
 

 

 

 

 

 

corporativo 
 
 
Portal do Cooperado 
O setor de Tecnologias da Informação informa que foi prorrogado o prazo para 17 de abril (domingo) a 
disponibilização da versão antiga do portal. Para acessar o novo portal é necessário efetuar o recadastramento, no 
setor de Cadastros da Matriz ou através do telefone (42) 3234-8100 com Vanessa. O novo portal traz novos 
recursos, padronização de telas, consultas e relátorios, além de garantir uma experiência nova com interfaces mais 
limpas e direcionadas às áreas de negócios. Além do novo Portal do Cooperado, foram lançados os aplicativos para 
uso em dispositivos móveis. Estes aplicativos da Castrolanda estão disponíveis nas lojas App Store, Google Play e 
Windows Phone Store. 

 
 

leite 

 

 
5ª Expojovem 
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem da Castrolanda) que será 
realizada de 09 a 12 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 29 de fevereiro (segunda-feira) com Raquel pelo telefone (42) 3234-
8095 ou pelo e-mail: raquel_schiavon@castrolanda.coop.br    

 
Leilão de Gado Leiteiro 
O setor de Comercialização de Gado informa que estão abertas as inscrições para o 16º Leilão de Gado Leiteiro da 
Castrolanda, no dia 12 de março (sábado), juntamente com a Expojovem. Os interessados devem procurar a área de 
Negócios Leite com Dirceu  pelo telefone (42) 3234- 8047 ou com Johnny pelo telefone (42) 3234-8220. 

 
Pedidos de Produtos Loja Agropecuária 
Para otimizar o atendimento e atender as demandas, a Loja  Agropecuária informa que fará o recebimento de 
pedidos de compras de cooperados “via lista”. Os pedidos recebidos serão atendidos após às 14 horas do dia 
seguinte, no setor de Vendas. Mais informações na Loja Agropecuária com o Jocenei Risden (42) 3234-8024. 

Retirada saldos globais de produtos 
Atenção cooperado(a), a área de Negócios Agrícola informa  que o prazo para a retirada 

de saldos globais de produtos para verão encerra no dia 28 de fevereiro (domingo). Caso 

não ocorra a retirada, o Setor de Insumos irá realizar a entrega dos produtos na 

propriedade. Mais informações no setor do FIA com Sabrina pelo telefone (42) 3234-8119 

ou com Hanne (42) 3234-8156. Cooperado, programe-se. 
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Dia do Pecuarista de Leite – Agende-se 
Atenção bovinocultor(a), o Dia do Pecuarista de Leite será realizado em 11 de março (sexta-feira), no Pavilhão 
Agroleite, às 19 horas, durante o Grande Campeonato da Raça Jersey e da Raça Holandesa para escolha do melhor 
animal da Expojovem. 

 

 

agrícola 
 

 
Dia de Campo Sementes Castrolanda 

A área de Negócios Agrícola convida os cooperados(as), assistentes técnicos e parceiros da Cooperativa para 
participarem do Dia de Campo Sementes Castrolanda, conforme programação abaixo: 
 
Itapeva 
Data: 17 de fevereiro (quarta-feira), às 15 horas 
Local: Fazenda Rancho Alegre 
Será servido um jantar no encerramento do evento. 
 
Angatuba 
Data: 08 de março (terça-feira), às 15h30 
Local: Fazenda Polenghi 
Será servido um jantar no encerramento do evento. 
 
Curiúva 
Data: 20 de fevereiro (sábado), às 09 horas 
Local: Agrícola Tsuruda 
Será servido um Almoço no encerramento do evento. 

 
Programação de Insumos 
A área de Negócios Agrícola informa que está aberta até o dia 28 de fevereiro (domingo) a programação para a safra 
de inverno 16/16.  Cooperado (a) entre em contato com seu engenheiro agrônomo e realize as suas programações de 
insumos. 

 
Circular Especial de Safra  
Cooperado(a), a área de Negócios Agrícola informa que está na sua Caixa Postal a Circular Especial da Safra de 
Verão 2015/2016. Fique atento as orientações, e dúvidas serão atendidas pelo setor de Controle de Qualidade pelo 
telefone (42) 3234-8037 com Leandro Sperandio, ou pelo telefone (42) 8816-3452 com Alexandra Morás. 

 
Recomendações de Segurança para Safra  
O setor de Segurança do Trabalho alerta aos motoristas os procedimentos obrigatórios para a carga e descarga de 
grãos e sementes na Cooperativa, válidos para a esta safra: 
 • Capacete de segurança: no interior das áreas operacionais há equipamentos vibratórios os quais podem 
 gerar queda de materiais, por esse motivo o uso deste EPI é obrigatório; 
 • A utilização de calçado de segurança e/ou calçado fechado é de caráter obrigatório, devido ao risco de 
 quedas de mesmo nível, tropeções e quedas de materiais.  
 • Para a garantia de qualidade do nosso produto e principalmente devido ao risco de incêndio, é 
 expressamente proibido fumar. 
 • Fique atento as sinalizações orientativas e proibitivas, localizadas nas áreas de circulação.  
NOTA: durante a safra de verão 2015/2016 NÃO será permitida a entrada do motorista que não 
estiver usando seus EPI’s.  
 

 

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: LEILA GOMES, MTB 6584. 
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fundação Abc 

 

 
Dia de Campo de Verão em Itaberá-SP 
A Fundação ABC convida produtores mantenedores e contribuintes, e assistentes técnicos, para o Dia de Campo de 
Verão que será realizado em Itaberá-SP, no dia 16 de fevereiro (terça-feira), a partir das 8 horas.  
Programação: 
Agrometeorologia – Impactos do atraso na colheita sobre a produtividade e qualidade de grãos do milho. 
Entomologia - Eficácia de eventos Bts no controle de Spodoptera frugiperda em milho. 
Fitopatologia – Estratégias para o manejo de ferrugem em soja. 
Fitotecnia - Genótipos de milho e soja para a safra verão.  
Herbologia - Manejo de Capim amargoso em soja Liberty Link e Cultivance.  
MAAP – Tecnologia de aplicação.  
Solos e Nutrição de Plantas - Híbridos e doses de Nitrogênio no milho. 
Forragicultura – Pastagens perenes / Híbridos de milho e sorgo para silagem. 
Mais informações  pelo telefone (42) 3233-8600 ou (42) 8840-5173, falar com Silvio. 

 
19º Show Tecnológico de Verão ABC 
A Fundação ABC convida todos os cooperados(as) para o 19º Show Tecnológico Fundação ABC que será realizado 
nos dias 02 e 03 de março (quarta e quinta-feira), a partir das 8 horas, no Campo Demonstrativo e Experimental de 
Ponta Grossa (Rodovia PR 151 km 318). O objetivo do evento é apresentar alternativas de produção e os avanços 
tecnológicos desenvolvidos através das pesquisas que a Fundação ABC faz e também apresentar as novidades que as 
principais empresas do ramo estão lançando no mercado. Toda a equipe técnica da Fundação ABC estará à 
disposição dos produtores rurais para tirar dúvidas, conversar e debater sobre assuntos da agricultura.  
Reserve estas datas na sua agenda! Mais informações pelo telefone (42) 3233-8600 ou (42) 8840-5173, falar com 
Silvio. 

 
 

comunidade 

 

 
Palestra 
A empresa STgenetics convida os cooperados(as) para participarem da palestra sobre “Benefício do uso de Sêmen 
sexado em rebanhos leiteiros e avanço com o SexedUltra”, com o palestrante Leonardo Brito (USA). A palestra será 
realizada no dia 1º de março (terça-feira), às 20 horas na casa da STgenetics, na Cidade do Leite. Mais informações 
com Jackson Koch pelo telefone (42) 9114-8344.   

 
 

você sabia? 
 
 
AGENDA DE CURSOS: Que a Cooperativa oferece para os cooperados e seus funcionários cursos e 
treinamentos. A agenda está disponível no site da Castrolanda, acesse www.castrolanda.coop.br/cursos . 
 
PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO: Que o 5º Princípio do Cooperativismo é a Educação, formação e 
informação - As cooperativas promovem a educação e a formação de seus cooperados, dos representantes eleitos, 
dos gerentes e de seus funcionários, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento da 
cooperativa. Divulgam os princípios de cooperativismo, e informam a natureza e os benefícios da cooperação para 
o público em geral, particularmente para os jovens e os líderes de opinião. 
 
MULHER COOPERATIVISTA: Que no dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e a 
Castrolanda promove para as cooperadas, esposas e filhas o 19º Encontro da Mulher Cooperativista. Venha 
desfrutar dessa programação feita especialmente para você Mulher.  
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mercado agropecuário 
 

 
 
Cotações futuras | BM&F 
 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 
MARÇO        8,63 40,50 37,00 3,9360 

MAIO           8,67 38,50 35,00 4,0000 
JULHO          8,72 - - 4,0840 

 
 
Mercado Agrícola 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$   75,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   73,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$  79,00 - 

SOJA Disponível Santos R$  76,80 - 
MILHO Castro R$   40,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$   41,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 185,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 190,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 740,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá - R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 660,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 432,00 R$ 285,00 

 
 
 

Plantão Veterinário 
Univet - Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9961-6606 
         Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9978-1899 
Castrovet - Plantão Permanente | (42) 8824-3466 
Maneio - Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 8404-8603 
Coopervet - Plantão Permanente | (42) 9908-7626 – (42) 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção - Plantão | (42) 8886-6329 

 
 
 

Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 8849-1474 
Logística Leite – Plantão | (42) 9139-3552 – (42) 8837-3643 

 
 
 

Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 8886-7024 


