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DESTAQUE: 
A Cooperativa informa os cooperados que estão  abertas as inscrições para os interessados  nas  
Placas de Identificação das Propriedades. A Castrolanda vai subsidiar 50% do investimento total 
das placas. A solicitação pode ser feita com Luciana no setor de Compras (DDR 3234-8033). 

 

 
:: CORPORATIVO 

 

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

//CLASSIFICADO 
Imóvel rural com 24,44 ha no Bairro Bonsucesso em 
Piraí do Sul contendo 22,40 ha de Pinus. As propostas 
devem ser encaminhadas para Ana Julia na Diretoria até 
o dia 31 de março (segunda-feira). Mais informações 
sobre a área com Rosélia Gomes (42) 3234-8045.  
 
 

//VALES DA AGO 
Atenção aos cooperados que possuem o VALE 
PRESENTE da AGO. A retirada dos produtos pode ser 
feita até o dia 31 de março (segunda-feira) na Grife 
Castrolanda. 
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:: FUNDAÇÃO ABC 
//DESCONTO PARA ANÁLISE DE SOLOS -  
FUNDAÇÃO ABC 
A Fundação ABC lembra os cooperados que estamos 
no período de preparação do solo e o laboratório 
Fisico-Químico da Fundação ABC está pronto para 
atender a todos com o serviço de análise de 
solos.  Para isso, entre em contato com a equipe do 
laboratório e solicite um orçamento. A Fundação tem 
preços especiais para remessa acima de 99 amostras 
e destaca que este serviço tem acreditação ISO 
17025, o que garante ao agricultor qualidade, 
rastreabilidade e confiabilidade no resultado final. 
Além da análise de solos, o laboratório também 
realiza análise de plantas, fertilizantes, calcário, 
nutrição animal, alimentos, qualidade do trigo, 
resíduos e micotoxinas. 
Para orçamento, ligue: (42) 3233-8631 ou mande 
email para: laboratorio@fundacaoabc.org.br 
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:: LEITE 

//CARTA AOS BOVINOCULTORES DE LEITE DA CASTROLANDA 
No ano de 2013 fizemos uma análise de nosso Setor de Assistência Técnica (SAT) que atende aos bovinocultores de leite da 
Castrolanda. Realizamos então uma Pesquisa de Satisfação, trabalho de “benchmarking” (conhecimento e comparação com 
outras experiências), discussões internas e com o Comitê de Bovinocultura. Todo o processo levou a uma proposta que foi 
aprovada no orçamento de 2014. A proposta contemplou fundamentalmente na alteração do organograma e ampliação do 
corpo de técnicos, que resultou na aprovação da elevação das taxas aos cooperados na prestação dos serviços de consultoria 
técnica. Todo o investimento do cooperado e cooperada em nosso SAT deverá ser retribuído através de uma melhoria na 
qualidade de nossos serviços. Nossa proposta para 2014 está fundamentada na revisão de conceito, metodologia e qualidade 
dos serviços prestados, além das alterações já praticadas. No quadro abaixo informamos as decisões tomadas e como estão 
caminhando as ações para a sua efetivação: 

PROPOSTA JUSTIFICATIVA CONDIÇÃO ATUAL 

Eleger um coordenador técnico para o Setor 
de Assistência Técnica.  

Para acompanhar eficazmente a atuação dos 
técnicos, bem como capacitar e orientar 
tecnicamente a equipe. Garantir a 
obediência à metodologia proposta. 

O Médico Veterinário Junio Fabiano dos 
Santos foi promovido a coordenador técnico 
a partir de 1º de janeiro de 2014. 

Criar o núcleo Garantia da Qualidade e 
Medicina da Produção. 

Para atuar mais intensivamente sobre a 
qualidade do leite, programas de certificação 
e/ou credenciamento. Atuar na redação de 
protocolos e facilitar sua implantação nas 
propriedades, visando reduzir enfermidades 
que afetam a produtividade dos rebanhos. 

Contratados dois médicos veterinários, 
Marcos Goulart Pereira e Valquíria Martins, 
que já assumiram suas funções. 

Contratar mais técnicos para o Setor de 
Assistência Técnica (SAT). 

Para garantir uma relação máxima de 25 
técnicos/produtor com mais de 2.000 l/dia e 
40 técnicos/produtor com menos de 2.000 
litros/dia. Para aumentar garantir um 
número de visitas mínimas a cada produtor 
dentro de períodos estabelecidos e a 
qualidade das visitas realizadas. 

Incorporados ao SAT o Engº. Agrônomo 
Gustavo Berwig e o Zootecnista Danilo 
Eduardo Moreira. Um terceiro colaborador 
está em fase final de contratação. O 
Coordenador Técnico já redistribuiu os 
técnicos e os seus cooperados atendidos. 
Foram estabelecidas as metas individuais de 
cada técnico. Tivemos atrasos na compra de 
veículos e os técnicos incorporados estão em 
fase de adaptação e treinamento. Estamos 
alocando dois técnicos em Piraí do Sul. 

Definir metodologia de trabalho, registro de 
informações e controle na atuação dos 
técnicos.  

Para definir padrão de trabalho, garantir 
lógica nas ações recomendadas, otimizar uso 
de recursos, obter resultados consistentes.  

Todos os relatórios e/ou recomendações 
técnicas resultantes das visitas são 
arquivados eletronicamente na pasta de 
cada produtor. As visitas são registradas 
também em banco de dados da cooperativa. 
O Coordenador Técnico definiu agenda para 
acompanhamento do trabalho da equipe. 
Implantado. 

Definir áreas foco de resultado e forma de 
ação.  

Para definir padrão de trabalho, garantir 
lógica nas ações recomendadas, otimizar uso 
de recursos, obter resultados consistentes.  

As áreas foco de resultados definidas foram: 
Qualidade do Leite, Planejamento 
Forrageiro, Programação de Verão e Inverno, 
Nutrição, Gestão Zootécnica e Econômica, 
Planejamento do Crescimento e Uso do 
Crédito e Melhoramento Genético. Para o 
Melhoramento Genético estamos ainda 
tramitando projeto para elaboração do 
nosso catálogo de touros.  

Adotar a metodologia PDCA. Para definir padrão de trabalho, garantir 
lógica nas ações recomendadas, otimizar uso 
de recursos, obter resultados consistentes. 
Para não haver ruptura no caso de mudança 
de técnico.  

Os técnicos deverão anualmente efetuar 
diagnóstico nas propriedades, junto ao cooperado 
elaborar análise SWOT, definição de missão e 
visão, objetivos a serem perseguidos bem como 
suas metas. Acompanhar resultados através da 
gestão zootécnica e econômica. Os técnicos estão 
sendo orientados e capacitados nesse processo e 
temos a meta de elaborarmos 60 diagnósticos em 
2014 para introdução da metodologia aos técnicos 
e cooperados.  
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Estamos em fase final de estruturação e capacitação da equipe definida em orçamento. Temos a convicção de que os 
cooperados ao final de 2014 terão a percepção da melhoria dos serviços, principalmente na qualidade e frequência das visitas. 
Para sucesso desse trabalho é fundamental também o empenho do cooperado. Nosso entendimento é de que o cooperado 
poderá contribuir da seguinte forma: 

1. Procurar entender com o técnico o que propõe a metodologia PDCA, com o estabelecimento de análise SWOT, 
definição de missão e visão, objetivos a serem perseguidos bem como suas metas. 

2. Provocar o agendamento da visita com seu técnico e no dia e hora estar 100% disponível para as discussões e ações 
com o técnico. De preferência nas discussões estratégicas envolver a família no processo. 

3. Levar ao conhecimento do Coordenador Técnico, Médico Veterinário Junio Fabiano dos Santos as oportunidades de 
melhorias identificadas pelo cooperado, estamos em fase de transição e aprendizado e sua contribuição será 
fundamental. 

4. Manter a gestão zootécnica, através do Programa WEB+LEITE rigorosamente em dia, garantindo a qualidade das suas 
informações. Não há como fazer bom diagnóstico, estabelecer metas e exercer seu controle se o cooperado não gerar 
dados para que a equipe técnica possa analisar. O padrão da Cooperativa Castrolanda é o Programa WEB+LEITE. 

5. Realizar controle leiteiro oficial ou não oficial. 
6. Realizar a gestão econômica. 

Estamos crescendo por volta de 10% ao ano. Nossa qualidade vem evoluindo também ano após ano. Temos a certeza de que 
isso é resultado do trabalho de nossos cooperados e cooperadas, e temos a certeza também da contribuição do trabalho da 
Castrolanda no seu desenvolvimento. A Castrolanda é o somatório do trabalho de todos nós.  Muito obrigado pela sua confiança 
e contamos com o seu apoio para o sucesso dessas inovações. 

 
 

Henrique Costales Junqueira 
Gerente da Área de Negócios Leite 
 

//PLANTÃO - LOJA AGROPECUÁRIA 
A Loja Agropecuária da Matriz em Castro informa os cooperados que nos casos de emergência poderão solicitar atendimento 
diretamente ao coordenador das Lojas Agropecuárias, Jocenei Risden, pelo telefone (42) 8837-2480. Será autorizada a entrega 
de produtos farmacêuticos mediante assinatura de aviso de débito. O coordenador solicita a colaboração de todos para a 
utilização desse serviço apenas em extrema necessidade. 
 

//CAMINHÃO ITINERANTE – CAMPANHA 
A Loja Agropecuária da Matriz informa que na quarta-feira (30 de abril) das 8horas até as 17horas o caminhão (URSA TRUCK) 
itinerante vai estar no estacionamento da Loja à disposição dos cooperados e clientes para serviços gratuitos de saúde e 
treinamentos. O pacote oferecido pelo URSA TRUCK oferece: serviço de saúde (glicemia, avaliação clínica, acuidade visual) e 
treinamentos sobre lubrificantes. Os cooperados e clientes serão recebidos com um café da manhã no local. Cooperados, 
clientes e familiares, participem desta ação da Loja.  
 

//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 

 
EXPEDIENTE  -  Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

    

ABRIL/14                 27,11 - - 2,3055 

MAIO/14                 29,97 30,30 26,80 2,3230 

JUNHO/14               26,82 - - 2,3420 

JULHO/14                     - 24,54 21,04 - 

AGOSTO/14                 - 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$ 67,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 65,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 28,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 28,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 180,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 110,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 820,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 830,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 760,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 492,00 R$ 285,00 
 
Apoio: 
 

 

 


