
 

 

   

 

DESTAQUE: 
A área de Meio Ambiente em parceria com a de Tecnologias da 
Informação lançaram uma campanha sobre o Descarte Correto do Lixo 
Eletrônico. O objetivo é arrecadar o maior número de equipamentos 
para fazer o descarte correto. A campanha está aberta, separe os 
materiais e veja na próxima circular as informações sobre os pontos de 
coleta. Participe também da enquete em nossa página. “O descarte 
correto de lixo eletrônico contribui com o meio ambiente. Na sua casa 
ou no seu trabalho, qual o destino que você dá para os equipamentos 
eletrônicos descartáveis”. Acesse www.castrolanda.coop.br e dê a sua 
opinião. Ajude a construir um futuro melhor! 
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//ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  
Atenção cooperado (a) procure manter o seu cadastro 
atualizado na Cooperativa. Os dados são fundamentais para 
a Castrolanda manter a comunicação direta com o 
cooperado (a) - endereço, telefones e e-mail. Assim a 
Cooperativa pode enviar correspondências, extratos, 
convites para comparecimento em eventos programados 
tais como: palestras e assembleias, envio de circulares e 
solicitações diversas. 
Outro fator importante do cadastro atualizado é para 
facilitar nos processos de financiamentos, emissão de notas 
fiscais, programação de insumos, participação em 
programas da CONAB como PEP/PEPRO, renovação de limite 
de crédito para obtenção de custeios via bancos e subsidiar 
decisões nas concessões de créditos, limites em contas 
produção, entre outros. 
Mais informações sobre este serviço no setor 
Administrativo/Financeiro da Cooperativa na área de 
cadastros de cooperados com Priscila (42) 3234- 8264. 
 
 
 

 
 

 
:: CORPORATIVO 
 
//CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
GRIPE  
A área de Gestão de Pessoas informa que está aberta a 
campanha de vacinação contra gripe. A vacina será 
trivalente, com três cepas contra a gripe recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS):  
• A/Califórnia/7/2009 (H1N1) pdm09; 
• A/Texas/50/2012 (H3N2);  
• B/Massachusetts/2/2012. 
 O custo por dose é de R$ 22,00 (ADULTO E INFANTIL), mais 
o custo de aplicação em caso de opção Willy (42) 3234-
1413. Atenção: na Castrolanda não há custo de aplicação 
conforme agenda abaixo:  
Agenda vacinação contra a gripe. Confira as datas: 
26 de maio (terça-feira) - LOCAL AFCC das 17h 30 às 19h. 
27 de maio (quarta-feira)- LOCAL AFCC das 17h 30 às 19h. 
01 de junho (segunda-feira) - LOCAL AFCC das 17h 30 às 
19h. 
02 de junho (terça-feira) - LOCAL AFCC das 17h 30 às 19h. 
03 de junho (quarta-feira)-LOCAL AFCC das 17h 30 às 19h. 
Mais informações na área de Gestão de Pessoas, com Kenny 
(42) 3234-8013. 

http://www.castrolanda.coop.br/
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 //EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

Cooperado (a) acompanhe em nossa página na internet www.castrolanda.coop.br outras oportunidades de Cursos e 
Treinamentos. Acesse e confira a programação e faça a sua inscrição.  
Abaixo destacamos a programação do mês de Junho. 
*01 a 03 de junho (segunda a quarta-feira) - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - NR11 - OPERADOR DE EMPILHADEIRA; 
*02 a 30 de junho (terça a terça-feira) – GESTÃO FINANCEIRA – CURSO HP12C E MATEMATICA FINANCEIRA 
*09 a 10 de junho (terça a quarta-feira) - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – NR33 – ESPAÇO CONFINADO –TRABALHADOR E 
VIGIA; 
*11 a 12 de junho (quinta a sexta-feira) - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL – CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS; 
*11 a 24 de junho (quinta a quarta-feira) –  SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – NR33 – ESPAÇO CONFINADO – SUPERVISOR; 
*15 a 16 de junho (segunda a terça-feira) – CURSO PARA OPERAÇÃO DE VAGÕES MISTURADORES DE DIETAS COMPLETAS OU 
TMR (Total Mixed Ration); 
*16 a 07 de julho (terça a terça-feira) – MULHER COOPERATIVISTA – PENSANDO E PLANEJANDO A SUSTENTABILIDADE DA 
PROPRIEDADE; 
*16 a 17 de junho (terça a quarta-feira) - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – NR33 – ESPAÇO CONFINADO –TRABALHADOR E 
VIGIA; 
*25 a 26 de junho (quinta a sexta-feira) - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – NR23 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 
*25 de junho (quinta-feira) - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – NR35 – TRABALHO EM ALTURA; 
Faça sua inscrição online no site www.castrolanda.coop.br ou na área de Gestão de Pessoas com Stefany (3234-8089).   
Participe! 

 
//CARNÊ DO IPTU 2015  
A Controladoria informa que os carnês para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2015, serão distribuídos 
pela Prefeitura de Castro aos contribuintes no Centro Pastoral da Paróquia Sant'Ana, na Praça Sant'Ana. A entrega é de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas e segue até o dia 10 de junho (quarta-feira) - prazo limite para pagamento com desconto de 
5%. Quem preferir também pode emitir a guia através do site da Prefeitura – www.castro.pr.gov.br.  Basta acessar no site 
'Serviços on-line' do lado direito da página, selecionar a opção 'Cidadão' e, em seguida, 'Emissão de Guias IPTU' e imprimir o 
boleto com parcela única ou em até 7 (sete) vezes. Mais informações com Cristiano (42) 3234-8083 no setor da Controladoria, 
ou na Prefeitura Municipal de Castro (42) 3906- 2000. 
 

:: AGROLEITE 
 
//ESPAÇO MULHER COOPERATIVISTA - AGROLEITE 
Estão abertas as inscrições para os interessados em expor no Espaço Mulher Cooperativista durante o Agroleite 2015, que será 
realizado e 20 a 24 de outubro. Dentre os objetivos do Pavilhão a Comissão Organizadora quer  valorizar as ações  ligadas ao 
sistema cooperativista e  também atividades locais e atrair público ao comércio com fins sociais através da doação de parte das 
vendas neste Espaço. As intenções de expor podem ser feitas através do formulário disponível no site 
www.agroleitecastrolanda.com.br. O prazo encerra em 15 de junho.  Mais informações na Assessoria de Cooperativismo, com 
Rosélia Gomes (DDR 3234-8284). 
 

:: AGRÍCOLA 
 
//PROGRAMAÇÃO DE SAFRA 
A Unidade de Negócios Agrícola comunica que está aberta a programação da safra de verão 15/16. Cooperado (a) procure o seu 
engenheiro agrônomo para efetuar a programação de todos os insumos necessários para as culturas de verão. O prazo é até 30 
de junho (terça-feira). O setor ressalta a importância de planejar antecipadamente toda a necessidade de insumos. Programe-
se! 
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http://www.castrolanda.coop.br/
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/seguranca-e-saude-no-trabalho--nr11--operador-de-empilhadeira-335
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/seguranca-e-saude-no-trabalho--nr11--operador-de-empilhadeira-335
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/desenvolvimento-qualidade--ferramentas-basico-364
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/seguranca-e-saude-no-trabalho--nr11--operador-de-empilhadeira-335
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/seguranca-e-saude-no-trabalho--nr11--operador-de-empilhadeira-335
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/seguranca-e-saude-no-trabalho--nr11--operador-de-empilhadeira-335
http://www.castrolanda.coop.br/cursos/seguranca-e-saude-no-trabalho--nr11--operador-de-empilhadeira-335
http://www.castrolanda.coop.br/
http://www.castro.pr.gov.br/
http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
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:: LEITE 
 
//CAMPANHA DE COMPRA DE TOUROS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA 
INTERCOOPERAÇÃO  

 
Touro 12: ALTA 
ELLIOT–ET      TPI  2419 
Para esta semana trazemos os comentários deste grande touro da raça holandesa. Elliot é filho 
de Bookem e com mãe filha de NOVA SHOTTLE EVELYN-ET com 15.586 kg aos 365 dias com 3 
anos e 4,6% de gordura. Seu pai, o Bookem possui um pedigree fantástico filho de Planet e 
mãe Clear-Echo 822 Ramo 1199-ET, MB 86. Elliot é touro com prova genômica que apresenta 
um bom equilíbrio, composto de úbere 1,32. Sendo destaque o úbere posterior largura e 
altura. O composto de pernas 1,23 e composto de tipo PTAT 1,47. A produção de leite positiva 

944 libras, positivo para teor de gordura e proteína. Quando analisamos as características de saúde nos deparamos com uma 
vida produtiva positiva em 5,9, fertilidade das filhas positiva de +2,8, taxa de concepção das vacas +3,50 e células somáticas de 
2,72. Para os produtores que desejarem partos extremamente fáceis, este touro possui o incrível 4,4%. 
 

Touro 13: SEMBRA 
RONELEE GOLDWYN DUBAI-ET       TPI 1963  
Dubai é um flho de Goldwyn e com mãe filha de Outside. Acasalamento não recente mais que 
impressiona o equilíbrio, produção de leite, bons compostos de tipo e úbere. O Dubai possui 
poucas filhas 132 avaliadas. Tem um linear muito equilibrado com 1,50 para composto de 
úbere, 1,16 para composto de pernas e pés, 1,42 para composto de corpo e 1,68 para 
composto leiteiro. Este touro possui características desejáveis de saúde, positivo para vida 
produtiva +1,6, facilidade de parto de 8,0% e CCS de 2,82. 

 
           Touro 14: ABS 

MS ATLEES SHT AFTERSHOCK-ET                          TPI 1728   
Aftershock é um filho de Shottle e da grande vaca MD-DELIGHT DURHAM ATLEE-ET EX-92.  Este 
acasalamento propiciou o um touro de um tipo fantástico, PTAT 2,25. Composto de úbere 1,82 
e composto de pernas 1,42. Com sucesso nas pistas internacionais nos últimos anos, tem como 
destaque filhas de excelentes como, Tahlia EX-92 e April EX-92. O touro para trazer equilíbrio 
no rebanho, ideal para melhorar as características de conformação com uma boa relação de 
custo benefício. As características de saúde desejáveis, vida produtiva 1,20 e CCS 2,8. O 
Aftershock possui 8373 filhas avaliadas para produção de leite na última prova de dezembro de 

2014.  

 
 

//AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA – LOJA AGROPECUÁRIA  
A Loja Agropecuária informa os cooperados (as) que autorizam pessoas a retirar produtos em sua matrícula na Loja, que a partir 
de agora devem formalizar os pedidos e retiradas de produtos através do Bloco de Autorização, no formulário devidamente 
preenchido e assinado. Esta norma segue os mesmos padrões já aplicados em outros setores da Cooperativa, portanto retire o 
seu Bloco de Autorização na recepção do escritório da Matriz com Francyelle ou Vanessa (42) 3234-8120.  

 

//UTILIDADE PÚBLICA 
As obras de instalação do gasoduto na rodovia PR 340 que leva às indústrias Cargill e Evonik vão impedir temporariamente o 
tradicional acesso dos cooperados clientes da Loja Agropecuária, na Matriz. O acesso, provisório, deverá ser feito pela Rua da 
Unidade de Distribuição de Rações (UDR) conforme as placas de identificação no local. 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 
 MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

    
MAIO/                        -                     -                      - - 
JULHO                    22,30 29,10 25,60 3,2085 

SETEMBRO                -                 25,90 21,55 3,2800 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 66,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 64,50 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 69,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 70,00 - 

MILHO Castro              R$ 24,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 115,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 120,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 680,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 670,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 680,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 408,00 R$ 285,00 
 
 
 

 
 
 
//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 

 
 


