
 

 
FORNECIMENTO DE FERTILIZANTES 

 
Como consequência da greve dos motoristas de caminhão e a tabela ANTT, a 
cadeia de fertilizantes está enfrentando um grande problema. As filas 
(demurrage) no Porto de Paranaguá aumentam a cada segundo. Para que você, 
cooperado, não sofra o impacto, a área de Negócios Agrícola, em especial o Setor 
de Fornecimento de Fertilizantes, resolveu tecnicamente antecipar as entregas e, 
propõe aos associados que também antecipem ao máximo o recebimento. Caso 
sua propriedade não possua estrutura para armazenagem em local coberto, 
entre em contato com o setor, através do telefone 3234-8182 com Nahin,  para 
obter as orientações de armazenamento correto a céu aberto.  
 

corporativo 
 

ENTREGA DE EXTRATOS 
O Setor Financeiro informa aos cooperados que o serviço de entrega de extratos será realizado 
somente pela equipe do Financeiro ou através do auto atendimento. Esta medida evita a quebra de 
sigilo de informações financeiras, bem como torna o atendimento mais prático. Em caso de dúvidas a 
equipe está a disposição. 
 
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.  
 

agrícola 
 

CONTRATOS SOJA CONVENCIONAL 
O setor Comercial de Grãos informa os prazos máximos para fixação dos contrato de soja convencional 
da safra atual (2017/2018). 
Cervejaria Petrópolis: até 30/07/2018 
Contrato Fomento Agraria (Variedade Kumagro: 6221/5616): até 15/07/2018 
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Para mais informações entrar em contato nos telefones: (42) 3234-8031 – Yuri, (42) 3234-8032 – Bruna, 
ou (42) 3234-8258- William. 

 
carnes 

 
PROGRAMA DE VISITAS- FÁBRICA DE RAÇÕES  
A Fábrica de Rações iniciou 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 já pode ser realizada 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. 
 

leite 

 
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 encerra no domingo, 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? 
  
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!  
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CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015: Que a unidade de Recepção e Secagem de Grãos de Piraí do Sul 
está certificada na norma ISO 9001:2015. A norma integra a família de normas ISO no que tange a 
qualidade. A responsabilidade agora é manter o certificado, visto que a certificação contempla auditorias 
anuais, e dar o exemplo a outras unidades Castrolanda. 
 
AJUDAR É TRANSFORMAR: Que a Castrolanda realizou campanha de arrecadação de agasalhos 
entre os dias 07 de maio a 07 de junho e, através da ajuda de cooperados, colaboradores e 
comunidade,  doará mais de três mil peças a entidades de Castro e Piraí do Sul. 
 
PRESENTES GRIFE CASTROLANDA: Que a Grife Castrolanda tem várias opções de presentes, como 
bolsas, nécessaire, carteiras, porta documentos, canetas, relógios, cerveja Bier Hoff e muito mais. 
Presenteie quem você gosta com a grife! 
 
CIRCULAR POR E-MAIL: Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via e-mail no 
mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre seu nome e e-mail no site 
www.castrolanda.coop.br/newsletter .  

 
SABORES CASTROLANDA: Que a cooperativa possui um site especial, dedicado a apresentar 
receitas deliciosas com produtos Castrolanda. Contribua com esse projeto enviando uma receita através 
do endereço eletrônico: http://www.saborescastrolanda.com.br/.  
 
BATATA PALHA: Que o processo de produção da Batata Palha Castrolanda segue rigoroso controle 
de qualidade em todas as etapas. Diariamente são realizadas análises referentes a potabilidade da 
água utilizada e da acidez e peróxido no óleo vegetal utilizado na fritura.  
 
COOPERATIVISMO: Que, segundo a Aliança Cooperativa Internacional, uma em cada sete pessoas no 
mundo está associada a uma cooperativa, os empregos gerados por cooperativas são mais de 250 
milhões, e o faturamento de todas supera US$ 3 trihões em receitas anuais. 
 
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.  

 
COOPERATIVISMO NA ÁFRICA: Que a OCB e o Sescoop têm participado, há alguns anos, do projeto 
de 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. 
 
AGROLEITE 2018: Que o tema do Agroleite 2018 é Capital Nacional do Leite, título que o município de 
Castro recebeu oficialmente em dezembro de 2017 através da sanção da Lei Federal nº 13.584. Desta 
forma, a Castrolanda homenageia os produtores que, com muito trabalho e dedicação, desenvolvem a 
atividade leiteira. 

 
        
 
 
 
 

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

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

JULHO U$ 28,62 37,00 33,50 3,8555 

SETEMBRO U$ 28,86 37,40 33,90 3,9130 
NOVEMBRO  39,37 35,87 3,9338 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 85,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 83,08 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 88,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$ 87,00 - 

MILHO Castro R$ 37,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 33,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 155,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 85,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 950,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 950,00 - 
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 


