer lugar e com total sigilo e segurança. Por estar integrado com a 
Cooperativa, o usuário tem a sincronização automática de suas movimentações financeiras. Despesas 
e receitas do cooperado em outros lugares podem ser inseridas manualmente. Para mais informações o 
cooperado interessado poderá entrar em contato com Fernanda, na Matriz da Cooperativa, ou pelo 
telefone 42-3234-8045. 

 

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 
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. 
 
REUNIÃO SUINOCULTORES 
A Área de Negócios Carnes convida os suinocultores para participarem de reuniões a serem realizadas 
na tarde do dia 02 de maio, quarta-feira, no Auditório da Unidade Agrícola.  O primeiro encontro, no qual 
serão apresentados dados zootécnicos e econômicos e custo padrão, inicia às 14 horas é destinado a 
todos os cooperados suinocultores. Após coffee break, às 15h30, terá início reunião destinada apenas 
aos cooperados terminadores UPL. Mais informações com Danilo Leal pelo telefone (42) 3234- 8125. 
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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. 

   

leite 
 
TROFÉU AGROLEITE 2018 
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. 
 
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. 
 

você sabia? 
  
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. 
 
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL: Que a UBL Castro foi certificada recentemente na norma 
internacional FSSC 22000. Com a certificação, que possui foco na segurança e na gestão da segurança 
de alimentos, a indústria atende requisitos de clientes para os quais presta serviços e diversos 
requisitos legais. É um diferencial que poucos latícinios brasileiros possuem. 

 
JOVENS COOPERATIVISTAS: Que a próxima edição do Encontro Estadual do Programa Jovemcoop 
acontecerá em agosto na Castrolanda. Os jovens da cooperativa estão planejando o evento que irá 
reunir jovens de 12 cooperativas do Paraná.  

 
REVISTA CASTROLANDA: Que após 138 edições o jornal Castrolanda Notícias transformou-se em 
revista. A nova publicação é resultado do investimento constante em melhores formas de comunicação 
para atender o objetivo de mostrar o que há na Castrolanda, o que fazemos, de que forma atuamos e 
em que acreditamos.  
 
AGROLEITE: Que em 2018 o Agroleite será realizado entre os dias 14 e 18 de agosto. O evento é 
considerado a vitrine da tecnologia do leite no Brasil. A última edição registrou recorde de público e 
volume de negócios.  O evento acontece na Cidade do Leite. 

 
UPL II: Que a Castrolanda iniciou em fevereiro a construção da segunda unidade de Produção de 
Leitões. Ao todo, a UPL II contará com uma estrutura de aproximadamente 40 mil m² de área física. A 
conclusão da obra deve acontecer em 2019.  
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DELEGAÇÃO INTERNACIONAL: Que na última semana de março a Castrolanda recebeu a visita de 
delegação oficial veterinária dos Países Baixos. Os visitantes conheceram a Unidade Industrial de 
Carnes, a Usina de Beneficiamento de Leite, e também estiveram nas propriedades dos cooperados 
João Cristiano Kiers e Armando Rabbers. 
 

mercado agropecuário 
 

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

MAIO U$ 22,21 38,95 35,45 3,3925 

JULHO U$ 22,44 37,05 33,55 3,4050 
SETEMBRO  35,50 32,00 3,3500 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 82,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 80,38 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 85,30 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$ 84,30 - 

MILHO Castro R$  38,50 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  36,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 145,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 110,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 720,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 850,00 - 
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 
                    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 9164-0636 

    Guilherme de Lima Soares (42) 99845-3880 
                             Lucas Leffers Neto (42) 99864-2007 
                             Ricardo Geraldo Leffers (42) 98812-5255 
                             Sancho Siécola Júnior (42) 99810-2111 
                             Paulo Roberto Westphal  (42) 99908-7626  (42) 98836-4569 

 
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) – 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 


