
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE - 2.ª REUNIÃO 
DATA: 31-07-2019 (QUARTA-FEIRA) 

HORÁRIO: 14H 
LOCAL: MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 

Agrícola 
 

CONVITE - PALESTRAS 
A Unidade de Negócios Agrícola convida seus Cooperados e Agrônomos para duas apresentações com os temas: 
-Custos de Insumos: Cenários para safras de verão 
-FC Stone: Perspectivas para o mercado de soja e milho. 
 
Datas e horários: 
Castro : 23 de julho (terça-feira), 8 horas no Memorial de Imigração Holandesa 
Piraí do Sul: 23 de julho (terça-feira), 16 horas no Auditório de Piraí I 
Itaberá: 24 de julho (uqarta-feira), 09 horas no Auditório de Itaberá I 

  Mais informações com Rafaelli Wrobel (42) 98849-1477 
 

DISPONIBILIDADE DE FERTILIZANTES 
Informamos aos Cooperados para se programar para entrega de fertilizantes diretamente na sua propriedade. Será 
necessário realizar o agendamento antecipado devido ao fato de seu produto não estar armazenado nas unidades da 
Cooperativa. Dessa forma, pedimos que antecipe sua solicitação, para efetuar o carregamento diretamente no Porto  de 
Paranaguá. 

Energia 
 

ENERGIA ELÉTRICA RURAL 
A Unidade de Negócios Energia comunica os Cooperados que no prazo de 05 (cinco) anos o subsídio da tarifa de Energia 
Elétrica Rural, que hoje é de aproximadamente 40%, será zerada, conforme decreto n° 9.642/2018. A  Unidade solicita 
que os Cooperados enviem uma cópia da última fatura completa com histórico de energia elétrica, número da matrícula, 
nome da propriedade e as coordenadas geográficas do ponto de consumo para o e-mail energia@castrolanda.coop.br,  
Objetivo: A Unidade de Negócios Energia analisará cenários, e buscará alternativas para mitigar o impacto do 
aumento da tarifa elétrica rural dos Cooperados. 

 Mais informações com Ednize Novakowiski através do telefone (42) 3234-8233. 

Leite 
 

AGROLEITE 2019 – INSCRIÇÕES DE ANIMAIS 
Estão abertas as inscrições para a participação dos animais no Agroleite 2019. O evento acontecerá de 13 a 17 de 
agosto. Seguem abaixo mais detalhes para exposição de cada raça: 
• RAÇA HOLANDESA P&B – O expositor da Raça Holandesa P&B pode inscrever 12 animais efetivos como 
criador/expositor e “livre” reservas, além dos animais do Clube de Bezerras e Torneiro Leiteiro. 
• RAÇA HOLANDESA V&B – O expositor da Raça Holandesa V&B tem o número de animais inscritos  “livre”, além dos 
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animais do Clube de Bezerras e Torneiro Leiteiro. 
• RAÇA JERSEY – Para a raça Jersey poderão ser inscritos 30 animais como criador/expositor, sendo 05 reservas. Além 
dos animais do Clube de Bezerras. Consulte o site (www.agroleitecastrolanda.com.br) e saiba mais. 

  Mais informações sobre as inscrições com Adrielle ou Bruno, pelo telefone (42) 3234-8104 ou pelo e-mail 
gestaopecuaria@castrolanda.coop.br, até as 17 horas do dia 30 de julho (terça-feira).   

 
 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE 
A Unidade de Negócios Leite reforça a importância da atualização cadastral da propriedade na Área de  Desenvolvimento 
Humano e Relacionamento com o Cooperado. Essa atualização se faz necessária para viabilizar a realização das 
programações Forrageiras. Devido a alterações ocorridas recentemente no CREA, não conseguiremos programar 
as áreas Agricultáveis que não possuam cadastro na Cooperativa.  

  Mais informações com Raphael Gaida através do telefone (42) 99136-9673. 
 

EXPOLEITE – ARAPOTI 
A Cooperativa Capal convida para a 47ª Expoleite Arapoti, que acontecerá dos dias 24 (quarta-feira) a 27 (sexta-feira) 
de julho, no Parque de Exposições da Capal. As inscrição dos animais encerram-se nesta sexta-feira, 12 de julho.  

 Mais informações: na Castrolanda com Adrielle Stresser na Área de Negócios Leite, pelo e-
mail  adrielle@castrolanda.coop.br ou telefone (42) 3234- 8104.  Em Arapoti é possível dirigir-se diretamente à Capal, 
entrar em contato através do e-mail pecuaria@capal.coop.br ou telefonar para o (43) 3512-1027 e falar com Faine. 

Corporativo 
 

CONVITE AOS COOPERADOS 
A Unifica - Universidade Corporativa Castrolanda convida todos os cooperados, cônjuges e filhos maiores de 16 anos a 
participarem da Integração Moinhos de Vento. Faz parte da Transformação Cultural e visa transmitir o nosso propósito, a 
cultura, a missão, a visão, os valores, nosso histórico e as bases do cooperativismo, nosso planejamento estratégico e 
mapa de transformação além de outros conteúdos. Os encontros acontecem todas as semanas do mês, nas segundas e 
terças-feiras. 

 Mais informações com Unifica (42) 9 9151-9168 ou pelo e-mail: unifica@castrolanda.com.br. 
 

CADASTRO DO PRODUTOR RURAL  - RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. 
 A Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado informa que a Receita Estadual do Paraná 
poderá cancelar o Cadastro de Produtor Rural (CAD/PRO) de Agricultores e Pecuaristas do Estado que estiverem irregular. 
Os cancelamentos estão previstos para o dia 11 de julho, e tem como fundamento o Artigo 196 do Regulamento do ICMS. 
Neste sentido, recomendamos acessar o link abaixo e verificar os nomes na lista e caso exista interesse em regularizar, 
será necessário dirigir-se a Secretaria da Agricultura do Município do imóvel, com os devidos documentos RG e CPF. 
Lista de produtores: https://sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2019/06/EX_2019-06-11-1.pdf  
Informações: https://sistemafaep.org.br/milhares-de-produtores-do-pr-poderao-ter-o-cadastro-cancelado  

 Mais informações com Kimberly Natasha Sperandio, Lia Mara da Silva ou Antonio Marcos Milek através dos telefones 
(42) 3234-8264 ou (42) 991249580. 
 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA 
O Setor de SSMA comunica que desde 10 de julho de 2018 está vigente a portaria n° 162 do Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), que regulamenta a atividade de Bovinocultura confinada e semiconfinada no Estado do Paraná, definindo 
critérios para o licenciamento da atividade considerando a tipologia do empreendimento, sistema de criação e pelo número 
de cabeças dos animais. 
Segundo esta portaria, os Pecuaristas tem o prazo de 2 anos, a partir da sua publicação, para se adequarem conforme 
as normas ambientais exigidas. Sendo assim, o prazo limite para a regularização e adequações será até 10 de julho de 
2020. O produtor que não se adequar às referidas normas terá dificuldade em obter financiamentos, dar continuidade à 
comercialização do leite e também ficará sujeito a autuação ambiental. 
Ficam dispensadas deste licenciamento somente as atividades de bovinocultura de corte e de recria de novilhas em 
sistemas extensivos e semiconfinado. 
O setor de SSMA está prestando o devido suporte e orientações.  

  Mais informações com Pedro de Oliveira Figueiredo através do telefone (42)3234-8164. 
 
 

CONVITE – ENCONTRO ESTADUAL DA JUVENTUDE COOPERATIVISTA 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
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mailto:pecuaria@capal.coop.br
mailto:unifica@castrolanda.com.br
https://sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2019/06/EX_2019-06-11-1.pdf
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A Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado convida os Jovens Cooperativistas à 
participarem do Encontro Estadual da Juventude Cooperativista – JovemCoop, que acontecerá na cidade de Palotina/ PR 
nos dias 24 e 25/07.  
As inscrições podem ser feitas até o dia 16/07/2019 (terça-feira). As vagas serão garantidas de acordo com a ordem de 
inscrição. 
A saída acontecerá dia 23/07 (terça-feira) às 9h30 após um Kich Off de abertura do evento, e o retorno será dia 25/07 
(quinta-feira) após o almoço. Os  interessados deverão realizar a inscrição pelo link : https://bit.ly/2Xlj9hx  

  Mais informações com Lais Nunes Amancio dos Santos através do WhatsApp (42) 99129-3268.  

 
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO REGIMENTO DOS JOVENS 
Convidamos os Jovens Cooperativistas para participar do Kich Off de Planejamento do Regimento Agroleite. O encontro 
será no dia 13 de julho (sábado), das 9 horas às 11 horas na Sala da Mulher Cooperativista, no prédio do CCTI (Centro 
Cooperativo de Tecnologia da Informação) – Matriz. 
 

CONVITE - LANÇAMENTO DE REGIMENTO 
Convidamos os Jovens Cooperativistas para participarem do lançamento do Regimento dos Jovens no Agroleite. O evento 
acontecerá dia 13 de agosto (terça-feira), as 16 horas, no Stand de Inovação e Estratégia, na Cidade do Leite. Participe! 
 

CONVITE - VISITA TÉCNICA  
A Comissão da Mulher Cooperativista convida: esposas de Cooperados, Mulheres e Jovens Cooperativistas para a visita 
técnica à FAEP - Federação da Agricultura do Estado do Paraná e Porto de Paranaguá-PR. A saída acontecerá dia 
25/07/19 (quarta-feira),  diretamente do prédio da Matriz as 06 horas, e o retorno será final da tarde. As inscrições vão 
até o dia 19/07 e custarão R$40,00  por pessoa para ajudar nos custos do almoço - servido no restaurante Danúbio Azul 
com frutos do mar e refrigerante.. 

  Mais informações com Nicole Costa pelo telefone (42) 99101-4149.  
 

Classificados 

 
VENDE-SE CAMINHÃO VW 5.140 4x2, 2011/2012, baú. 
Aproximadamente 100.000 KM rodados.  Os envelopes fechados, contendo nome, telefone e valor da proposta, devem 
ser entregues para o setor de Auditoria, localizado no escritório da matriz. O veículo encontra-se no pátio agrícola. O setor 
reserva o direito de não aceitar a proposta caso esteja abaixo do valor estimado 

  Mais informações com Roger Luiz de Lima através telefones  (42) 3234- 8218 ou (42) 99158-1032.  
 

VENDA DE SILOS 
A Fábrica de Rações disponibiliza para venda (financiado) silos nos tamanhos: 4, 6, 9, 12, 16 e 18 toneladas. Após 
definição do número de silos, serão determinadas as condições comerciais para formalizar o aceite para o associado. 

  As inscrições para intenções de compra devem ser feitas até o dia 21 de agosto, com Edenilson Cunha  Bonete 
através do telefone (42) 3234-8093.  
 

PROMOÇÃO CORTES DE CORDEIROS 
O Setor de Ovinos comunica os valores para os cortes desta semana.  
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Mercado Agropecuário 

 

PLANTÃO VETERINÁRIO 

• Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 99961-6606 

• Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 99978-1899 

• Castrovet – Plantão Permanente | (42) 98824-3466 

• Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 98404-8603 

• Coopervet – Plantão Permanente | (42) 99164-0636 

PLANTÃO LOJA AGROPECUÁRIA 

Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 98886-7024 

CONTATOS QUALIDADE DO LEITE CASTROLANDA 
• Cibelli  Daher Neufeldt (42) 99128-5904; 

• Larissa Goltz (42) 99151-0848; 

• Leonardo Lozano Damasceno (42) 98824-8229; 

• Thais Terezinha Endrigo (42) 98823-8544 
 
A responsável pelo plantão do final de semana- entre 12/07 (sexta-feira) e 15/07 (segunda-feira)- e durante a semana 

após o expediente, será a colaboradora Larissa.  

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

JULHO U$ 19,57 37,50 34,00 3,7740 

AGOSTO U$ 19,52 - - 3,8226 

SETEMBRO U$ 19,75 37,20 33,70 3,8375 

 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 77,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 75,82 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 79,00 - 

SOJA Disponível Santos 2019 R$ 78,80 - 

MILHO Castro R$ 36,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$ 34,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$162,50 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 140,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 870,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá S/I - 

TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

TRITICALE  - R$ 381,50 
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