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DESTAQUE: 
Estamos a poucos dias da Copa do Mundo FIFA 2014, um dos maiores eventos esportivos 
do Planeta e desta vez no Brasil, país apaixonado pelo futebol. Assim para maior conforto 
dos colaboradores a área de Gestão de Pessoas comunica o expediente especial durante 
os jogos do Brasil. Os colaboradores das áreas administrativas serão liberados duas horas 
antes do início de cada jogo do Brasil.  
Por exemplo: no dia 12 de junho a Seleção do Brasil vai jogar às 17 horas, portanto os 
colaboradores das áreas administrativas serão liberados às 15 horas. Os setores 
operacionais não podem parar, portanto cada coordenador de área de produção fará uma 
escala entre seus colaboradores. Cooperado (a) programe-se para os atendimentos na 
Cooperativa. É a Copa do Mundo FIFA 2014 em nosso país...torça pela nossa Seleção.! 

 
 

 
:: CORPORATIVO 
//AVISO DA FÁBRICA DE RAÇÕES 
Atenção cooperado (a) para o atendimento dos pedidos 
de rações Fábrica através do telefone (42) 3234-8023: 
RAÇÕES PARA SUÍNOS: 
- de segunda a sexta-feira, das 07h40 às 14horas; 
- Sábados e Feriados, das 07h40 às 11h30. 

RAÇÕES PARA BOVINOS: 
- de segunda a sexta-feira, das 07h40 às 16horas; 
- Sábados e Feriados, das 07h40 às 11h30. 

OUTROS TIPOS DE RAÇÕES: 
- de segunda a sexta-feira, das 07h40 às 16horas; 
- Sábados e Feriados, das 07h40 às 11h30. 
Após as 16 horas, o atendimento ocorrerá através de 
secretária eletrônica. O setor solicita o registro do recado 
com a seguinte orientação.  
- Matricula, nome do produtor, localidade, propriedade, 
produto, quantidade, data de entrega, nome do solicitante e 
número do telefone para contato. Assim na data 
subsequente ao pedido, a equipe de atendimento verifica os 
recados e na sequência vai retornar com a confirmação do 
pedido. Mais informações na Fábrica de Rações com Gislaine 
(42) 3234-8023.  
Após as 16horas, para a verificação no andamento de seu 
pedido, disponibilizamos para atendimento o telefone 

número (42) 3234-8103. 
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//CURSO SOBRE MANEJO NA CRECHE 
Participe do curso sobre Manejo na Creche que será 
realizado na quarta-feira, 11 de junho, na Unidade de 
Beneficiamento de Batata Semente, das 13h às 17h30min. 
O conteúdo abordado será: Ambiência na fase de creche, 
biosseguridade X PEDv (Diarreia Epidêmica Suína) e 
Fluxograma de Manejo na Creche. Aberto para funcionários 
e gerentes de granjas. Fazer inscrições com Pamella (42) 3234-

8019 ou por e-mail pamella@castrolanda.coop.br, no setor 
administrativo negócios Carnes até dia 09 de junho.  
 

//CURSO SOBRE MANEJO GERAL DE OVINOS  
Participe do curso sobre Manejo Geral de Ovinos de Corte 
(Senar) que será realizado nos dias 14 e 15 de julho 
conforme abaixo: 
Teoria: DAT  
Prática: Unidade Genética de Ovinos 
Aberto para funcionários e gerentes e o conteúdo vai 
abordar as raças ovinas, conformação e seleção de ovinos 
de corte, cruzamento e melhoramento genético, 
instalações e equipamentos, manejo geral, nutricional, 
sanitário e reprodutivo. 
Mais informações e inscrições com Bruna até o dia 20 de 
junho (42) 3234-8171 ou (42) 8823-8329. Vagas limitadas. 
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//REUNIÃO PARA BOVINOCULTORES E CONSULTA PÚBLICA 
Senhor cooperado (a) a sua presença em reunião a ser realizada no próximo dia 11 de junho para definições sobre a revisão 
do Regulamento do Controle Sanitário (RCS) é indispensável. Estamos por definir normas importantíssimas que afetarão a 
todos. Por essa razão estamos enviando em anexo o texto revisado do regulamento (também disponível na Intranet), para 
que no dia 11 de junho possamos definir pela aprovação ou não do texto proposto. 
Estamos abrindo consulta pública, entre os cooperados, com prazo até o dia 11 de junho. Dessa forma pedimos que leiam o 
texto do regulamento proposto e apresentem as suas sugestões aos senhores Henrique Costales Junqueira, Rodrigo Prioto 
ou Marcos Goulart. 
Um dos pontos críticos a serem discutidos é se deveremos elaborar e publicar listas com a condição sanitária de cada uma 
das propriedades de nossos cooperados peço refletirem sobre a questão para deliberarem no dia 11 de junho. 
 

Local:  Memorial da Imigração Holandesa, Castro, PR 
Dia:   11 de junho de 2014 
Horário:  recepção a partir das 13h30min. 

 
Programação: 
  Recepção 
  Abertura 
  Informes técnicos  
  Respostas às dúvidas sobre o regulamento  
  Intervalo  
  Discussões e deliberações .  

 
Henrique Costales Junqueira 
Gerente da Área de Negócios Leite 

 

//CLUBE DOS JOVENS CRIADORES 
O clube dos jovens criadores é uma proposta de continuidade do Clube de Bezerras que permite a participação do jovem até os 
15 anos de idade. A iniciativa é para facilitar a sucessão familiar nas fazendas e estimular os jovens a seguir carreira no setor 
agropecuário. O programa é aberto para jovens (homens e mulheres) com idade de 15 a 20 anos, distribuídos em dois grupos 
por faixa etária: Intermediários (15-17 anos a partir de janeiro de 2014) e Sênior (18-20 anos a partir de janeiro de 2014). O 
objetivo principal é permitir que o jovem se organize em grupos e interajam com a comunidade aprendendo conceitos de 
criação e o manejo do gado leiteiro, através de cursos, palestras, viagens e encontros. Período de inscrições: 12 de maio a 12 de 
junho de 2014. Local: Setor de Controle Sanitário e Gestão, levar a cópia do registro e/ou ficha do animal. 
 
 

//LEILÃO GILSON ZAMPIERI E CONVIDADOS 
O setor de comercialização de gado leiteiro da Castrolanda convida para o Leilão de Gado Leiteiro Gilson Zampieri e Convidados, 
que será realizado no Parque de Exposições Dario de Macedo, Castro, no dia 14 de junho (sábado), a partir das 14h30. Serão 
leiloados 70 animais, vacas em lactação e novilhas prenhas das raças: holandesa, Jersey e mestiças leiteiras. Participe! 
 

//UTILIDADE PÚBLICA 
O fornecedor de medicamentos veterinários (Novartis) informa que o produto GANSEG PLUS ficará indisponível ao mercado por 
um período. Porém, na linha deste laboratório, existe o GANASEG 7%, que possui a mesma indicação básica contra a babesiose, 
porém com dosagens diferenciadas: 
GANASEG PLUS: 1ml/10 Kg de Peso Vivo  
GANASEG 7%     : 1ml/20Kg de Peso Vivo 
A diferença que o GANASEG PLUS = GANASEG 7% + Antipirina + Vitamina B12 
 
Mais informações na Loja Agropecuária com Jocenei Risden (DDR 3234-8024). 
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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 

 



 

 INFORMATIVO SEMANAL  *  3 

 

 
 
 

 
:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

JULHO/14                31,25 27,18 23,68 2,2940 

AGOSTO/14             26,68 24,18 20,68 2,3195 

SETEMBRO/14         26,12 26,65 23,15 2,3440 

NOVEMBRO/14       26,10 27,05 23,55 2,3710 
    
    

 

// MERCADO AGRÍCOLA 
 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 71,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 69,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 25,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 27,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 135,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 80,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 815,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 800,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 755,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 504,00 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 
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:: AGRÍCOLA 
//PROGRAMAÇÃO DE SAFRA 
O setor de insumos agrícolas comunica que está aberta até o dia 30 de junho a programação da safra de verão14/15. Cooperado 
(a) procure o seu agrônomo para efetuar a programação de todos os insumos necessários para as culturas de verão. O setor 
ressalta a importância de planejar antecipadamente toda a necessidade de insumos. Programe-se! 
 

 

:: FUNDAÇÃO ABC 
//FUNDAÇÃO ABC – ENCONTRO TÉCNICO DE VERÃO 
A Fundação ABC convida os cooperados para o Encontro Técnico sobre Culturas de Verão 2014, que será realizado em Castro e 
Itapeva na última semana de Junho, conforme datas abaixo: 
24/junho – Moinho – Castro-PR -  a partir das 8h30 – para associados da região fria 
26/junho – Unimed Club – Itapeva-SP – a partir das 8h30 – para associados da região quente 
A programação será divulgada nas próximas circulares da sua cooperativa. 
Colabore com a organização do evento. Confirme a presença até o dia 20/06, pelo telefone (42) 3233-8600.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio: 
 

 

 


