
 

 
AÇÕES VOLUNTÁRIAS DIA C 

 
A Área de Desenvolvimento Humano convida os cooperados para participarem, 
no dia 30 de junho (sábado), das ações voluntárias em comemoração ao Dia do 
Cooperativismo. O Dia C é um compromisso das cooperativas brasileiras na 
busca por um mundo mais justo e igual. Na Castrolanda acontecerão três ações: 
limpeza às margens do Rio Piraí, no período da manhã, com concentração a 
partir das 7h30 na Unidade de Feijão; revitalização de espaços da Escola 
Municipal Relindes Capilé, no período da manhã, com concentração a partir das 
7h30 em frente a escola; e, ação de valorização da cultura holandesa, no período 
da tarde, com concentração a partir das 13h no auditório Antenne da Escola 
Evangélica da Comunidade de Castrolanda. Voluntários interessados a cooperar 
com a comunidade e a cooperativa, gentileza inscrever-se até 27/06/2018 
(quarta-feira) através do email: cooperativismo@castrolanda.coop.br. Para 
mais informações sobre o dia acesse https://www.castrolanda.coop.br/dia-de-
cooperar-2018.  
 

corporativo 
 

ALEGRA NO PRÊMIO ABRE DA EMBALAGEM 
A Alegra está concorrendo ao Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira. O voto popular do prêmio está 
aberto ao público. Inscreva-se no site www.premioabre.org.br e vote na embalagem da Alegra. O 
prêmio está em sua 18ª edição e tem como objetivo principal eleger as embalagens que se destacam 
como ícones de excelência em qualidade, tecnologia, design, funcionalidade, sustentabilidade no ciclo 
de vida do produto e inovação. O Prêmio ABRE está dividido em 07 (sete) módulos, que agrupam 
diferentes categorias, dando ênfase aos principais mercados usuários de embalagens e atributos 
estratégicos.  
 
INVENTÁRIO GRIFE CASTROLANDA 
A Grife Castrolanda passará por inventário na próxima semana, na segunda (25) e terça-feira (26) e, por 
este motivo a loja não abrirá para atendimento ao público. O atendimento retorna ao normal na quarta-
feira (27/06).   
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agrícola 
 

PROGRAMAÇÃO INSUMOS 
A Área Agrícola informa que as programações de insumos para a safra 2018/2019 encerram neste 
domingo, 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 
 
INVENTÁRIO UDR 
A Unidade de Ração Ensacada (UDR) informa, que em virtude do inventário oficial de estoques, a ser 
realizado neste sábado (23/06/2018), não haverá expediente no setor nesta data. Produtor, antecipe as 
suas retiradas. 
 
CONTATOS UDG 
A Área de Negócios Carnes comunica que a Unidade de Desenvolvimento Genético possui novos 
contatos telefônicos.  A UDG também está recebendo pedidos de sêmen por WhatsApp. O contato para 
ligações e comunicação via whatsapp  é o 99109-8455, e o 99118 – 0852 apenas para ligações. 

 
FESTIVAL ALEGRA CANCELADO 
Em virtude da paralisação dos caminhoneiros nas semanas que passaram, 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.  

 

leite 

 

INVENTÁRIO LOJA AGROPECUÁRIA 
Em virtude do inventário, a Loja Agropecuária Matriz, não estará atendendo neste Sábado 
23/06/2018. O telefone de plantão, (42) 98886-7024,  funcionará para venda de medicamentos. Na 
segunda-feira, dia 25/06/2018, atendimento normal. 
 
QUALIDADE DO LEITE  
O Setor de Qualidade do Leite informa aos cooperados que permanece sob  plantão aos finais de 
semana. 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 (042) 9 
8823-8544 com Thaís, (042) 9 9128-5904 com Cibelli, ou (042) 9 9151-0848 com Larissa. 
 
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. 
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você sabia? 
  
AGENDA DE EVENTOS: Que no site da cooperativa estão disponíveis todos os eventos e atividades 
da Castrolanda. Acesse o www.castrolanda.coop.br/agenda e fique por dentro das nossas atividades!  
 
COOPERATIVISMO NA ÁFRICA: Que a OCB e o Sescoop têm participado, há alguns anos, do projeto 
Fortalecimento do Cooperativismo e Associativismo Rural em Botsuana, na África, desenvolvido pela 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Botsuana é um país do continente africano com altíssima 
vocação agropecuária e, por isso, a ideia dos governos botsuanês e brasileiro é estimular a organização 
e estruturação da produção rural do país, utilizando para isso, o modelo das cooperativas agropecuárias 
do Brasil. 

 
MINHA GRANJA: Que está disponível para utilização dos cooperados, mediante pagamento de 
mensalidade, o software de gestão de granjas terminadoras UPL Minha Granja. O sistema foi 
desenvolvido pela empresa DS Computer em 2016, a pedido da Alegra.  
 
BATATA PALHA CASTROLANDA: Que a batata utilizada na produção da Batata Palha Castrolanda é 
da variedade Atlantic. Essa variedade possui características próprias para fritura, além de ser a mais 
plantada no mundo para produção de chips e considerada padrão. 
 
SEMENTES CASTROLANDA: Que a Sementes Castrolanda tem 41 anos de história. A marca  evolui 
alinhada a estratégias com o cooperado escolhido para produzir sementes de alta qualidade.  Hoje é um 
importante negócio, pois a produtividade do campo depende de uma boa semente. Conheça a história 
de construção dessa marca na matéria de capa da Castrolanda Revista de abril de 2018.  

 
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. 

 
DICAS DE SAÚDE: Que a cada edição da Castrolanda Revista é possível conferir dicas de saúde, 
apontadas pelo Médico do Trabalho da Castrolanda, Swami Salgado. Na última edição Salgado 
abordou sobre os benefícios do consumo do feijão, fonte de proteína, carboidratos, cálcio, ferro, fósforo, 
potássio e vitaminas A e B.  
 
COOPERAR É TRANSFORMAR: Que a cooperativa possui uma 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.  
 
INVESTIMENTO BIOMASSA:  Que o setor de Biomassa investiu na compra de um novo picador para 
produção de cavaco. Distribuído pela Vermeer Brasil que fica em Valinhos-São Paulo, o equipamento 
vai possibilitar ao setor até triplicar sua produção de cavaco. Matéria completa sobre o investimento 
será publicada na edição de maio/junho da Castrolanda Revista. 
 
CATÁLOGO DE TOUROS: Que o Catálogo de Touros 2018 está disponível no site da cooperativa e 
apresenta touros com provas positivas para leite, gordura e proteínas. O catálogo foi elaborado pela 
equipe do Programa de Melhoramento Genético da Intercooperação das cooperativas Frísia, 
Castrolanda e Capal.  
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       mercado agropecuário 
 

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

JULHO U$ 29,22 37,40 33,90 3,7565 
SETEMBRO U$ 29,42 36,17 32,67 3,7710 

NOVEMBRO  37,90 34,40 3,7796 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 81,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 79,08 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 85,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$ 85,00 - 
MILHO Castro R$ 36,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$ 35,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 155,00 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 100,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 1000,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 1000,00 - 
TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

TRITICALE  - 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 

 
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544  
                                    Cibelli (042) 9 9128-5904  
                                    Larissa (042) 9 9151-0848  
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


