
PRECIFICAÇÃO DE TRIGO CASTROLANDA  
A Unidade de Negócios Agrícola, convida os produtores de Trigo para participar 
de reunião com o setor de Sementes para apresentação do modelo de 
“Precificação de Sementes de Trigo Castrolanda”. A reunião acontecerá na terça-
feira, dia 20 de março, às 14 horas, no Auditório da Unidade de Negócios Agrícola 
(Anexo ao FIA). No encontro serão abordados vários tópicos como a forma de 
aquisição da matéria-prima, bonificação aos cooperantes, royalties da genética, 
custos operacionais, até chegar no preço final da semente de trigo. 

 
corporativo 

 
NOVO DIRETOR EXECUTIVO 
O Conselho de Administração da Castrolanda informa que desde a segunda-feira (05/03) Thomas G. W. 
A. Domhoff assumiu a Diretoria Executiva na Cooperativa ao lado de Popke Ferdinand van der Vinne. O 
novo executivo é de nacionalidade holandesa, tem ampla experiência na área de gestão em varejo, 
corporativo e cooperativo, além de consultoria estratégica, liderança de projetos e governança 
organizacional. Na Castrolanda, Thomas vai ocupar a Diretoria Executiva que compreende as áreas de 
negócios: Agrícola, Carnes, Leite, Batatas, CSC, Financeiro e também representará a Cooperativa na 
intercooperação Unium das Cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal. 
 
FABC-OPERAÇÃO SAFRA DE INVERNO  
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realiza mais uma edição 
da Operação Safra de Inverno. Nos encontros os coordenadores de pesquisa da instituição repassam 
as últimas orientações, com base na programação de safra feita em cada cooperativa. Para mais 
informações entrar em contato com Silvio pelo telefone (42) 3233-8603. Confira abaixo locais e 
programação: 
Locais: 
27/03 - Itapeva-SP - Espaço Bella Vista 
29/03 - Arapoti-PR - Auditório da Ceral 
04/04 - Castro-PR - Auditório da Fundação ABC 
26/04 - Carambeí-PR - na ExpoFrísia 
Programação: 
8h30 às 9h - Recepção/Café; 
9h – Palestras: Panorama Safra Inverno - Luís Henrique Penckowski; 
                         Posicionamentos de genótipos de trigo para a safra 2018 - Rudimar Molin; 
                         Custos de produção para culturas de inverno – Claudio Kapp Jr; 
10h20 às 10h30 - Intervalo 
10h30 – Palestras: Atualizações no Manejo das doenças dos cereais de Inverno - Senio J. N. Prestes; 
       Dessecação de pré-colheita de trigo. Pontos de atenção e benefícios – Luís Henrique Penckowski 
12h00 – Encerramento 
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FORRATEC DE INVERNO 
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realizará nas cidades 
sedes das cooperativas um encontro técnico com os pecuaristas de leite, com as seguintes 
apresentações:Posicionamento de forrageiras de inverno - Richard Paglia de Mello; Ferramentas para 
melhorar a assertividade na estimativa de produtividade – Fabricio Pinheiro Povh; Custos de produção 
para culturas de inverno - Pastagens – Claudio Kapp Jr. Os encontros acontecerão em Carambeí, no 
dia 27/03, às 19h, no Auditório Leendert de Geus; em Arapoti, dia 29/03, às 13h30, no Auditório da 
Ceral; e em Castro, dia 04/04, às 13h30, no Auditório da Fundação ABC. Para mais informações entrar 
em contato com Silvio pelo telefone (42) 3233-8603. 
 
PROVEDOR DE INTERNET VIA SATÉLITE- HUGHESNET 
O Núcleo de Tecnologia da Informação comunica aos cooperados que a Castrolanda tornou-se uma 
revenda dos serviços da HughesNet, provedor de internet via satélite com presença global. A taxa de 
adesão é de R$ 99,00, e o valor dos planos varia de acordo com a necessidade do consumidor. Em 
abril  o núcleo realizará uma ação para que os interessados possam utilizar o serviço e validar suas 
expectativas. Para obter mais informações e consultar valores dos planos os interessados devem 
procurar o setor no escritório da Matriz, através do telefone (42) 3234-8080 ou pelo e-mail 
internet@castrolanda.coop.br. 

 
TREINAMENTO MASTER MIND JOVENS 
O Programa Jovem Cooperativista informa aos jovens cooperados e filhos de cooperados, entre 15 e 25 
anos, que haverá o Treinamento Master Mind. O treinamento tem objetivo de oferecer benefícios aos 
jovens como mais habilidade nos Fundamentos da Conversação nas relações individuais e de 
memorização e o desenvolvimento da autoconfiança. Os treinamentos acontecerão nos dias 31/03, 
14/04 e 28/04, sempre aos sábados, das 9h às 13h, no auditório da Fundação ABC. As inscrições 
estarão abertas pelo site da cooperativa até a próxima terça-feira, dia 20/03. Mais informações com a 
Assessoria de Cooperativismo pelo telefone (42) 3234-8284 ou 98816-8878.  
 
AULA INAUGURAL JOVEM SUCESSOR 
O Programa Jovem Cooperativista convida os jovens para participar da aula inaugural do Treinamento 
“Jovem Sucessor”, que acontecerá  no dia 27/03/2018 (terça-feira), na sala Educação Corporativo, as 
18h. O treinamento Jovem Sucessor contemplará abordagem sobre cooperativismo, 
empreendedorismo, entre outras atividades e oportunizará a participação no Dale Carnegie. O jovem 
que deseja participar do curso deve atuar na propriedade e/ou nos negócios da família. As inscrições 
para participar da aula inaugural estarão abertas no site da Castrolanda até 20/03. Durante a aula 
inaugural o jovem decidirá se participa ou não do curso todo. Mais informações com a Assessoria de 
Cooperativismo pelo telefone (42) 3234-8284.  
 
PISO SALARIAL PARANÁ 
A área de Gestão de Pessoas informa aos cooperados que a partir de 01 de março de 2018, houve 
alteração no piso salarial no Estado do Paraná. O valor varia de R$ 1.247,40 a R$ 1.441,00 conforme a 
categoria. O decreto PR 8.865/2018 estabelece 4 (quatro) pisos salariais para grupos de categorias 
profissionais diferentes: GRUPO I - R$ 1.247,40 para os Trabalhadores Empregados nas Atividades 
Agropecuárias, Florestais e da Pesca; GRUPO II - R$ 1.293,60 para os Trabalhadores de Serviços 
Administrativos, Trabalhadores Empregados em Serviços (domésticas), Vendedores do Comércio e 
Lojas e Mercados e Trabalhadores de Reparação e Manutenção; GRUPO III - R$ 1.339,80 para os 
Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais; GRUPO IV - R$ 1.441,00 para os Técnicos 
de Nível Médio. Para mais informações entrar em contato com Fabianne ou Marcos pelos telefones 
3234-8266 ou 3234-8068. 
 

agrícola 
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ACEITE DA PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS 
A Unidade de Negócios Agrícola informa que a partir dessa safra de inverno (18/18) será necessário o 
aceite dos cooperados na programação de insumos. Isso será feito através da assinatura da 
programação. Essa medida foi sugerida para que todos tenham ciência dos insumos programados pelo 
seu assistente técnico para cada safra e cultura. A assinatura da programação pode ser feita em 
qualquer uma das unidades da Cooperativa (Matriz e Filiais), com o responsável pelo receituário. A 
programação deve ser assinada até o dia 23/03 (sexta-feira). Para mais informações entrar em contato 
com Rodrigo Namur pelo telefone (42) 3234-8130.  

 
PREENCHIMENTO NFEC- CULTIVARES K5616 E K6221 
A Unidade de Negócios Agrícola solicita aos cooperados que possuem as cultivares K5616 e K6221, da 
parceria de Soja Convencional Kumagro Agrária, que prestem atenção e identifiquem corretamente 
essas cultivares no momento de preenchimento da NFEC, visto que a gestão desse estoque será feita 
pela cultivar informada. Os associados que possuem ANF e farão a segregação, devem informar ao 
Setor Comercial o volume armazenado destas cultivares, mesmo que tenha sido misturado com outras 
cultivares convencionais.Qualquer dúvida entrar em contato com Diogenes através do telefone (42) 
3234- 8129. 

 

carnes 
 
MILHO PRÓPRIO PARA RAÇÕES  
A Área de Negócios Carnes comunica que a Fábrica de Rações receberá  a partir de março/18 a opção 
para transferência de milho dentro do padrão tipo 1 e tipo 2 para uso nas rações e também milho moído,  
processo conhecido como “milho próprio para uso nas rações”. O processo termina em setembro deste 
ano. Mais informações na área de Comercialização de Cereais com Maicon, ou pelo telefone (42) 3234-
8085. 

   
PROGRAMA MINHA GRANJA 
A Área de Negócios Carnes convida os cooperados Terminadores UPL para reunião de apresentação 
do Programa Minha Granja, no dia 22 de março (quinta-feira), às 14 horas, no Antigo DAT. O software 
tem por objetivo realizar gestão dos principais indicadores zootécnicos e econômicos da fase de 
terminação de suínos entre todas as propriedades do sistema ALEGRA. A apresentação será conduzida 
pela equipe técnica da Empresa Minha Granja.  

 

leite 
 
PERÍODO DE CARÊNCIA DE MEDICAMENTOS  
O Setor de Qualidade do Leite informa os cooperados que o medicamento Mastijet Forte da empresa 
MSD Saúde Animal sofreu alteração no seu período de carência, que antes era de 3 dias e agora 
passou para 9 dias. E ainda, o medicamento Pencivet Plus PPU da empresa MSD Saúde Animal passa 
a ter sua forma de armazenamento refrigerado. O setor ressalta a importância de respeitar o período de 
carência dos medicamentos utilizados, evitar o uso indiscriminado de antibióticos e seguir as 
recomendações do Médico Veterinário, para evitar perdas devido a cargas contaminadas por resíduos 
de antibióticos. Mais informações pelos telefones 3234-8020/ (42) 98823-8544/ (42) 99128-5904 - setor 
de Qualidade do Leite, Cibelli D. Neufeldt/ Larissa Goltz/ Thais T. Endrigo. 

 

você sabia? 
  
CLASSIFICADOS 
Vende-se o seguinte veículo: 
Marca: Mercedes Benz 
Modelo: Sprinter 311 Furgão 14m³ 
Placa: AWR2274 
Ano/Modelo: 2012/2013 
Km: 175.000 km 
Sistema de Refrigeração Mod VP300– Termo king  
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Equipado gancheiras e isolamento térmico para trabalhar com produto refrigerado e congelado 
Os envelopes fechados, contendo nome, telefone e valor da proposta, devem ser entregues para a 
Secretária Executiva da Diretoria, Ana Júlia Dobis, até a quinta-feira, dia 29 de março. A Cooperativa 
reserva o direito de não aceitar a proposta caso não atinja o valor mínimo ou esperado. Para verificar o 
veículo ou obter mais informações, entrar em contato com Sérgio Trentin pelo telefone (42) 3234- 8218. 
 
VIAGEM TÉCNICA 2018:  
Farm Progress Show - Maior exposição de Máquinas e Equipamentos dos EUA 
Ida- 25 de agosto (sábado)- São Paulo / Des Moines  
Volta- 02 de setembro (domingo)- Chicago / São Paulo  
Programa Básico: visitas técnicas a fazendas de grãos e leite, Universidade de Iowa, Planta de Etanol, 
Centro de Excelência da Monsanto, Farm Progress Show, Fábrica de Tratores da John Deere. 
Investimento: a partir de U$ 3.494 a U$ 3.981, dependendo do número de participantes + passagem 
aérea (estimativa U$ 1.700 com seguro) 
Confirmação mediante depósito de valor equivalente a U$ 1.000. Possibilidade de parcelamento em até 
5x no boleto (sem juros ) ou no cartão (acrescentar 3,9%). Pagamento do restante até 25/06/18. 
Inscrições e informações: contato@npkconsultoria.com ou fone/what’s 42 9 9833.0014. 
  

mercado agropecuário 
 

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

MARÇO 42,93 39,43 3,2620 

MAIO U$ 22,21 40,80 37,30 3,2660 

JULHO U$22,37 37,45 33,95 3,2952 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 78,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 76,38 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 79,00 - 
SOJA Disponível Santos 2017 R$ 79,30 - 

MILHO Castro R$  37,50 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$  39,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 140,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 95,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 680,00 R$ 644,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 720,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 620,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 408,00 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 9164-0636 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 8886-7024 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 

mailto:contato@npkconsultoria.com

