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Mulheres em Ação:  Curso Mulher Atual  
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 Cooperativismo, 
com Rosélia Gomes (42) 3234-8284, (42) 8816-8878 ou por email roselia@castrolanda.coop.br  

 

 
 
Whatsapp das Áreas 
Já estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp informações da Cooperativa por meio deste canal de 
acesso facilitado. Os grupos são: Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola São 
Paulo e Novos Negócios.  
Se você ainda não participa informe o seu número e grupo de interesse para a área de Comunicação da 
Cooperativa, através do número (42) 3234-8084 ou email comunicacao@castrolanda.coop.br . 
*Para quem não sabe, o WhatsApp é um comunicador instantâneo para smartphones, que permite troca de 
mensagens, imagens, vídeos e áudio. 
 
 
Troféu Agroleite 
Estão abertas as  votações para o Troféu Agroleite 2016. Os nomes de empresas ou pessoas ligadas à cadeia do 
leite podem ser indicados no site www.agroleitecastrolanda.com.br.  
As categorias são: Genética, Nutrição, Medicamentos, Forragens, Sementes, Equipamentos de Ordenha e 
Refrigeração, Equipamentos para Ensilagem, Equipamentos para Fenação, Tratores Agrícolas, Prestador de 
Serviços Agrícolas, Técnico do Ano, Agente Financeiro, Associação de Produtor, Produtor de Leite do Ano, 
Laticínio, Embalagens, Mídia Impressa e Mídia Digital. Concorrem ao Prêmio todas as empresas e/ou 
personalidades do segmento leiteiro durante pelo menos cinco meses de pesquisa. O resultado é comunicado 
oficialmente para os três finalistas e a listagem fica disponível no site do evento, em julho. O anúncio dos 
vencedores será feito na cerimônia em Agosto.  
Cooperado participe, indique as empresas e personalidades que na sua opinião merecem receber o TROFÉU 
AGROLEITE 2016. 
 

VALE PRESENTE DA AGO 
Atenção cooperados que possuem o VALE PRESENTE da AGO. A retirada dos produtos é até o dia 

10 de maio (terça-feira) na Grife Castrolanda.  
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Curso para Tratadores 
A área de Negócios Leite convida os operadores de misturadores de dietas a participar do curso “Operação de Vagões 
Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration)”, que têm como objetivo melhorar a eficiência do 
ato de alimentar os animais de forma adequada, atendendo os requerimentos nutricionais e promovendo a máxima 
produção de leite sem comprometer a saúde e a longevidade dos animais.  
Confira a programação abaixo e faça a sua inscrição no setor de Assistência Técnica com Priscila ou pelo telefone 
(42) 3234-8060. Mais informações com o Coordenador Técnico Junio Fabiano dos Santos pelo telefone 8837-1962, 
ou com Augusto Meierjurgen pelo telefone (42) 8806-2292.  
 

Data Turma Vagas 
23 e 24 de maio 9ª turma 20 
27 e 28 de julho 10ª turma 20 

05 e 06 de setembro 11ª turma 20 
31 de outubro e 1º de novembro 12ª turma 20 

 

 

 
 

Amigas do Leite: Encontro  sobre  Gestão da Qualidade 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 07h50 e término 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) 8824-5244. São apenas 30 vagas.  

 
 
 

Utilidade Pública – Laboratório Veterinário 
O Melk Lab, laboratório veterinário informa que abriu suas portas para atender produtores e médicos veterinários 
de Castro e região na Colônia Castrolanda, na Rua Juliana, 94, ao lado do Auto Posto Castrolanda. A empresa irá 
fazer análises de cultura, antiobiograma, antibiótico, CBT, pool de tanque, OPG, entre outras. Sob direção de 
Patrícia Salomons e Priscilla Los, o laboratório atenderá de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, e terá plantão nos fins de semana somente para pesquisa de antibiótico. Para saber mais sobre os serviços 
pode ligar para (42) 3234-1282 ou por email melklab@hotmail.com  
 
 
Reunião Bovinocultores – Mútuo de Rateio para Sanidade e Raio 
A Área de Negócios Leite convida os cooperados (as) para a reunião de discussão e/ou deliberação sobre o Mútuo 
de Rateio para Sanidade e Raio, que será realizado no dia 24 de maio (terça-feira), no Memorial de Imigração 
Holandesa, dás 13h às 15h40. Mais informações com o gerente de Negócios Leite Henrique Costales pelo telefone 
(42) 3234-8178.  
 
 
Vacinação Aftosa 
A Loja Agropecuária informa que o período de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos será de 1º a 
31 de maio. Mais informações entre em contato com a ADAPAR através do telefone (42) 3233-6410/ 3232-0492 ou 
e-mail adaparcat@adapar.pr.gov.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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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, evite 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: 

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 23/Abril 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 / Triticale / Forrageiras 23/Abril Até 14/Maio 2,8% 

Cobertura Trigo / Triticale / 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 evitar 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 Laís (15) 3562-6646 

Ventania Dayane (42) 3234-8342 

Angatuba Dalvana (15) 3255-1695 

 

Pagamento Suinocultores 
A partir de 1º de maio, a Unidade Industrial de Carnes  vai mudar a base de cálculo para pagamento (de peso vivo 
para carcaça). A referência passa a ser sobre o rendimento de carcaça em 74%.  
 
Tal definição tem como objetivo:  
·         Equalizar o diferencial de perdas pelas distâncias da granja dos associados até o frigorífico; 
·         Adequar o rendimento de carcaça aos índices praticados pelos frigoríficos do mercado; 
·         Evitar o controle e monitoramento do jejum. 
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você sabia? 
 
Meio Ambiente: Que o ano de 2016 foi declarado como o ano do Meio Ambiente na Castrolanda. Por isso 
queremos saber como você descarta o lixo produzido em sua casa? Acesse www.castrolanda.coop.br  e dê a sua 
opinião. 
 
Loja Agropecuária: Que a Loja Agropecuária tem um controle de temperatura rigoroso para as vacinas? A 
temperatura das vacinas é conferida com termômetros digitais no ato do recebimento e qualquer divergência nos 
padrões o lote é rejeitado. 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. 

 
Agroleite: Que o Agroleite será realizado no período de 16 a 20 de agosto. Todas as informações da organização do 
evento estão disponíveis no site www.agroleitecastrolanda.com.br e você também pode curtir a página do Agroleite 
no facebook. Acesse www.facebook.com/agroleitecastrolanda  
 

mercado agropecuário 
 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

  MAIO          10,20 50,60 47,10 3,9460 

JULHO          10,30 44,60 41,10 3,6350 

 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2014/2015 

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

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  82,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   80,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   84,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$   50,00 R$   17,46 
MILHO Campinas R$   50,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 180,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 240,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 770,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 750,00 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) 9978-1899 
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) 8886-7024 


