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Classificados 
 Vende-se um terreno rural com área de aproximadamente 4,5 alqueires, que correspode a 10,89 hectares, 

situado no lugar denominado Campo do Piraí, na Comarca de Piraí do Sul, Estado do Paraná, 
dev idamente registrado sob matrícula n.º 2.135.  

 Vende-se camionete FORD/F1000 TURBO, placa ADX-3073, cor preta, ano fabricação/modelo 
1993/1994.  

Mais informações no setor de Assessoria Jurídica, pelos telefones (42) 3234-8004 ou (42) 3234-8162. 

 
 

IRPF 2016 
O setor de Contabilidade alerta que o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2016 vai até 29 de 
abril (sexta-feira). Cooperado fique atento. 
 
 

Cadastro Ambiental Rural  - CAR 
A área de Meio Ambiente informa os cooperados que ainda não fizeram o registro de suas propriedades no Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural (CAR) tem até o dia 05 de maio. O CAR é um registro público eletrônico e 
obrigatório, no qual devem constar todas as informações ambientais das propriedades e posses rurais. Mais 
informações com Patrícia Caron (42) 3234-8164.  

Energias Renováveis 
A Cooperativa juntamente com o Sebrae está desenvolvendo um Projeto de Energias Renováveis e 
solicita aos Cooperados que encaminhem a última fatura de energia e as coordenadas das sedes de 
cada propriedade para a Engenharia, no Corporativo, para Simone ou Ednize.  Estas informações são 
fundamentais para complementar as necessidades do Projeto para estudos de análise de 
viabilidade. Apoie essa iniciativa que tem por objetivo identificar as oportunidades para 
geração de energias alternativas para a redução de custos de produção, o aumento da 
competitividade, o uso mais racional de recursos produtivos e resíduos, a melhoria da 
segurança energética e a sustentabilidade, econômica e ambiental, de toda a cadeia 
produtiva. Mais informações pelo telefone (42) 3234-8232 ou pelo e-mail 
engenharia@castrolanda.coop.br.  
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Visita Técnica - APCBRH 
A APCBRH informa que no período 25 de abril a 06 de maio, o técnico da Associação estará na região para realizar 

a Inspeção Zootécnica (registrar) e a Classificação para Tipo (analisar conformação para saber quais os melhores 

animais e ter uma posição de como acasalar).  Mais informações na APCBRH com Salete pelo telefone (41) 2105-

1713, e-mail srg@holandesparana.com.br, com o inspetor/ classificador e médico veterinário Pedro pelo telefone 

(41) 9145-3753, e-mail pedro@holandesparana.com.br, ou ainda com Raquel ou Adrielle pelo telefone (42) 3234 -

8095.  

 

Pedido de Película  
O setor de vendas da Loja Agropecuária informa que está aberto o prazo para pedido de películas Underlayer até o 

dia 20 de abril. Manifeste seu interesse com Robson ou Wanderson (42) 3234-8077 e/ou (42) 3234-8075.  
 

Clube de Bezerras 2016 
O setor de Controle Sanitário e Gestão comunica que estão abertas as inscrições para participar do Clube de 

Bezerras. As crianças com idade de 09 a 14 anos, devem inscrever suas bezerras, nascidas entre 1º de março a 30 de 

abril de 2016. É necessário apresentar os documentos das crianças (certidão de nascimento ou identidade 

autenticada) e cópia do documento dos pais ou responsável.  

Atenção para o período de nascimento das bezerras:   

 1º de abril a 31  de maio de 2016 (Categoria bezerra Mirim); 

 Para crianças de 09 a 14 anos de idade, que serão inscritas antes do nascimento das bezerras. O objetivo é 
que a criança possa acompanhar o nascimento das bezerras.  As crianças abaixo de nove anos poderão puxar 
as bezerras de até três meses de idade na nova categoria Fraldinha; evento que antecederá o Clube de 
Bezerras durante o Agroleite.    

 Os jovens criadores, 15 a 20 anos de idade, deverão inscrever suas bezerras sênior (nascidas entre abril a 31 

de maio de 2015) antecipadamente. O objetivo é que o jov em prepare a sua bezerra na casa.  
Haverá aulas presenciais sobre morfologia, preparação, alimentação, sanidade e outros assuntos pertinentes ao 

interesse do grupo. As inscrições devem ser feitas com Adrielle e/ou Aldoilson pelo telefone  (42) 3234-

8121.  

 

Encontro sobre Gestão da Qualidade do Leite – Mulher Cooperativista/Amigas do 
Leite 
A importância da mulher na gestão da qualidade do leite da Castrolanda é o tema que  será abordado na 2ª edição 

do Encontro sobre a Gestão da Qualidade do Leite, organizado pelo Programa Amigas do Leite, que será realizado 

no dia 11 de maio (quarta-feira) na Castrolanda, e dia 12 de maio (quinta-feira) no Entreposto de Piraí do Sul, com 

início às 07 h50 às 16h, com aula teórica na parte da manhã e prática em  propriedade a tarde.  

As inscrições podem ser feitas até o dia 04 de maio (quarta-feira) no setor de Controle Sanitário e Gestão, com 

Adrielle (42) 3234-8121 ou email adrielle@castrolanda.coop.br . Mais informações na área de Negócios Leite com 

Elisa Kassies pelo telefone (42) 8823-8544. São apenas 30 vagas.  

 

Curso Mulher Atual – Mulher Cooperativista/ Mulheres em Ação 
Participe do Curso Mulher Atual, promovido pelo Programa Mulheres em Ação que será realizado a partir do dia 31 

de maio (terça-feira), com 10 encontros semanais, oferecido pelo Senar para cooperadas, esposas e filhas (maiores 

de 18 anos) da região de Piraí do Sul.  

Manifeste seu interesse em participar da palestra de sensibilização que será realizada no dia 9 de maio (segunda -

feira), às 14h, no auditório do Entreposto de Piraí do Sul. Esta será a oportunidade de saber mais sobre o conteúdo 

do curso. Faça a sua inscrição na Assessoria de Cooperativ ismo, com Rosélia Gomes (42) 3234 -8284, (42) 8816-

887 8 ou por email roselia@castrolanda.coop.br  

 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda  
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 
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Fomento Florestal 

A área de Reflorestamento informa os cooperados que possuem áreas sem aproveitamento em suas propriedades e 
que se interessem pelo fomento de ativ idade florestal, devem entrar em contato através do telefone (42) 3234-8118 
com Gilvan Plodowski ou Júnior Oliveira ou diretamente no escritório do FIA. 
 

Entrega de Soja safra 2016 

O Setor de Comercialização de Cereais informa os cooperados que devido a mudanças na política de c rédito e na 
estrutura de recepção nas empresas compradoras de soja, será pago somente volumes 100% entregues a 24 horas da 

data do pagamento. Mais informações com Maicon pelo telefone (42) 3234-8085 ou com Bruna (42) 3234-8032. 
 

Unidade de Feijão 
A Unidade de Feijão disponibiliza para venda acessórios e partes de equipamentos oriundo s das alterações de fluxo, 
os itens se encontram disponíveis para avaliação no Pavilhão Agroleite, na Cidade do Leite e também on line no site 
da Cooperativa www.castrolanda.coop.br/classificados. As propostas devem ser encaminhadas aos cuidados de Ana 
Julia na Diretoria até o dia 20 de abril de 2016 (quarta-feira).  A Cooperativa reserva-se no direito de aceitar ou não 

as propostas. 
 

Entreposto de Ponta Grossa  
Atenção cooperado(a) para os novos números de ramais da Unidade de Ponta Grossa: 

 
RAMAL COLABORADORES SETOR 

1211 Emerson Silva de Souza Coordenador da Unidade 
1213 Lauro Antonio dos Santos Classificador e Faturamento 

1214 Rodolfo Guimarães Junior Classificador e Balança. 

 

Entrega de fertilizantes na propriedade 

A Unidade de Negócios Agrícolas disponibiliza a entrega de fertilizantes antecipada para a safra de Inverno 
2016/2016, diretamente nas propriedades. Cooperado, ev ite a falta de produto no momento de utilização e filas para 
as retiradas dos fertilizantes. 

 Prazos de agendamento e recebimento: Descontos para entrega de fertilizantes direto na Propriedade  
 

ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP / ANGATUBA- SP 
Propósito Cultura Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante: Percentual de Desconto: 

Plantio / Base  Trigo / Tri ticale / Forrageiras  02/Abri l  Até 23/Abri l  2,8% 

Cobertura  Trigo / Tri ticale / Forrageiras  23/Abri l  Até 14/Maio 2,8% 

     
CASTRO - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA 

Propósito Cultura Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante: Percentual de Desconto: 

Plantio / Base  Trigo / Tri ticale / Forrageiras  23/Abri l  Até 14/Maio 2,8% 

Cobertura  Trigo / Tri ticale / Forrageiras  21/Maio Até 11/Junho 2,8% 
 

*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega pela 
área de Logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos. 

 Adicional de quilometragem: para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de 

R$ 10,00 km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.  

 Fechamento de Cargas: caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do 
caminhão, será analisado caso a caso pela área de Logística a fim de ev itar custos adicionais de entrega. A 
menor quantidade a ser embarcada é de (26 toneladas), carreta simples. 

 Contatos para agendamento: 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL TELEFONE 
Matriz Ricardo / Joemax (42) 3234-8027 / (42) 3234-8157 

Piraí do Sul Simone / Nelseanne  (42) 3237-8800 

Itaberá La ís  (15) 3562-6646 

Ventania Dayane (42) 3234-8342 

Angatuba Dalvana  (15) 3255-1695 

http://www.castrolanda.coop.br/classificados
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você sabia? 
 
CANAL DE ATENDIMENTO AO COOPERADO: Que a Cooperativa dispõe de uma linha exclusiva para 
atendimento ao Cooperado Castrolanda. O número é (42) 3234 -8100 e o atendimento por telefone está a sua 
disposição de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 12h e das 13h às 17h30.  
 
CLUBE DE BEZERRAS: Que a finalidade do Clube de Bezerras é de  estimular meninos e meninas com idade de 
9 a 14 anos, distribuídos em dois grupos clube de bezerras, cursando o ensino fundamental  de familiarizar o jovem 
com os cuidados e o manejo do gado leiteiro, despertando o interesse na criação de gado e o amor pelos animais 

domésticos. Além disso, é muito importante que os jovens percebam que existe muita diferença nos sistemas de 
manejo, desempenho e nos custos de criação. 

 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária tem um controle de temperatura rigoroso para as vacinas? A 
temperatura das vacinas é conferida com termômetros digi tais no ato do recebimento e qualquer divergência nos 
padrões o lote é rejei tado. Todas as vacinas são armazenadas em câmara fria com monitoramento de temperatura 24 
horas por dia / 7 dias por semana via software. Quer saber mais? Agende uma visita para conhecer todo o processo  pelo 
telefone (42) 3234-8463 falar com Josoel. 
 

mercado agropecuário 
 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 
  MAIO          9,49 47,01 43,51 3,4860 

JULHO          9,58 39,00 35,50 3,5900 

 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta  Consumo - - 

SOJA Disponível  Ponta  Grossa  R$   74,50 R$   25,11 
SOJA Disponível  Castrolanda  R$   73,06 - 
SOJA Disponível  Paranaguá  R$  76,00 - 

SOJA Disponível  Santos  R$  76,00 - 
MILHO Castro R$   45,00 R$   17,46 

MILHO Campinas  R$   49,00 - 
FEIJÃO Preto Extra  – São Paulo  R$ 180,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca  Comercia l  (8) R$ 245,00 - 

TRIGO Pão Castro/Pira í do Sul/Ventania  R$ 770,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá  R$ 800,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 710,00 R$ 417,00 
TRITICALE  R$ 462,00 R$ 285,00 

 

Plantão Veterinário 
Univet - Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197  – (42) 9961-6606 
         Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 997 8-1899 
Castrovet - Plantão Permanente | (42) 8824-3466 
Maneio - Plantão Permanente | (42) 3227 -4046 – (42) 8404-8603 
Coopervet - Plantão Permanente | (42) 9908-7626 – (42) 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção - Plantão | (42) 8886-6329 

 

Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 8849-1474 
Logística Leite – Plantão | (42) 9139-3552 – (42) 8837 -3643 

 

Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 8886-7 024 


