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Classificados 
Vende-se um terreno rural com área de aproximadamente 4,5 alqueires que correspondem a 10,89 hectares, 
situado no lugar denominado Campo do Piraí, na Comarca de Piraí do Sul, Estado do Paraná, devidamente 
registrado sob matrícula n.º 2.135 (mapa, croqui de acesso e memorial descritivo estão disponíveis). Mais 
informações entrar em contato com o setor de Assessoria Jurídica por telefone  (42) 3234-8004 ou (42) 3234-
8162. 

 
 
Atendimento ao Cooperado 
A área de Comunicação informa a 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. Utilize esta linha, é exclusiva para o/a Cooperado(a) Castrolanda. 
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Clube de Bezerras - Reunião  
O setor de Assistência Técnica convida os pais das crianças que vão participar do Clube de Bezerras 2016 para a 
reunião que será realizada no dia 08 de junho (quarta-feira), às 19h no Espaço Educação Corporativa (antigo 
DAT). A reunião é sobre o regulamento, agendamento das visitas nas fazendas e aulas práticas durante as férias 
escolares, e a definição da data para a Prévia. Mais informações na área Controle Sanitário e Gestão com 
Aldoilson pelo telefone (42) 3234- 8121. 
 

1º FESTIVAL DA CARNE SUÍNA ALEGRA 
Cooperado(a) participe do 1º Festival da Carne Suína Alegra, que será realizado no dia 19 de junho (domingo), a 
partir das 11 horas, na Cidade do Leite (anexo ao Parque de Exposições Dario Macedo). Será servido um almoço 
com cardápio baseado em carne suína e logo após haverá a apresentação artística com Jauri Gomes e Juca Bala. 
Os ingressos estão sendo vendidos no Caixa da Matriz, na Cooperativa, no Restaurante Beira Rio, no Buganville 
Hotel e Restaurante Eloy, no valor de R$ 35,00 acima de 15 anos e R$ 20,00 de 6 a 14 anos. As crianças até 5 anos 
não pagam. Mais informações na Unidade Industrial de Carnes pelo telefone (42) 3234-8215.  
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Dia de Campo:  Estabelecimento e Manejo de Forrageiras de alta qualidade 
A Área de Negócios Leite convida os cooperados (as) para participar do Dia de Campo de pastagem de inverno 
sobre Manejo de Forrageiras de Alta Qualidade, que será realizado no dia 08 de junho (quarta-feira), às 09h30, no 
Campo Demonstrativo – Atlântica Sementes, em Piraí do Sul com entrada na Iguaçú Celulose. Mais informações no 
setor de Assistência Técnica com Gustavo Berwing (42) 8886-6098 ou e-mail gustavob@castrolanda.coop.br.  
 
Serão abordados os temas:  

 Cultivares de forrageiras; 
 População de plantas; 

 Adubação; 
 Herbicidas 

 Inseticidas; 
 Tratamento de Sementes. 

 
 
Loja Agropecuária  
A Loja Agropecuária informa os cooperados que tem disponibilidade dos produtos Datamars, que foram comprados 
com dólar em baixa no ano passado e também informa que realiza cotações de motosserra, eletroserras, geradores, 
bombas agrícola, motor estacionário, lavadoras, pulverizadores elétricos, atomizadores, tratoritos e roçadeiras, para 
atender as necessidades dos cooperados. Mais informações com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 
ou (42) 3234-8077 ou e-mail lojas@castrolanda.coop.br  

 
 
Programa de Melhoramento Genético 
A Loja Agropecuária informa que os pedidos de sêmen do Programa de Melhoramento Genético podem ser feitos 
no setor de Vendas da loja. Mais informações com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 ou (42) 3234-
8077 ou e-mail lojas@castrolanda.coop.br  
 
 
44º Expoleite – Capal 
A Cooperativa Capal convida os cooperados(as) para participar da 44ª EXPOLEITE, que será realizada nos dias 27 
a 30 de julho, no Parque de Exposições Capal, em Arapoti. No dia 28 de julho (quinta-feira), pela manhã, será a 
Abertura Oficial e o Encontro de Suinocultores, o julgamento de gado VB, que é novidade este ano, será na quinta-
feira a tarde. Dia 29 (sexta-feira), haverá palestras para pecuaristas, Clube de Bezerras e julgamento gado jovem PB.  
O último será para o julgamento de gado adulto PB e premiações. Os parceiros comerciais da Capal estarão 
apresentando as novidades do setor. As inscrições de animais devem ser feitos de 27 de junho a 15 de julho. Contato 
para informações e inscrições de animais pelo e-mail  pecuaria@capal.coop.br  ou telefone (43) 3512-1027. 

 
 
Utilidade Pública – Laboratório Veterinário Melk Lab 
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 faz 
análises de cultura, antiobiograma, antibiótico, CBT, pool de tanque, OPG, entre outras. Sob direção de Patrícia 
Salomons e Priscilla Los, o laboratório atende de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, e 
tem 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. Telefones de plantão (42) 8418-0934 ou (42) 9928-9364. 

 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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Curso de Inseminação Artificial 
O Instituto Cristão em parceria com a CRV Lagoa convida para o 18º Curso de Inseminação Artificial em bovinos, 
que será realizado nos dias 27 a 30 de junho (segunda a quinta-feira), no Instituto Cristão. É uma ótima 
oportunidade de capacitação para todos os cooperados (as) e seus colaboradores. As vagas são limitas. Mais 
informações para inscrições, na Secretaria do Instituto Cristão pelo telefone (42) 3232-4224 falar com Silvia ou 
pelo telefone (42)8809-7576 / (42) 9854-0534 falar com Luciano.  
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Clube da Borrega 
O Setor de Assistência Técnica de Ovinos comunica que estão abertas as inscrições para participar do Clube da 
Borrega 2016. O objetivo é despertar o interesse pela atividade da Ovinocultura. Podem participar crianças de 06 a 
14 anos, filhos ou não de produtores da Castrolanda. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho (sexta-
feira) com Tarcísio pelo telefone (42) 3234-8127 ou email tarcisio@castrolanda.coop.br. A apresentação dos 
animais será no sábado (20 de agosto) na Pista de Julgamento de Ovinos do Agroleite 2016. 
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Encontro Técnico de Verão  
A Fundação ABC convida os cooperados(as) a participarem do Encontro Técnico de Verão, que será realizado nos 
dias 21 a 23 de junho (terça a quinta-feira). É uma oportunidade para os cooperados junto com dos pesquisadores 
da instituição trocar ideias e atualizar as informações, com base na última safra de inverno. A inscrição deve ser 
feita pelo telefone (42) 3233-8600 com três dias de antecedência, para a organização de quantidade de material de 
apoio e almoço. O encontro será realizado em três cidades, sempre com início às 8h30: 

 21 de junho (terça-feira) – Local: Restaurante Refúgio em Arapoti/Pr.  

 22 de junho (quarta-feira) – Local: Memorial da Imigração Holandesa em Castro/Pr. 
 23 de junho (quinta-feira) – Local: Unimed Club em Itapeva/Sp.  

 
Programação: 

 08h30 – Recepção/ Café 

 09h00 – Início das apresentaçãoes dos Coordenadores de Pesquisa 

 12h00 – Intervalo/ Almoço 

 13h00 – Continuação das apresentações 

 
 

 
você sabia? 
 
TROFÉU AGROLEITE: Que Junho é o último mês para as indicações ao Oscar do Leite. A premiação é 
organizada pela Castrolanda e você pode acessar o site www.agroleitecastrolanda.com.br e fazer as suas indicações 
de nomes de empresas e/ou pessoas ligadas à cadeia do leite que na sua opinião merecem receber o TROFÉU 
AGROLEITE 2016. 
 
SEMENTES CASTROLANDA: Que a Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) vai lançar em breve a linha 
Premier. A comunicação sobre o novo produto terá início em breve. Aguarde.     
 
ALEGRA: Que 2016 marca a realização da 1ª edição do Festival da Carne Suína Alegra. A atração principal é o 
almoço que tem por objetivo incentivar o consumo da carne suína. Compre já seu ingresso e participe.  
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INFORMATIVO SEMANAL *  4 

 
 

mercado agropecuário 
 

 
 
Cotações futuras | BM&F 
 

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

JULHO          11,00 41,37 37,87 3,5950 

SETEMBRO         10,78 41,52 38,02 3,7230 

 
 
 

Mercado Agrícola 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

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

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  92,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   90,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   93,50 - 

SOJA Disponível Santos R$  91,00 - 

MILHO Castro R$   57,00 R$   17,46 
MILHO Campinas R$   52,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 230,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 390,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 800,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 800,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 740,00 R$ 417,00 
TRITICALE  R$ 480,00 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 


