
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.  
 

carnes 

 
CONTRATO PARA VENDA DE MATRIZES SUINAS DESCARTE 
 A Unidade de Negócios Carnes avisa que já está disponível para ser assinado até dia 30 de junho 
(sexta-feira), o Contrato para Venda de Matrizes Suínas Descartes. A assinatura é optativa. Essa 
operação já está sendo realizada desde o final de 2016. Segue alguns pontos: 
1.O número de matrizes descartes será calculado em 40% do plantel e venda média mensal; 
2.O peso das matrizes serão realizados no destino. Esse mesmo peso irá balizar a composição do 
custo padrão; 
3. Será pago 100% do valor do suíno padrão UIC (custo + bonificação); 
Os interessados devem procurar o setor de suinocultura para assinar o contrato. Mais informações falar 
com o Coordenador de Produção, Danilo Leal Rocha pelo telefone (42) 3234-8125 ou e-mail 
danilo@castrolanda.coop.br. 

 
ATENDIMENTO AO COOPERADO 
A Fábrica de Rações avisa que, após o horário comercial (através do telefone (42) 3234–8023), está em 
funcionamento o serviço de gravação de pedidos utilizando o recurso de secretária eletrônica. 
Solicitamos que realizem a gravação dos pedidos da seguinte forma e sequência: 

 
1. Matricula; 
2. Nome do produtor; 
3. Localidade;  
4. Propriedade;  
5. Produto;  
6. Quantidade;  
7. Data de entrega;  
8. Nome do solicitante;  
9. Número do telefone para contato.  
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No dia seguinte, o pessoal da unidade retornará aos solicitantes com a confirmação do recebimento do 
pedido e fornecendo a data de entrega. 

 
Após o horário comercial (das 16h às 22h), também dispomos de atendimento pelo telefone (42) 3234-
8103. Este atendente irá fornecer informações do andamento das entregas e também poderá receber 
e anotar pedidos de entregas, porém as datas de entregas serão validadas pelo setor de programação 
e logística das entregas respeitando as normas vigentes de programação e rotas. 

 
2 - RELAÇÃO DE ATENDENTES: 

 
ATENDENTE HORÁRIO DE ATENDIMENTO TELEFONE / RAMAL 

ANA CARLA BANISKI 07:40 às 16:00 horas (42) 3234-8023 / 8023 
KATIA REGIANE DO PRADO 16:00 ÀS 22:00 horas (42) 3234-8103 / 8103 
   

 
3 – HORÁRIO PARA REGISTRO DE PEDIDOS COM OS ATENDENTES: 

 
RAÇÕES PARA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA SÁBADOS E FERIADOS 

SUÍNOS 07:40 às 14:00 horas 07:40 às 11:30 horas 
BOVINOS 07:40 às 16:00 horas 07:40 às 11:30 horas 
OUTRAS 07:40 às 16:00 horas 07:40 às 11:30 horas 

 
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. O Clube de Bezerras é um 
programa de treinamento que busca fazer com que as crianças tomem gosto pela atividade leiteira. 
Existem várias atividades para as crianças, aulas teóricas, práticas, compromisso na fazenda, 
exposições, entre outras. O programa tem mais de 30 anos de existência. Qualquer criança pode 
participar: filhos de cooperados, de funcionários e até mesmo quem não tenha gado. Basta ter o apoio de 
um criador que disponibilize a bezerra. A criança fica responsável pela bezerra desde seu nascimento e 
deve participar de todos os cuidados com o animal. Este ano, todas as crianças participantes do Clube 
poderão participar da Copa dos Apresentadores, com a participação de crianças das colônias 
Castrolanda, Carambeí e Arapoti e das principais exposições: ExpoFrísia, Expoleite e Agroleite. A Copa 
dos Apresentadores será um circuito, a criança apresentará uma bezerra com idade de 1º de dezembro 
de 2016 a 30 de abril de 2017. O que vale é a nota de apresentação, julgado pelo juiz de cada exposição.  
 
EXPOFRÍSIA 2017 

A Cooperativa Frísia convida para a EXPOFRÍSIA 2017, que acontecerá no Pavilhão de Exposições 
Frísia, em Carambeí, nos dias 27 a 29 de abril. Produtores interessados em inscrever seus animais, 
podem entrar em contato no Setor de Controle Sanitário e Gestão da Castrolanda com Adrielle Stresser 
no e-mail adrielle@castrolanda.coop.br, telefone (42) 3234-8121, ou diretamente na Frísia com Rubens 
da Silva Bueno rubens@frisia.coop.br , telefone (42) 3231-9132. Inscrições dos animais devem ser 
feitas até o dia 7 de abril (sexta-feira).  
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você sabia? 
  
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária está com marcas parceiras realizando descontos e 
sorteios de brindes. A empresa Vonder de ferramentas elétricas estará na Loja Matriz no dia 13 de abril 
(quinta-feira) das 10h ás 16h com promoções especiais. 
 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 2017: Que já está disponível no site da Castrolanda o calendário com os 
eventos que acontecerão até 2017 na cooperativa. Acesse: www.castrolanda.coop.br/eventos. 
 
AGROLEITE: Que a Agroleite já tem data marcada. Dos dias 15 a 19 de agosto na Cidade do Leite 
acontecerá o mais completo evento da cadeia leiteira para lançar produtos, novas tecnologias e novos 
serviços. É uma oportunidade de encontrar clientes em apenas cinco dias, potencializando a força de 
vendas de empresas, sendo uma plataforma ideal para lançamentos, excelente fonte de informação e 
networking. Saiba mais: www.agroleitecastrolanda.com.br. 
 
FACEBOOK CASTROLANDA: Que o cooperado(a) pode acompanhar diariamente no Facebook da 
Cooperativa Castrolanda as notícias, fotos e propagandas de tudo o que movimenta a cooperativa. Visite: 
www.facebook.com/castrolanda 
 
JORNAL CASTROLANDA NOTÍCIAS: Que o cooperado(a) possui um espaço gratuito para um pequeno 
anúncio na página 2 do Jornal Castrolanda Notícias. Entre em contato com o Setor de Comunicação: 
comunicacao@castrolanda.coop.r ou (42) 3234-8237 para mais informações. 
 
 

 
 

 
 
 
VIAGENS TÉCNICAS 2017 
Cooperados (as) já estão agendadas as Viagens Técnicas. A possibilidade de pagamento do pacote em 
até 4X já começou agora em abril. Confira: 
 
Farm Progress Show, maior feira de máquinas e equipamentos dos EUA. 
Ida – 26 de agosto (sábado) – São Paulo / Des Moines 
Volta – 02 de setembro (sábado) – Chicago / São Paulo 
Investimento – Pacote varia de U$ 3.406/pessoa a U$ 3.843/pessoa, dependendo do número de 
participantes. 
+ aéreo na faixa de U$ 1.500/pessoa com taxas, a partir de Curitiba. 
 
World Dairy Expo, maior feira de gado leiteiro dos EUA. 
Ida – 29 de setembro (sexta) – São Paulo / Chicago 
Volta – 08 de outubro (domingo) – Chicago / São Paulo 
Investimento – Pacote varia de U$ 3.517/pessoa a U$ 3.804/pessoa, dependendo do número de 
participantes. 
+ aéreo na faixa de U$ 1.500/pessoa com taxas, a partir de Curitiba. 
 
Possibilidade de pagamento do pacote em até 4 x, a partir deste mês, e do aéreo em até 5x, a partir de 
maio. Os roteiros contemplam todo o deslocamento rodoviários, hotéis confortáveis, todas as refeições, 
visitas a fazendas de grãos ou leiteiras, Farm Progress Show ou World Dairy Expo, empresas e 
universidades. City Tour em Chicago, oportunidade para compras, ótima gastronomia. Kit viagem com 
mochila e camisas customizadas, crachá, apostila com roteiro, dicas e informações. Acompanhamento 
desde o Brasil, apoio para tradução e carta-convite para obtenção de visto consular. Para 
informações/inscrições falar com Nadiel no e-mail nadiel.kowalski@npkconsultoria.com ou 
celular/WhatApp 42 9 9833.0014. 
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mercado agropecuário 
 

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

MAIO        9,44 27,13 23,63 3,1350 

JULHO       9,55 - - 3,1900 
     AGOSTO    9,57 - - 3,2465 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  62,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$  60,32 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  64,50 - 
SOJA Disponível Santos 2017 R$  64,50 - 

MILHO Castro R$  25,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  24,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 170,00 R$   94,8 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 143,00 R$   84,6 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 610,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 660,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 550,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 366,00 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 


