
 
 

COMUNICADO NEGÓCIOS LEITE E CARNES  
As Áreas de Negócios Leite e Carnes comunicam aos cooperados que em função 
do prolongamento das paralizações e com o objetivo de alongar os estoques de 
matérias primas, a fábrica de ração atenderá em regime extraordinário, 
disponibilizando apenas duas rações para vacas em lactação: 18 performa e 21 
extra. Para mais informações consulte o técnico da cooperativa que atende a sua 
propriedade.  
 
COMUNICADO NEGÓCIOS LEITE 
A Área de Negócios Leite informa que ainda não há previsão do início e 
normalização das coletas de leite. O setor continua mobilizado na busca de  
soluções para retomá-las. Para mais informações consulte o técnico da 
cooperativa que o atende. 
 
COMUNICADO OVINOCULTURA 
A Área de Negócios Carnes informa aos ovinocultores que, devido a greve, o 
frigorífico Irmãos Nuzda paralisou o abate nesta terça-feira, 29 de maio, sem 
data prevista para retorno das atividades. 
 
COMUNICADO SUINOCULTURA 
A Área de Negócios Carnes está transmitindo as informações sobre 
arraçoamento dos animais via whatsapp e também através de contato direto dos 
técnicos com os cooperados. Qualquer dúvida ligue para o técnico que atende sua 
propriedade. 
 

corporativo 
 

VACINAS GRIPE  
O Setor de Segurança, Saúde e Meio Ambiente está com uma quantia de vacinas da gripe em estoque. 
Os interessados devem entrar em contato com o setor até a quarta-feira, dia 06 de junho, através do 
telefone 3234-8124. 
 
CADASTRO PORTAL DO COOPERADO 
O Setor de Cadastros informa que está disponível no Portal do Cooperado a opção de atualizar dados. 
Os primeiros a realizarem a atualização cadastral através do aplicativo receberão um brinde. Realize 
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sua atualização e entre em contato com o setor, através do e-mail francyelle@castrolanda.coop.br ou 
lais_santos@castrolanda.coop.br, para saber se você é um dos contemplados. Os brindes são 
limitados. A atualização é muito importante para que em momento de necessidade a cooperativa possa 
contatar seus cooperados de forma rápida e precisa. 
 

 10º CONCURSO SILAGEM DE MILHO 
A Fundação ABC informa que as inscrições para a décima edição do Concurso de Silagem de Milho 
encerram no dia 15 de junho. Ainda dá tempo de participar! Converse com o técnico que lhe presta 
assistência ou entre em contato com o setor de Forragicultura, pelo email: maryon@fundacaoabc.org ou 
pelo telefone: (42) 3233-8600 (Richard ou Maryon).  
 
LISTAS WHATSAPP 
Atenção cooperado que solicitou a inclusão nas listas de transmissão das áreas da cooperativa: para 
receber as mensagens é preciso que o número dos responsáveis de cada lista esteja salvo na agenda 
de contatos do seu celular. Exemplo: se você solicitou a inclusão na lista de bovinocultores, na lista da 
comunicação e na lista de suinocultores, é preciso que os números dos três responsáveis pelas listas 
estejam salvos na sua agenda. Abaixo segue lista com os números dos responsáveis: 
 

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 
 

AJUDAR É TRANSFORMAR 
A Castrolanda deu início a tradicional ação de inverno, a Campanha de Arrecadação de Agasalhos.  A 
ação será divulgada nos veículos oficiais da Cooperativa com a assinatura Ajudar é transformar -  a 
união que aquece. Participe com a cooperativa desta ação que termina em 07 de junho. Colabore 
doando cobertores e peças de agasalho adulto e infantil. As peças arrecadadas serão destinadas para 
comunidades carentes. As doações devem ser entregues nos pontos de coleta disponíveis nas 
unidades da cooperativa. 
 
CALPAR 50 ANOS 
Devido a paralisação dos caminhoneiros, a Calpar informa o adiamento da palestra gratuita sobre 
economia, política e novos caminhos do mercado agro no país, que aconteceria nesta quarta-feira, 30 
de maio, no Memorial da Imigração Holandesa. Em breve a empresa informará nova data. 

 

agrícola 
 

TROCA DE FERTILIZANTES POR SOJA 
A coordenação do Setor de Fornecimento de Fertilizantes relata que nos últimos dias está havendo 
grande procura por parte dos Cooperados pela modalidade BARTER – Troca de fertilizantes por soja. O 
setor se coloca a disposição para esclarecer eventuais dúvidas e proceder com a operação. Para mais 
informações entrar em contato com Nahin Goes através do telefone 99153-5338. 
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PROGRAMAÇÃO INSUMOS 
A Área Agrícola informa que estão abertas as programações de insumos para a safra 2018/2019. O 
prazo final de programações é dia 24/06. Procure o seu Assistente Técnico para realizar a 
programação. Em caso de dúvidas, favor contatar a Juliana (receituário-Matriz) no telefone (42) 3234-
8241. 
 

carnes 
 
VENDA DE SILOS 
A Fábrica de Rações disponibiliza para venda (financiado) silos nos tamanhos: 4, 6, 9, 12 e 16 
toneladas. As inscrições para intenções de compra devem ser feitas até o dia 17 de junho, quinta-feira, 
com Edenilson pelo telefone 3234-8093 ou com Giovana pelo 3234–8180. Após definição do número de 
silos, serão determinadas as condições comerciais para formalizar o aceite para o associado. 

 
PROGRAMA DE VISITAS- FÁBRICA DE RAÇÕES  
A Fábrica de Rações iniciará em 2018 um Programa de Relacionamento, que visa estabelecer maior 
aproximação e interação com seus cooperados e clientes. Dentre as ações definidas no programa está 
prevista a visita de cooperados à fábrica, conforme descrito abaixo: 
• Mensalmente entre os dias 18 e 25 a fábrica de rações irá oferecer a um grupo de até 05 cooperados 
a oportunidade de conhecer todo o processo produtivo, desde a recepção das matérias primas até a 
expedição do produto final. A visita será conduzida por representantes dos setores de Produção, 
Controle de Qualidade e Atendimento de pedidos;  
• Os cooperados interessados em participar das visitas deverão manifestar o seu interesse através 
dos telefones de atendimento da fábrica de rações: (42) 3234-8023 ou (42) 3234-8103. Com base neste 
contato será definido o grupo de cooperados que irão visitar a fábrica dentro do mês, considerando a 
ordem de manifestação do interesse;  
• A data da visita será previamente informada aos interessados, que poderão optar pela data 
disponível de acordo com a “lista de espera” ou indicar um novo mês de acordo com sua preferência;  
• A manifestação do interesse poderá ser realizada a partir de 10/05/2018 e as primeiras visitas 
acontecerão a partir do mês de junho/2018;  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos telefones indicados acima. Para acessar o processo 
produtivo os cooperados deverão estar de acordo com as normas de Segurança e Boas Práticas de 
Fabricação estabelecidas pelo setor, conforme FOR 4.144-2 Integração para Terceiros e Visitantes, 
normas estas estabelecidas pelo MAPA- Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, através na 
IN 04- Instrução Normativa 04. 

 
REUNIÃO UPL II 
A área de Negócios Carnes convida os cooperados (as) inscritos na nova UPL Castrolanda – Piraí do 
Sul, para reunião que será realizada no dia 06 de junho (quarta-feira), às 14 horas, no Hotel Borgen. Na 
reunião serão abordados os seguintes assuntos: cronograma da obra, cronograma de entrega  de 
leitões, projeto sugerido terminação suínos, financiamento (Jefferson – Setor Financeiro), questões 
ambientais (Pedro – Setor Ambiental) e assuntos gerais. 
 
FESTIVAL ALEGRA CANCELADO 
Em virtude dos acontecimentos atuais, a 3º edição do Festival da Carne Suína Alegra, marcada para o 
dia 24 de junho,precisou ser cancelada. O Festival deverá ocorrer no próximo ano, com a garantia de 
toda estrutura necessária para o sucesso do evento.  

 

você sabia? 
  
AGENDA COOPERATIVISMO: O Sistema OCB lançou em 11 de abril a Agenda Institucional do 
Cooperativismo – 2018, uma ferramenta de trabalho direcionada aos representantes dos Três Poderes 
da República, que contribuirá com o crescimento do cooperativismo e, também, com a economia do 
país. 
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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.  
 

mercado agropecuário 
 

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

JULHO U$ 22,20 43,00 39,50 3,7310 

SETEMBRO 40,81 37,31 3,7564 
NOVEMBRO U$ 22,40 42,20 38,70 3,7726 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa - R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda - - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 

SOJA Disponível Santos 2017 - - 

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

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo - R$   94,80 

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

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

TRITICALE  - R$ 381,50 

*Devido a paralisação dos caminhoneiros não há cotação de preço no mercado. 
 

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 


