
 
EDUCAÇÃO POLÍTICA 
 
Em outubro o Brasil passará por eleição e a Organização das Cooperativas 
Brasileiras- OCB desenvolveu um Programa de Educação Política com o intuito 
de incentivar o voto consciente. No Paraná, o programa está sendo implantado 
pela Ocepar visando ampliar o número de parlamentares da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo (Frencoop). A ideia é estabelecer o canal de comunicação 
parana.coop+10, via whatsapp, e, através dele enviar  as informações que 
partem da OCB e Ocepar, sobre o perfil dos candidatos e sobre o processo 
eleitoral. Na Castrolanda o diretor, Paulo Roberto Trentin,  foi indicado pelo 
Conselho de Administração para articular o desenvolvimento do programa 
internamente. Para saber mais sobre o programa e como participar do canal de 
comunicação, entre em contato com Paulo Trentin, pelo telefone (42) 99820-
8000. 
 

corporativo 
 

COMUNICAÇÃO WHATSAPP 
Cooperados e cooperadas, com o objetivo de que a totalidade dos cooperados recebam as mensagens 
e avisos institucionais da cooperativa, o setor de comunicação irá criar, na próxima semana, novos 
grupos via whatsapp. Não será necessário solicitar inclusão, os números adicionados serão os que 
constam no cadastro e apenas um cooperado por matrícula participará. Nestes grupos, para garantir a 
objetividade e evitar conversas paralelas, apenas os administradores poderão enviar mensagens. 
Mantenha seu cadastro na cooperativa atualizado.  
 
IMERSÃO EM COOPERATIVISMO- Witmarsum, Curitiba e Morretes 
O Programa Abrindo Horizontes, com apoio da Cooperativa Castrolanda, Sescoop e Cooptur, convida 
as Cooperadas, esposas e filhas de cooperados, a partir de 18 anos, para participar de viagem de 
Imersão em Cooperativismo. A atividade acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro (quinta e sexta-feira) 
e terá como destino as cidades de Witmarsum, Curitiba e Morretes. A programação contempla visita a 
propriedade rural de leite, cervejaria, fábrica de balas de banana, viagem de trem a Morretes e muito 
mais. A participação custará apenas R$ 40, valor que deverá ser pago no caixa da matriz ou no 
entreposto de Piraí do Sul. As vagas são limitadas para 40 pessoas e as inscrições devem ser feitas até 
segunda-feira, dia 17 de setembro, pelo e-mail cooperativismo@castrolanda.coop.br ou pelo telefone 
(42) 3234-8318. No e-mail deve constar: nome completo, número de celular, data de nascimento, RG e 
CPF. No dia 20, a saída será às 7h de Piraí do Sul, e, às 7h45 de Castro. No dia 21, a chegada em 
Castro está prevista para as 22h. Faça já a sua inscrição e garanta sua vaga. Prestigie essa viagem 
carinhosamente preparada para você! 
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agrícola 
 

LOGÍSTICA DE FERTILIZANTES 
O Setor de Fornecimento de Fertilizantes informa que vem enfrentando algumas dificuldades quanto a 
logística, visto a série de problemas desencadeados pela greve dos caminhoneiros que ocorreu em 
maio deste ano. Indústrias com matéria prima atrasada (dentro do navio), falta de caminhões (escolha 
por roteiros que remunerem melhor) e a tabela de fretes ainda indefinida, são algumas das situações 
que afetam o setor. No intuito de atender a necessidade de todos dentro do prazo, o setor comunica 
que no momento está priorizando as entregas de base para milho, feijão e soja e, posteriormente, as 
entregas de coberturas, milho, feijão e soja. Para mais informações entrar em contato com Nahin Goes, 
pelo telefone 3234-8182 ou 99153-5338. 
 
CADASTRO OBRIGATÓRIO NO GEDAVE 
A Área de Agroquímicos informa aos cooperados de São Paulo que, conforme determinação da Portaria 
CDA-16, publicada em 22/03/2018, todos os que atuam na cadeia agrícola e comercializam 
(compra/venda) defensivos agrícolas devem efetuar seu cadastro no GEDAVE- Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal. A norma se aplica aos fabricantes, distribuidores, revendas, cooperativas,engenheiros 
agrônomos com responsabilidade técnica, produtores rurais e postos de recebimentos de embalagens. 
É preciso realizar o pré-cadastro no site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária- CDA, o 
https://bit.ly/2o1V148, e em seguida levar toda a documentação necessária no escritório da CDA para 
validar o cadastro, seja de propriedades próprias ou arrendadas. A Portaria entrará em vigor no dia 20 
de setembro de 2018 e, a partir dessa data só poderão ser comercializados defensivos com o cadastro 
ativo no GEDAVE. Dúvidas entrar em contato com Vinicius ou Renata (15) 3562-6646 no entreposto de 
Itaberá I e no entreposto de Angatuba com Dalvana (15)3255-1695. Mais informações sobre a portaria 
através do site: https://bit.ly/2wiMjm2. 

 
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 pode entrar em contato com Fernanda, na Matriz da Cooperativa, ou pelo 
telefone 42-3234-8045. 
 

carnes 
 
SERVIÇOS OVINOCULTURA 
A Área de Negócios Carnes comunica que, a partir de setembro, visando melhor eficiência reprodutiva 
nas propriedades, o setor de Ovinocultura disponibilizará a todos os ovinocultores os serviços de 
diagnóstico de prenhes em ovelhas e exame andrológico para os carneiros.  
Abaixo a tabela de valores: 

ULTRASSOM 

Nº DE OVELHAS VALOR/CABEÇA 

10 49  R$                   4,00  

50 99  R$                   3,50  

100 149  R$                   3,00  

150 199  R$                   2,50  

200 250  R$                   2,00  

 

 
EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 

Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha * Jornalista Responsável: CLAUDIA GEISLER, MTB 9053/PR  

Tiragem: 740 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8237 
 

https://bit.ly/2wiMjm2
mailto:comunicacao@castrolanda.coop.br


 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  3 

ANDROLÓGICO 

Nº CARNEIROS VALOR/CABEÇA 

1  R$               60,00  

5  R$               50,00  

10  R$               45,00  

15  R$               40,00  

 
OBSERVAÇÕES: 
- Para uma quantidade inferior a 50 cabeças, o ultrassom será realizado no dia da visita mensal. No 
caso do exame andrológico, quantidade inferior a cinco carneiros, os exames também serão realizados 
no dia da visita mensal; 
- Os custos dos exames foram calculados visando a manutenção dos equipamentos e disponibilidade 
de animais; 
- Para distâncias superiores a 80 km da sede, haverá um custo de deslocamento, quando não realizado 
no dia da visita técnica. 
Os produtores interessados podem agendar esses serviços diretamente no Setor de Ovinocultura, pelos 
telefones (42)98823-8329 ou (42)3234-8060 com Aline, ou através do e-mail: 
brunaf@castrolanda.coop.br.  
 

leite 
 
REUNIÃO COOPERADOS 
A Área de Negócios Leite convida os cooperados para participarem de reunião no dia 25 de setembro, 
terça-feira, às 9 horas, no Memorial da Imigração Holandesa. Na ocasião, visando uma maior 
transparência com os cooperados serão discutidos os assuntos: resultados Agroleite, Seguro Mútuo de 
Rateio e Assunto Gerais.  
 

você sabia? 
  
PROMOÇÃO PRODUTOS ALEGRA: Que estarão em promoção, na Loja Agropecuária da Matriz, a 
partir de quarta-feira, dia 12/09/2018, enquanto durarem os estoques, vários produtos da Alegra. Confira 
abaixo a lista dos produtos e os preços.  

 
CARNE SUÍNA: Que o consumo da carne suína melhora os aspectos da pele, do cabelo, impede a 
perda da memória e evita enxaquecas. Ela oferece todos esses benefícios ao nosso corpo, porque é 
rica em Vitaminas do Complexo B. 
 
BENEFÍCIOS DO LEITE: Que 200ml de leite fornecem 230mg de cálcio, 6 gramas de proteínas, 8 a 10 
gramas de carboidratos, as vitaminas A, B12, B2, C, D, E, zinco e potássio. Por essas características o 
leite é um dos alimentos mais completos e balanceados que existem.  
 
AGROLEITE 2018: Que o Agroleite 2018 cresceu em número de visitantes e superou a movimentação 
econômica dos anos anteriores. De 14 a 18 de agosto a Cidade do Leite recebeu 73 mil visitantes e as 
205 empresas expositoras movimentaram juntas cerca de R$ 65 milhões. Em 2019 o evento acontece 
entre os dias 13 e 17 de agosto.  
 

 

CÓDIGO PRODUTO PREÇO 
TERCEIRO 

PREÇO 
COOPERADO 

PREÇO 
COLABORADOR 

86249 BACON TABLETES ALEGRA KG R$ 22,59 R$ 20,33 R$ 20,78 

86262 PICANHA TEMPERADA RF ALEGRA KG R$ 12,98 R$ 11,68 R$ 11,94 

110474 COPA FATIADA ALEGRA 100 GRS R$ 3,90 R$ 3,51 R$ 3,59 

86253 SALAME HAMBURGUES ALEGRA KG R$ 33,77 R$ 30,39 R$ 31,07 

89874 LINGUICA PAIO ALEGRA 2,5KG R$ 32,45 R$ 29,20 R$ 29,85 

mailto:brunaf@castrolanda.coop.br
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mercado agropecuário 

 

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

SETEMBRO U$ 27,73 40,17 46,67 4,1260 

NOVEMBRO 41,15 37,65 4,1800 
JANEIRO U$ 28,03 42,33 38,83 4,1845 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 94,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 92,38 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 99,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 S/I - 

MILHO Castro R$ 40,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 36,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 170,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 115,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 900,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 930,00 - 
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 
                    
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9164-0636 

   
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 


