
 

 

   

 

DESTAQUE:  

A Unidade Industrial de Carnes deu início às operações na segunda-feira (12/01) com 
o primeiro abate de animais. Os produtos terão a marca Alegra e em breve estarão 
nas gôndolas dos supermercados à disposição do consumidor. A produção inicial 
será de carcaças. Em fevereiro serão iniciados os cortes e a partir de maio os 
produtos industrializados. 
 

Nº 02 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 15.01.2015 

:: DIRETORIA 
//RESERVE AS DATAS - 2015 
PRÉ-ASSEMBLEIAS REGIONAIS DE BALANÇO 

 
PRÉ-ASSEMBLEIA DE BALANÇO – PIRAÍ DO SUL 
DATA: 05 de fevereiro (quinta-feira) 
HORÁRIO: 9h 
LOCAL: ENTREPOSTO DE PIRAÍ DO SUL 
 
PRÉ-ASSEMBLEIA DE BALANÇO – ITABERÁ/SP 
DATA: 06 de fevereiro (sexta-feira) 
HORARIO: 15h 
LOCAL: ENTREPOSTO DE ITABERÁ 
 
PRÉ-ASSEMBLEIA ANUAL DE BALANÇO 
DATA: 30 de janeiro (sexta-feira) 
HORÁRIO: 14h 
LOCAL: MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 12 de fevereiro (quinta-feira)  
HORÁRIO: 14h 
LOCAL: MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 
 
Mais informações na diretoria com Ana Julia (42) 3234-
8003 ou e-mail: anajulia@castrolanda.coop.br 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

:: CORPORATIVO 
//CLASSIFICADO 
Vende-se Imóvel rural, área total de 34,50ha, sendo 
aproximadamente 14ha agricultáveis, na região da 
Cunhaporanga, em Castro/PR.  Interessados procurar direto 
o proprietário pelo fone (42) 9973-0098.  
 

//AVISO DE REUNIÃO - EXPANSÃO DE ÁREAS 
A Castrolanda recebeu oferta de área na região de Itaberá 
(SP) com aproximadamente 2.300ha (há opção também de 
área menor, aproximadamente 250ha). Após análise do 
Comitê de Expansão de Áreas o local é interessante para 
futuro Projeto de Formação de Condomínio de Produtores. 
Portanto, convida para a reunião no dia 16 de janeiro (sexta-
feira), às 9 horas na Unidade de Beneficiamento de Batata 
Semente (UBBS). Confirme a sua presença até o dia 15 de 
janeiro e saiba mais informações sobre Norma de 
Condomínio com Ana Julia (42) 3234-8003 ou Samuel em 
Itaberá (15) 99143-9569. 

 
//AVISO DE REUNIÃO – ICMS/CONTA 
GRÁFICA 
A área de Negócios Corporativo convida para reunião sobre 
ICMS que será realizada no dia 27 de janeiro (terça-feira) às 
9h na Unidade de Beneficiamento de Batata e Semente. O 
objetivo é explanar sobre os créditos acumulados em Conta 
Gráfica na Cooperativa e a mudança da forma de cobrança 
das taxas de serviços aos cooperados e dos setores. Mais 
informações com Gilson na área da Controladoria (42) 3234-
8091. 
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:: AGRÍCOLA 
 

//IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 
A Unidade de Negócios Agrícola informa que a Portaria do Parque Operacional da Matriz está sendo controlada por sistema tipo 
“via fácil”. O objetivo é de agilizar o fluxo de veículos e restringir o acesso de veículos não autorizados. Com o novo sistema o 
cooperado não terá necessidade de se identificar e a cancela abrirá automaticamente a partir de um tag que ficará no 
veículo.  Para tanto, o cooperado terá que retirar seu tag na Recepção da Unidade de Negócios Agrícola (será fornecido um tag 
por matrícula). Caso o cooperado queira adquirir mais tags será debitado o valor diretamente em sua matrícula. A recepção da 
Unidade Agrícola trabalha das 7h40 às 17h de segunda a sexta e 7h40 às 11h40 aos sábados, sendo mais rápido o atendimento a 
partir das 9h devido ao cadastro de caminhões no início do expediente. Desde já a Unidade agradece a colaboração de todos e 
espera do novo sistema agilizar o acesso para o cooperado, bem como zelar pelo patrimônio da cooperativa.   

 

//SHOW RURAL – CASCAVEL 
A Unidade de Negócios - Agrícola disponibilizará um ônibus para os cooperados interessados em visitar o Show Rural que será 
realizado no período de 2 a 6 de fevereiro em Cascavel. O ônibus sairá do escritório Administrativo da Matriz na Castrolanda, à 
meia noite (00 hora) do dia 02 de fevereiro (segunda-feira) para visita na feira no dia 03 de fevereiro (terça-feira). Os 
interessados podem fazer a inscrição com a Larissa pelo telefone (42) 3234-8099 ou e-mail: 
larissa_almeida@castrolanda.coop.br   

 

//AVISO DE REUNIÃO - ARMAZENAGEM A NÍVEL DE FAZENDA 
Cooperados (as) que operam na Modalidade ANF (Armazenagem em Nível de Fazenda) no Paraná estão convidados para 
participar da reunião sobre Estratégia para Recebimento e Segregação de Soja Intacta nas ANF’s, que será realizada no dia 27 de 
janeiro (terça-feira), das 8h30 às 10h no Espaço Educação Corporativa (antigo DAT)  com a presença de Oribel F. Silva (RTV da 
Monsanto). A sua presença é fundamental para definir a estratégia de operação de sua Unidade de Recepção e Armazenagem. 
Os cooperados que operam na modalidade ANF em São Paulo serão orientados pelo Alcebíades na próxima semana. Mais 
informações falar com Diogenes (42) 3234-8129. 

 

:: MULHER COOPERATIVISTA 
 

//SHOW RURAL - CASCAVEL 
A Assessoria de Cooperativismo informa que por iniciativa das Mulheres Cooperativistas, a Castrolanda disponibilizará um 
ônibus exclusivo para as cooperadas, esposas de cooperados e filhas maiores que 18 anos para visita ao Show Rural em 
Cascavel/PR. O ônibus sairá do escritório Administrativo da Matriz à meia noite (00 hora) do dia 03 de fevereiro (terça-feira) 
para visita no dia 04 de fevereiro (quarta-feira). As interessadas podem fazer a inscrição até o dia 27 de janeiro (terça-feira) com 
Rosélia (42) 3234-8284/ (42) 8816-8878 ou e-mail: roselia@castrolanda.coop.br  

 

:: LEITE 

// 4ª EXPOJOVEM                                                                                                                                                
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem da Castrolanda) que será realizada de 04 a 
07 de março, no Pavilhão Agroleite. As inscrições dos animais das raças holandesa e jersey podem ser feitas na área de Negócios 
Leite até o dia 20 de fevereiro (sexta-feira) com Raquel (42) 3234-8095 ou e-mail: raquel_schiavon@castrolanda.coop.br 

//LEILÃO DE GADO LEITEIRO                                                                                                                          
O setor de Comercialização informa que estão abertas as inscrições para o Leilão Virtual que será realizado de 02 a 09 de 
fevereiro e também o 15º Leilão de Gado Leiteiro da Castrolanda, no dia 07 de março (sábado), juntamente com a Expojovem. 
Os interessados devem procurar o setor de Comercialização de gado leiteiro, falar com Dirceu ou Johnny ou pelo telefone (42) 
3234- 8047. 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 

IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha * Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584. 
Tiragem: 800 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8084 
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:: CARNES 
 

//AVISO DE REUNIÃO - SUINOCULTORES 
A Unidade de Negócios - Carnes convida os cooperados suinocultores para a reunião que será realizada no dia 22 de janeiro 
(quinta-feira), às 14h no Memorial da Imigração Holandesa.  
Pauta: Assistência Técnica; Resultado Teste 9 - UGE; Programa de Gestão; “Melhores da Suinocultura”; Assuntos Diversos (UIC, 
Vivax (Imunocastração). A sua presença é de fundamental importância. 

  

:: FUNDAÇÃO ABC 
 

 //ENCONTRO TÉCNICO DE INVERNO  
Atenção cooperado (a) a Fundação ABC convida para se reunirem com os coordenadores de pesquisa da instituição no Encontro 
Técnico de Inverno, que será realizado em dois dias. 

Data: 27 de janeiro (terça-feira) – Das 8h30 às 17h no Memorial da Imigração Holandesa – Castro/PR 
Data: 29 de janeiro (quinta-feira) – Das 8h30 às 17h - Local: Unimed Club – Itapeva /SP 

Trata-se de uma excelente oportunidade de conhecer os últimos resultados de pesquisas realizadas na última safra Inverno e 
comparada com as anteriores. À medida que os coordenadores de pesquisa forem liberando os temas divulgaremos em circular. 
Temas: Fitopatologia: Controle de Doenças em Trigo – Atualização Técnica para a Safra 2015; Fitotecnia: Genótipos de trigo para 
a safra 2015 e qualidade industrial da farinha; Moinho Herança Holandesa: Mercado de Trigo 
Colabore com organização e entre em contato com a Fundação ABC pelo telefone (42) 3233-8600 ou por email: 
recepcao@fundacaoabc.org.br e reserve a sua vaga até ao meio-dia (12horas) de 25 de janeiro (domingo). 
ERRATA: A Fundação ABC encaminhou convite aos cooperados através da Caixa Postal. E nele, a Assessoria de Comunicação 
(FABC) errou o local do evento para a região fria. O local correto é o divulgado nesta circular, no Memorial da Imigração 
Holandesa em Castro-PR. 

 

:: CORPORATIVO 
 

//TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERADOS 
Cooperado (a) segue a divulgação das taxas dos serviços da Unidade de Negócios - Leite. Nas próximas edições serão publicadas 
as taxas das demais áreas de atuação da cooperativa. 

 

 
 

 

Unidade/serviço Forma de cobrança 2015 2014

Administração e Controles

por litro de leite comercializado:

administração Pecuária de Leite 0,00272R$          0,00256R$          

gestão 0,00151R$          0,00125R$          

agrostologia 0,00148R$          0,00133R$          

comercialização de gado 0,00142R$          0,00133R$          

assistência técnica (limitado a 1,5% s/compra) 0,00120R$          0,00112R$          

qualidade do leite 0,00171R$          0,00169R$          

total 0,01004R$          0,00928R$          

Assistência Técnica

taxa fixa por cooperado (limit. a 1,5% s/compra) mensal 181,90R$            170,00R$            

Comerc. de gado - cooperados não integrados

taxa sobre a comercialização de gado s/ valor comercializado 5,00% 5,00%

Fundação ABC

sobre silagem por ha em maio 23,00R$              18,99R$              

Unidade de Produção de Novilhas

assistência técnica p/ recriadores:

até  50 animais por produtor fixo/ mensal 202,23R$            189,00R$            

de 51 a 200 animais por animal/ mensal 4,05R$               3,78R$               

acima de 201 animais por produtor fixo/ mensal 1.012,27R$         946,05R$            

mensal
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 

SOJA PARANAGUÁ US$ MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

   2,6200 

MAIO/15                   22,51 28,55 25,05 2,7750 
JULHO                        -   2,7660 

MARÇO                      - 29,18 25,68 2,6500 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo 280,00 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 60,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 59,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos FM - 

MILHO Castro              R$ 27,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas              R$ 26,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 170,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 135,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 600,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 600,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 360,00 R$ 285,00 
 
 
 
 

 
 
 
//PLANTÃO VETERINÁRIO 

Univet 
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606 
Robson Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899 
Castrovet 
Plantão Permanente | 8824-3466 
Maneio 
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603 
Coopervet 
Plantão Permanente | 9908-7626 - 8836-4569 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 

 
 
 
  


