
 
WhatsApp das Áreas 

Estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da Cooperativa com 

os grupos: Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola 

São Paulo e Novos Negócios. Se você cooperado (a) ainda não participa informe o seu 

número e grupo de interesse para a área de Comunicação da Cooperativa, através do e-

mail comunicacao@castrolanda.coop.br ou pelo número (42) 3234-8084. O WhatsApp 

é um comunicador instantâneo para smartphones que permite troca de mensagens, 

imagens, vídeos e áudio. 

 

corporativo 
 
JOVEM COOPERATIVISTA  
O Programa Jovem Cooperativista convida jovens de 16 a 25 anos a participarem da Visita a Unidade 
Industrial de Carnes (UIC), que acontecerá no dia 25 de março de 2017 com início às 08h15 e 
encerramento as 11h45. Vagas limitadas. Inscrições até 20 de março (segunda-feira) pelo telefones (42) 
3234-8318/ 9 9938-8417 com Daiane Goltz ou (42) 3234-8284/ 9 8816-8878 com Roselia Gomes ou  e-
mail  cooperativismo@castrolanda.coop.br. 

 
agrícola 

 

OPERAÇÃO SAFRA INVERNO 2017 
A Fundação ABC e a Castrolanda convidam os cooperados (as) para um evento inédito, que pretende 
discutir o panorama e os cenários para a próxima safra de inverno. Além de avaliar a programação feita 
pelos cooperados (as), os pesquisadores também vão apontar os fatores relevantes para uma boa 
condução desta safra. O encontro será no dia 5 de abril, no Memorial da Imigração Holandesa e 
também no dia 7 de abril, em Itapeva-SP, no Espaço Bella Vista (saída para Itaberá), com a seguinte 
programação: 
 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 
8h30 Recepção / Café 
9h às 12h20 Apresentações: 

- Panorama da Safra inverno - Luís Henrique Penckowski; 
- Previsão Climática para a safra 2017/2017 - Rodrigo Yoiti Tsukahara 
- Estratégias de adubação na cultura do Trigo - Gabriel Barth 
- Uso de sensores NDVI e aplicação de nitrogênio em taxa variável na cultura do Trigo - 
Fabricio Pinheiro Povh 
- Posicionamento do manejo de doenças na cultura do Trigo - Sênio José Napoli Prestes 
 

12h30 Almoço 
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batatas 
 
VENDA DE SUBSTRATO 

A área de Negócios Batatas informa aos cooperados que tem disponível para venda substrato de 
batata, terra preta para aplicação em jardins e gramados. O valor é de R$ 0,20/kg. Mais informações na 
Unidade da UBBS, falar com Fernando Ferraz  pelo telefone (42) 3234-8189.  

 
leite 
 
CLUBE DE BEZERRAS 
Pais e responsáveis, o Setor de Controle Sanitário e Gestão comunica que estão abertas as inscrições 
para edição do Clube de Bezerras 2017. As crianças com idade de 9 a 14 anos deverão inscrever suas 
bezerras, nascidas entre 1 de março de 2017 a 30 de abril de 2017. Prazo de inscrição até o dia 10 de 
abril, com Adrielle ou Aldoilson pelo telefones (42) 3234-8121/3234-8326. 

 
PROGRAMA HOME+LEITE 
A Área de Negócios Leite em parceria com a APCBRH, realizou o lançamento do programa de gestão 
de rebanhos Home+Leite. O cooperado(a) que tiver interesse em utilizar o Home+Leite deve fazer a 
inscrição junto ao Setor de Controle Sanitário e Gestão até o dia 24 de março. O valor para a instalação 
e a capacitação do Home+Leite já estão inclusas nas taxas que o cooperado (a) paga para a 
Castrolanda, não será cobrado a mais para ter essa ótima solução na propriedade.  
O Home+Leite é um programa simples e prático, que uma vez instalado no computador do cooperado 
(a), permitirá o registro de dados e a obtenção de informações importantes para a rotina das 
propriedades, como: Animais para Parir; Animais para Secar; Animais Cobertos; Fichas Individuais; 
Genealogia dos Animais; e outras informações. O Home+Leite também poderá exportar e importar 
dados para o programa Web+Leite, facilitando assim os controles e o cumprimento das 
responsabilidades dos cooperados junto a Castrolanda. A Área de Negócios Leite iniciará a partir de 
março a instalação do Home+Leite nas propriedades dos produtores interessados. Além da instalação 
do Home+Leite será feito a capacitação do produtor ou responsável para uso eficiente do programa e a 
disponibilização de crédito no sentido de facilitar a compra de um computador para o cooperado que 
precisar para o uso do Home+Leite. 
Mais informações na Área com o Gerente de Negócios Leite, Henrique Costales Junqueira (42) 3234-
8178. 
 
TROFÉU AGROLEITE 
Já estão abertas as indicações para a edição 2017 do Troféu Agroleite. As votações podem ser feitas 
através da internet no site oficial do evento www.trofeuagroleite.com.br . A votação é aberta para todas 
as pessoas físicas com o uso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento, validados 
na Receita Federal. Para garantir a segurança será registrado apenas um (1) voto por pessoa. O 
período das votações acontece até dia 31 de maio de 2017. Cooperado (a) dê o seu voto, quem ou qual 
empresa na sua opinião merece receber o Prêmio Troféu Agroleite 2017. 
 
 

você sabia? 
  
LOJA AGROPECUÁRIA: Que em virtude da busca por melhoria continua e aperfeiçoamento constante 
em nosso atendimento, a loja possui um terminal de atendimento para orientar e dar suporte aos 
cooperados e clientes, tirando suas dúvidas sobre produtos e muitas outras informações. 
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EXPOJOVEM 2017: Que aconteceu essa semana a Expojovem 2017. O evento foi promovido para 
incentivar os novos expositores locais e identificar animais promissores para a pista do Agroleite. Nesta 
6ª edição, a atividade promoveu uma programação completa nos dias 15 a 18 de março, no Pavilhão 
Agroleite. 
 
DIA DO PECUARISTA: Que no dia 17 de março foi realizado o Dia do Pecuarista de Leite, no Pavilhão 
Agroleite. A atividade faz parte do Programa de Melhoria da Qualidade do Leite com a premiação 
daqueles produtores que tiveram o melhor desempenho ao longo do ano de 2016. O prêmio é realizado 
através do reconhecimento com a entrega de diplomas e troféus. 
 
LEILÃO DE GADO LEITEIRO: Que o Leilão é tradicional na região. Inicialmente era voltado para um 
Leilão Interno e agora é destaque como Leilão Comercial. O objetivo é a comercialização de animais de 
pequenos, médios e grande porte dos produtores cooperados da Castrolanda de forma a dar uma 
oportunidade igual para todos.  
 
FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS: Que desde setembro de 2016 membros da 
Castrolanda, Frísia e Capal participam mensalmente nas sextas-feiras e sábados até o mês de junho do 
Programa de Formação de Conselheiros Cooperativos. O Instituto Superior de Administração e 
Economia (Isae) em parceria com o SESCOOP/PR estruturou o programa com o objetivo de aprimorar 
e desenvolver competências dos Membros de Conselhos. 
 
BIER HOFF CONQUISTA TÍTULOS: Que na  terça-feira, dia 7 de março, durante o Festival Brasileiro 
da Cerveja, a Bier Hoff ganhou o bronze como melhor cervejaria do Brasil pelo Concurso Brasileiro da 
Cerveja e recebeu mais nove medalhas na avaliação de cervejas: duas de ouro, seis de prata e uma de 
bronze. Além disso, quatro rótulos foram lançamento inéditos: Bier Hoff Juicy Ipa, Jerimoon Pumpkin 
IPA, Bier Hoff Helles e a Bier Hoff Pale Lager que já no seu lançamento foi premiada com a medalha de 
Bronze na categoria American Amber Lager. 
 
EMBALAGENS VAZIAS DE FERTILIZANTES: Que já está em andamento o projeto piloto do IMPEV e 
da Abisolo. Pelo projeto o cooperado pode fazer a devolução de embalagens vazias de fertilizantes 
foliares, organominerais, orgânicos, substratos para plantas e condicionadores de solo, seguindo as 
mesmas orientações dadas às embalagens de defensivos agrícolas, ou seja tríplice lavadas, separadas 
por tamanho de embalagem e depositadas em big bags. O projeto segue até setembro deste ano. 
 
CLASSIFICADOS 
Vende-se os seguintes itens que seguem abaixo. Os envelopes fechados devem ser entregues para a 
Secretária Executiva da Diretoria, Ana Julia Dobis até o dia 20 de março (segunda-feira). A Cooperativa 
reserva o direito de não aceitar caso esteja abaixo do valor proposto. 
 

DESCRIÇÃO MARCA MODELO ANO/OBSERVAÇÃO COR 

Caminhonete Ford F1000 TURBO Ano Fab. 1993 
Ano Mod. 1994 

Carroceria:  madeira 
Combustivel: diesel 

Preta 

Conjunto Scania  
 

+ 
 

Graneleira Schiffer 
 

T 113 trucado 
362 CV 

 
 

3 EIXOS 

Ano Fab. 1996 
Ano Mod. 1997 

 
 

Ano Fab. 2014 
Ano Mod. 2015 

 

Branca 
 
 
 

Preta 
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mercado agropecuário 
 

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

MAIO        9,98 35,00 31,50 3,1860 
JULHO       10,08 30,67 27,17 3,2370 

     AGOSTO    10,08 - - 3,1900 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  69,30 R$   30,17 
SOJA Disponível Castrolanda R$  67,86 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  71,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$  71,70 - 
MILHO Castro R$  26,50 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$  29,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 175,00 R$   94,8 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 145,00 R$   84,6 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 600,00 R$ 644,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 650,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 584,00 

TRITICALE  R$ 360,00 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 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 

 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


