
 
PROGRAMAÇÃO DE VERÃO – SEMENTES 
 
A Área de Sementes informa que estão abertas as programações para a safra 2019/2020. O 
prazo final de programação será até o dia 30/06. Porém, devido à falta de algumas cultivares 
no mercado, a área solicita aos cooperados que antecipem suas programações até o dia 
30/04(terça-feira), pois dentro desse prazo são maiores as possibilidades de encontrar as 
cultivares no mercado. Em caso de dúvidas, favor contatar a área Comercial Sementes com 
Helinton (42) 3234-8042 ou Cristiano (42)3234-8156. 
 

corporativo 
 
OPORTUNIDADES DE CURSOS SENAR 
A área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com Cooperado está promovendo uma Sensibilização de 
Oportunidades de Cursos com o SENAR. Serão apresentadas algumas opções de cursos e o público presente irá 
definir um curso para desenvolvimento na Castrolanda, dentre as opções estão: Kaizen, Sucessão Familiar e 
Métodos e Processos (Gestão na Propriedade Rural). O evento acontecerá dia 25/04/2019, esta quinta-feira, às 
19h, no Espaço Unifica, localizado na Cidade do Leite, em Castro, e em Piraí do Sul será realizado no dia 
03/05/2019 (sexta-feira), às 18h, no Entreposto de Piraí do Sul (Rua Sinhá Bento Mossurunga, 4, Piraí do Sul - 
PR, 84240-000). Interessados entrar em contato com Nicole pelo whatsapp (42) 9 9101- 4149 para confirmar 
presença. Em Piraí, após explanação sobre os cursos do Senar, uma colaboradora da Castrolanda estará 
disponível para tirar dúvidas sobre o plano de saúde Unimed para cooperados. Participe, contamos com sua 
presença! 
 
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS COOPERATIVOS  
Conselheiros, futuros conselheiros e interessados, o ISAE em parceria com o SESCOOP/PR estruturou o PCCC - 
Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos. O objetivo é aprimorar e desenvolver competências dos 
Membros de Conselhos e futuros conselheiros para proporcionar uma visão estratégica que auxilie na construção 
dos novos cenários cooperativos, assim como, fortalecer conhecimentos sobre as atribuições e responsabilidades 
do Conselho e seus membros. Dessa forma, convidamos os conselheiros eleitos e aos interessados em ser 
conselheiros futuramente a participar do PCCC. A turma será composta por integrantes das três cooperativas, 
Frísia, Castrolanda e Capal, com disponibilidade de 10 vagas por cooperativa. 
Sugere-se que os participantes devem apresentar:  
• Atitudes de referência para o desenvolvimento coletivo - liderança;  
• Potencial contributivo para a alavancagem de negócios cooperativos; 
• Preferencialmente, com curso médio completo. 
• Cooperados (as) e familiares interessados futuramente em ser conselheiro administrativo ou fiscal. 
O curso terá início no dia 03/05 às 13h em Arapoti na Cooperativa Capal (Auditório Ceral – CAPAL). Interessados 
em se inscrever devem enviar nome completo e CPF até o dia 26/04, esta sexta-feira, para o e-mail 
unifica@castrolanda.coop.br. Para mais informações falar com Tamiris Goto Almeida pelo e-mail 
tamirisg@castrolanda.coop.br, ou através dos telefones 42 99148-7526, 42 3234-1442.  
 
CURSO PARA CONSELHO FISCAL 
Conselheiros Fiscais Eleitos, o Sistema Ocepar convida os Conselheiros Fiscais para participarem do Curso para 
Conselheiros Fiscais  do ramo Agropecuário, Consumo, Educacional, Habitacional, Infraestrutura, Trabalho e 
Turismo, que acontece anualmente, com o objetivo de promover a capacitação e reciclagem dos conhecimentos 
dos membros do Conselho Fiscal das cooperativas, a fim de apresentar suas atribuições e responsabilidades, 
conceitos de contabilidade e análise de indicadores, demonstrar a legislação e relacionar o Conselho Fiscal com 
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os demais agentes da governança. O curso será realizado nas seguintes datas e local: Sicredi Campos Gerais 
Avenida Ernesto Vilela, n° 1001, Ponta Grossa, 29/05 – 13h às 17h e 30/05 – 08h às 17h. Interessados em se 
inscrever devem enviar nome completo e CPF até esta sexta-feira, dia 26/04, para o e-mail 
unifica@castrolanda.coop.br. Para mais informações falar com Tamiris Goto Almeida pelo e-mail 
tamirisg@castrolanda.coop.br, ou através dos telefones 42 99148-7526, 42 3234-1442.  
 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
A área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado solicita aos cooperados que efetuem o 
mais breve possível a atualização de seus cadastros junto a cooperativa. Além dos dados cadastrais o setor 
necessita atualizar as fotos de cada cooperado. A foto padrão identidade pode ser enviada via e-mail ou podem 
ser tiradas no setor de Cadastro de Cooperados. Em caso de dúvidas entre em contato através do endereço 
cadastrocooperado@catrolanda.coop.br.  
 
FORRATEC DE VERÃO 
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realizará nas cidades sedes das 
cooperativas um encontro técnico com os pecuaristas de leite. Os encontros acontecerão em Arapoti, no dia 
14/05, às 14h, no Auditório da Sede Regional do Sicredi; em Carambeí, no dia 15/05, às 15h, no Auditório 
Leendert de Geus; e em Castro, dia 16/05, às 08h30, no Auditório da Fundação ABC. Para mais informações 
entrar em contato com Silvio pelo telefone (42) 3233-8603. 
 
FABC-OPERAÇÃO SAFRA DE VERÃO 
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realiza mais uma edição da 
Operação Safra de Verão. Nos encontros os coordenadores de pesquisa da instituição repassam as últimas 
orientações, com base na programação de safra feita em cada cooperativa. Para mais informações entrar em 
contato com Silvio pelo telefone (42) 3233-8603. Confira abaixo locais e programação: 
Locais: 
21/05 – 08h30- Itararé-SP – Sala de Reuniões Unidade Capal 
21/05 – 13h30- Taquarivaí-SP - Auditório da Unidade Capal 
22/05- 08h30- Taquarituba-SP- Salão de Eventos Zanforlin 
22/05- 14h- Arapoti-PR- Auditório Sede Regional Sicredi 
23/05- 09h- Castro-PR- Auditório da Fudação ABC 
23/05- 18h30- Piraí do Sul- Entreposto Castrolanda  
24/05- 08h30- Carambeí-PR- Auditório Leendert de Geus 
24/05- 13h30- Tibagi-PR- Auditório Fazenda Fortuna- Entreposto Tibagi 

 
MUDANÇA PROVISÓRIA DOS SETORES 
Cooperada e cooperado, a Matriz da cooperativa está passando por reformas. Na sede do escritório corporativo 
permanecem os atendimentos dos setores de Contabilidade, Folha e Cadastro de Cooperados, Responsabilidade 
Social, Comercial Agrícola, Controladoria, Facilities e Financeiro. O acesso é pelo pavimento inferior. 
Outros setores precisaram ser realocados.  Confira abaixo os endereços de atendimento provisório: 
- Diretoria e o CEO - Sede do Antigo Sicredi; 
- Controller e os setores de Auditoria, Jurídico e Compliance - Unidade de Batata Semente; 
-  Gerente de CSC e Central de Compras- Unidade de Negócios Feijão; 
- Gestão de Pessoas, Comunicação e Estratégia e Inovação - Antigo arquivo inativo, na sede da Unidade Agrícola; 
- Agroleite  e Unifica- Escritório da Pecuária.  
Em caso de dúvidas entre em contato através do telefone 3234-8000.  Contamos com a compreensão de todos! 
 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
Cooperadas e Cooperados, no dia 29/04 (segunda-feira), das 8h às 11h30 e das 13h às 15h, será possível se 
vacinar contra a gripe na Sala de Exame Periódico da Unidade Agrícola- Matriz. Os Cooperados que realizaram a 
reserva da vacina e ainda não se vacinaram devem retirar o Vale Vacina com Édina no setor de Desenvolvimento 
Humano e Relacionamento com o Cooperado, no prédio do Corporativo. Este vale deverá ser entregue no local de 
vacinação. O valor será R$ 30,00 por dose, descontado diretamente na Matrícula. Em caso de dúvidas, entrar em 
contato com o Gestão de Pessoas através do telefone (42) 3234-1435 ou 3234-1436, falar com Juliane ou 
Charles. A vacina é de dose única, exceto em casos de primeira vacinação contra gripe em crianças de 8 anos ou 
menos. 
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ENERGIA ELÉTRICA RURAL 
A Área de Negócios Energia comunica os cooperados que no prazo de cinco anos o subsídio da tarifa de Energia 
Elétrica Rural, que hoje é de aproximadamente 40%, será zerada, conforme Decreto nº 9.642/2018. O setor 
solicita que os cooperados enviem para o e-mail energia@castrolanda.coop.br ou entreguem presencialmente 
uma cópia da última fatura completa com histórico de energia elétrica, bem como o número da matrícula, nome da 
propriedade e as coordenadas geográficas do ponto de consumo. Com essas informações o setor analisará 
cenários e alternativas para mitigar o impacto do aumento da tarifa elétrica rural aos cooperados. Em caso de 
dúvidas entrar em contato com Ednize pelo telefone 3234-8233. 
 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA 
O Setor de Crédito & Seguro Rural informa aos cooperados que as representantes da Corretora Balsano estão 
disponíveis na Cooperativa todas às quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 16 horas, junto ao Setor Financeiro, 
para contratação do Seguro Agrícola referente à safra de inverno 2019/2019, culturas Trigo e Cevada Cervejeira, 
tendo como opções o seguro via seguradora Mapfre e Agrobrasil. Devido ao ano atípico e instável em relação à 
Subvenção Federal, o setor solicita ao associado que desejar contratar o seu seguro agrícola, que entre em 
contato o mais breve possível. Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Rafaela, Lilian, Jefferson ou 
Francine através dos telefones (42) 3234-8008, (42) 3234-8115. 

 
CAR – Cadastro Ambiental Rural 
Cooperados e cooperadas, conforme resolução do Banco Central nº 4.487, desde o dia 01/01/2019, é obrigatória 
a apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, para a concessão de Crédito Rural no financiamento das  
atividades agropecuárias, junto às Instituições Financeiras e Cooperativa. A documentação poderá ser enviada via 
e-mail para os endereços descritos abaixo, ou entregues pessoalmente na Cooperativa no setor de Assessoria de 
Cooperativismo ou Crédito & Seguro Rural.  
Francine - francine@castrolanda.coop.br – 3234-8115 
Jefferson - jeffersonl@castrolanda.coop.br – 3234-8008  
Kimberly - kimberly@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
Ana Carolina - anacls@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
 

agrícola 
 

ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a Safra de Inverno 2019/2019, diretamente nas 
propriedades, visando evitar a falta de produto no momento de utilização e filas para a retirada de fertilizantes. 
Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as embalagens de Big Bag. 
a) Prazos de agendamento e recebimento: 

Propósito Cultura Data limite para 
programação 

Período para receber 
fertilizantes 

Percentual de 
desconto 

Plantio/Base Todas as culturas Até 26/04 Até 11/05 2,8% 

Cobertura Todas as culturas Até 18/05 Até 01/06 2,8% 

*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega pela área logística da 
Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos. 

b) Adicional de quilometragem: Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$ 
11,00 Km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.  
c) Fechamento de Cargas: Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do 
caminhão, será analisado caso a caso pela área de logística a fim de evitar custos adicionais de entrega. Onde a 
menor quantidade a ser embarcada é de (26 toneladas) carreta simples. 
d) Acondicionamento: Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar 
empedramento. 
Mais informações com Anderson (3234-8157) ou Marcos (3234-8333) na Matriz, no Entreposto de Piraí do Sul 
com Adryan (42) 3237-8800, no Entreposto de Itaberá-SP e Angatuba-SP com Renata (15) 3562-6646 e no 
Entreposto de Ventania com Dayane (42) 3234-8342.  
 

 

leite 

 
COLETA SELETIVA 
A Loja Agropecuária informa que a coleta seletiva, realizada anualmente em Castro e região, acontecerá entre os 
dias 06/05 a 09/05 conforme cronograma abaixo. O setor solicita atenção dos associados quanto as bombonas, 
visto que esse ano não será efetuada a troca das mesmas. Por questões de biosseguridade, os resíduos serão 
descarregados em bags e os produtores retornarão com a mesma bombona para a propriedade.   
Dia – 06/05 ----- UPN/ Castro – das 14h30 às 16h 
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Dia – 06/05 ----- Igreja de São Sebastião/Maracanã – das 14h30 às 15h30 
Dia – 07/05 ----- Igreja do Abapan – das 08h às 08h30 
Dia – 07/05 ----- UPL do socavão – das 09h10 às 09h50 
Dia – 07/05 ----- Igreja do Socavão das 10h40 às 11h 
Dia – 07/05 ----- Escola das Pedras – das 14h30 às 15h20 
Dia – 07/05 ----- Recanto das Brotas/Piraí do Sul- das 15h40 às 16h10 
Dia – 07/05 ----- Igreja da Ressaca/Piraí do Sul – das 16h30 às 17h 
Dia – 08/05 ----- Ponte Alta/ Itararé– das 08h30 às 09h 
Dia – 08/05 ----- Engenheiro Maia (Sitio Caete)/ Itaberá – das 09h30 às 10h 
Dia – 08/05 ----- CTG/ Ventania – das 13h30 às 14h15  
Dia – 08/05 ----- Povoado Riozinho/Ipiranga – das 16h às 16h30 
Dia – 09/05 ----- Boqueirão/Carambeí – das 08h às 08h30 
Dia – 09/05 ----- Igreja do Tronco/Castro – das 08h50 às 09h20 
Dia – 09/05 ----- Igreja dos Agostinhos/Castro – das 10h30 às 11h30 

 

você sabia? 
 

KIT FEIJOADA ALEGRA: Que a Alegra possui um kit para feijoada, disponível em embalagem de 600g, com 
ingredientes selecionados.  
 

mercado agropecuário 

 

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

MAIO U$ 18,90 34,20 30,70 3,9885 

JULHO U$ 19,17 32,00 28,50 4,005 
AGOSTO U$ 19,43 - - 4,005 

      
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 75,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 73,32 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 77,00 - 
SOJA Disponível Santos 2019 R$ 75,60 - 

MILHO Castro R$ 33,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 31,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 172,50 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 217,50 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 870,00 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 
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 


