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DESTAQUE: 
A Cooperativa informa que não haverá expediente nos setores administrativos na 
segunda-feira (03/03) e terça-feira (04/03). Demais setores farão atendimento em 
regime de plantão. Na quarta-feira (05/03) o expediente terá início às 7h40min. 

:: CORPORATIVO 
 
 

//IMPOSTO DE RENDA 
Cooperado (a), o setor de Contabilidade solicita 
aos seus clientes o envio dos documentos 
referentes ao exercício de 2013. A partir de março inicia 
o prazo para entrega da Declaração de Imposto 
de Renda. Fique atento! 
 
 

//RELATÓRIO ANUAL 
O Relatório Anual do exercício 2013 já está disponível 
na página da Castrolanda em www.castrolanda.coop.br  

   Acompanhe. 
 
 

//SAC 
O Serviço de Atendimento 
Castrolanda (SAC) está disponível para 
sugestões, reclamações ou dúvidas. Participe 
da sua Cooperativa utilizando este serviço. 
 

 

//PROGRAMA DE ESTÁGIO 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 
para filhos de cooperados. O objetivo é capacitar 
sucessores de cooperados e identificar potenciais 
profissionais, com perfil arrojado em busca de um 
crescimento sólido e uma carreira promissora na 
Cooperativa. Confira as oportunidades em nossa página 
www.castrolanda.coop.br 
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:: CARNES 

// VISITA FRIGORÍFICO 
A área de negócios Carnes convida os suinocultores para 
visitarem as instalações do Frigorífico no dia 14 de março 
(período da manhã). Os interessados podem fazer a 
inscrição com Lurdenis Ferraz (42) 3234-8021 até a sexta-
feira (07/03). 
 

// OFERTA DE LEITÕES 
Devido à demanda de aumento do peso dos suínos a serem 
entregues na Unidade Industrial de Carnes, definiu-se, 
durante reunião do grupo Terminadores UPL no dia 14/02, 
o aumento do intervalo entre lotes. Desta forma, serão 
ofertados 2800 leitões (20 a 25 kg) da UPL o que permitirá 
alongar este período. 
As inscrições devem ser realizadas até o dia 14/03/14 com 
a Lurdenis no setor de suínos. A definição irá ocorrer até o 
dia 21/03/14. O contrato deverá ser assinado até o dia 
28/03/14.  
Os leitões serão entregues entre 21/04 a 22/08/14. 
Portanto, as instalações devem estar aptas a receber os 
leitões dentro deste período. 
Terão a preferência os Cooperados: Terminadores UPL, 
seguidos por Cooperados e Terceiros a se tornar 
Cooperados.   
O setor de suínos estará à disposição para maiores 
informações. 

 
 
 
 
 
 

http://www.castrolanda.coop.br/
http://www.castrolanda.coop.br/
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     :: LEITE 
 
//PLACAS DE PROPRIEDADE 
A Cooperativa informa os cooperados (as)  que estão abertas as inscrições para os interessados  (as) nas Placas de Identificação 
das Propriedades. A Castrolanda vai subsidiar 50% do investimento total das placas que inclui armação em tubos de ferro, 
chapa galvanizada e adesivação dupla face onde poderão constar o nome do proprietário e da propriedade ou apenas o nome 
da propriedade.  A solicitação pode ser feita com Luciana no setor de Compras (DDR 3234-8033) até o dia 31 de março 
(segunda-feira). 

 
//COTAÇÕES LOJA AGROPECUÁRIA 
Cooperado, a Loja Agropecuária Castrolanda disponibiliza cotações de Implementos Agrícolas. Segue a  descrição de alguns 
itens: Carretas basculantes;  Conchas;  Distribuidor de esterco sólido e líquido;  Espalhador de calcário;  Plainas;  Raspo;  
Agitador de esterco; Pulverizadores. Para fazer a cotação entre em contato com Raichman Penafiel ou Lucas Mesquita (42) 
3234- 8076 ou 8837-1762.  

 

//CLUBE DE BEZERRAS 
Estão abertas as inscrições para as crianças que vão participar do Clube de Bezerras 2014. Procure o  setor de Controle Sanitário 
e Gestão, Ricardo (42) 3234-8121 e faça a inscrição até o dia 28 de fevereiro (sexta-feira).  
ATENÇÃO: O período de nascimento das bezerras: 1 de março até 30 de abril de 2014 e  as crianças serão inscritas antes do 
nascimento das bezerras. O objetivo é que a criança possa acompanhar o nascimento das bezerras. As crianças que 
comprovarem com fotos ou vídeos o nascimento da sua bezerra  ganharão um brinde Castrolanda.  

AVISO DE REUNIÃO - Haverá uma reunião no sábado (8 de março)  para os pais e crianças interessadas 
em participar do Clube de Bezerras,  no DAT,  às 9 horas. Participe. 
 
//14° LEILÃO DE GADO LEITEIRO DA CASTROLANDA 
O setor de Comercialização de Gado da Castrolanda informa que estão abertas as inscrições para os interessados na compra e 
venda de animais no 14° Leilão de Gado Leiteiro, que será realizado no dia 22 de março (sábado), a partir das 15 horas no 
Parque de Exposições Dario Macedo. Poderão participar as seguintes categorias de animais: bezerras, novilhas e vacas de 1º 
parto, das raças: holandesa, jersey e mestiças leiteiras. (O regulamento está disponível na área de Negócios Leite). Mais 
informações com Dirceu ou Johnny (DDR 3234-8047), email: dirceu@castrolanda.coop.br     johnny@castrolanda.coop.br  

 
// 3ª EXPOJOVEM  
A 3ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem) vai ser realizada nos dias 20,21 e 22 de março, no Parque de Exposições 
Dario Macedo. O objetivo é incentivar novos expositores locais e identificar animais promissores para a pista do Agroleite. As 
inscrições para os animais das raças holandesa e jersey podem ser feitas na área de negócios Leite da Cooperativa até o dia 10 
de março com Rodrigo Prioto rodrigop@castrolanda.coop.br (42) 3234-8110. 
 

//Cursos CTP (Centro de Treinamento para Pecuaristas) 
A área de negócios Leite informa as vagas disponíveis para os cursos do CTP para março de 2014. 

1. Curso de Manejo de Gado Leiteiro para Funcionários 
a. De 11  a 14 de março - 10 vagas  

2. Curso de Manejo de Bovinos de Leite para Produtores 
a. De 24 a 28 de março - 10 vagas  

Os interessados devem procurar os técnicos do Termo de Cooperação para realização de suas inscrições.  

 
ATENÇÃO: Em nossa página na internet www.castrolanda.coop.br há um espaço exclusivo para Cursos e 
Treinamentos com outras oportunidades. Acesse e faça a sua inscrição com os técnicos do Termo de 
Cooperação.  

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 

mailto:dirceu@castrolanda.coop.br
mailto:johnny@castrolanda.coop.br
mailto:rodrigop@castrolanda.coop.br
http://www.castrolanda.coop.br/
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

MARÇO/14              28,30 33,56 30,06 2,3540 

ABRIL/14                 27,11 - - 2,3680 

MAIO/14                 30,07 31,91 28,40 2,3850 

JUNHO/14               26,82 - - 2,3900 

JULHO/14                28,00 24,54 21,04 - 

AGOSTO/14            26,68 24,18 20,68 - 

 

// MERCADO AGRÍCOLA 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2012/2013 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 71,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 69,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 27,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 34,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 185,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 130,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 780,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 790,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 720,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 468,00 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 
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:: AGRÍCOLA 
 
//DIA DE CAMPO – SEMENTES CASTROLANDA 

A área de negócios Agrícola convida os cooperados (as), assistentes técnicos e parceiros da Cooperativa para o Dia 
de Campo - Sementes Castrolanda em:   
Angatuba-SP: 14/03 (sexta-feira) próximo a Indústria da Polenghi. 
O Dia de Campo terá inicio às 8 horas com término previsto para as 13 horas. Haverá almoço no local para os 
participantes.  
 

 

:: FUNDAÇÃO ABC 
 
//VIAGENS TÉCNICAS 
 Em atendimento às solicitações dos cooperados das cooperativas ABC, a Fundação ABC apresenta as seguintes sugestões de 
viagens técnicas aos produtores, colaboradores das cooperativas, técnicos, estudantes e profissionais liberais da região que 
desejam ampliar os conhecimentos em suas áreas de atuação: 
 
Os programas contemplam: Todo transporte rodoviário no exterior, hospedagem em hotéis confortáveis, em apartamentos 
duplos, com café da manhã, visita a pontos turísticos, oportunidades para compras, todas as refeições (almoços e jantares), 
seguro em grupo, coordenação profissional do grupo, apoio para tradução (inglês), apoio e orientação para obtenção de cartas-
convite e Visto (EUA), possibilidade de parcelamento da parte aérea, sem juros. 
Mais informações com Nadiel (42) 9972-1972 email: contato@npkconsultoria.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
APOIO : 
 

 

mailto:contato@npkconsultoria.com

