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Sucessão Familiar 
A Assessoria de Cooperativismo informa as empresas credenciadas para prestar assessoria aos cooperados no 
planejamento sucessório. Safras & Cifras, com Patrícia Mittelstedt (42) 3232-3000 e (42) 9973-1805 e email 
patricia@safrasecifras.com.br ou a empresa Loureiro Advocacia com Diogo Loureiro (41) 3319-5987 e (41) 
9962-1190 e email loureiro@loureiroadv.com. A Diretoria da Castrolanda incentiva esse planejamento, pois a 
sustentabilidade da Cooperativa depende da boa gestão das propriedades. Mais informações com Rosélia 
Gomes (42) 3234-8284 ou (42) 8816-8878 e email roselia@castrolanda.coop.br . 
 
Haverá uma palestra sobre “Planejamento Sucessório & Proteção Patrimonial no Campo. Família unida, terra 
produtiva” com Diogo Loureiro, que será realizada no dia 19 de julho (terça-feira), às 9 horas, no Auditório da 
Fundação ABC.  Após a palestra agende um horário na Assessoria de Cooperativismo para atendimento 
personalizado pelo telefone (42) 3234-8284, (42) 3234-9805 ou e-mail roselia@castrolanda.coop.br 
 
ITABERÁ - A palestra será realizada em Itaberá no dia 20 de julho (quarta-feira), às 9 horas, no Auditório do 
Entreposto de Itaberá I. 
 
PIRAÍ DO SUL – Em Piraí do Sul a palestra será realizada no dia 27 de julho (quarta-feira), às 9 horas, no 
Auditório do Entreposto de Piraí do Sul I.  
 
 

Dia de Cooperar 
Atenção cooperados e familiares. A Castrolanda convida para participar das ações do Dia C, Dia de Cooperar. A 
iniciativa é do Sistema OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, com o objetivo de promover e estimular a 
integração das ações voluntárias num grande movimento de solidariedade cooperativista. Na Castrolanda, a 
receita é...COOPERAR e os ingredientes são alimentos não perecíveis que serão destinados para as instituições 
sociais de cada região de atuação da Cooperativa. A sua doação pode ser entregue nas Unidades da Castrolanda 
Castro na Matriz, Piraí do Sul I e II, Itaberá I, Ventania e Ponta Grossa. A campanha vai até o dia 1º de julho. 
Mais informações na Assessoria de Cooperativismo (42) 3234-8284 com Rosélia ou Daiane. 
 
 
 

Concurso de Fotografia  
Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Concurso de Fotografia da Castrolanda. O tema deste 

ano é “Belezas naturais da região”. Cada cooperado(a) poderá enviar um máximo de três fotos. Cada 

uma delas com no mínimo de 3MB. A fotografia deverá ser apresentada com um título, um breve 

resumo do que mostra, tendo que indicar a data e local onde foi tirada. As fotos deverão ser enviadas 

para o setor de comunicação da Cooperativa através do email comunicacao@castrolanda.coop.br  

O concurso é aberto exclusivamente para cooperados Castrolanda. 
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Agroleite 2016 | Inscrições de Animais  
A partir do dia 05 de julho estarão abertas as inscrições para a participação dos animais no Agroleite 2016 que 

será realizado no período de 16 a 20 de agosto. Os expositores interessados em participar do evento devem acessar 

o site (www.agroleitecastrolanda.com.br) e preencher a ficha de inscrição. Após colocar os dados do animal, o 

expositor deve encaminhar a documentação para a área de negócios Leite da Cooperativa. Serão exigidos exames 

de tuberculose e brucelose dos últimos três anos do rebanho, atestado andrológico e ginecológico e atestado de 

vacinação de brucelose.   

 

 RAÇA HOLANDESA P&B – O expositor da raça holandesa pode inscrever 20 animais efetivos como 

criador/expositor e “livre” reservas, além dos animais do Torneio Leiteiro e Clube de Bezerras. 

 
 RAÇA HOLANDESA V&B – O expositor da raça holandesa V&B pode inscrever 25 animais efetivos como 

criador/expositor e “livre” reservas, além dos animais do Torneio Leiteiro e Clube de Bezerras. 

 
 RAÇA JERSEY – Para a raça Jersey poderão ser inscritos 30 animais como criador/expositor, sendo 05 

reservas. A participação é permitida de um macho para cada 7 fêmeas efetivas.  

 

 OVINOS – As inscrições para ovinos deverão ser feitas diretamente no site da Ovinopar, 

www.ovinopar.com.br e estarão abertas até o dia 29 de julho.  

 

Mais informações na Unidade de Negócios Leite, com Raquel Schiavon pelo telefone (42) 3234-8095 ou Adrielle 
Stresser no telefone (42) 3234-8121.  
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Programação de Safra 2016/2017 
A Unidade de Negócios Agrícola comunica que está aberta até o dia 08 de julho (sexta-feira), a programação da 

safra de verão 2016/2017. Cooperado (a) procure o seu engenheiro 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.  

 
 
Nova linha de sementes 
A área de negócios Agrícola informa que lançou no mercado uma nova linha de sementes da Castrolanda. Sob a 
chancela Premier o produto estará disponível para a safra 2016/2017 e será disponibilizado em embalagens de 25 
kg. Premier são sementes de qualidade fisiológica superior as sementes normalmente entregues pelo mercado, ou 
seja, os lotes disponibilizados com esta denominação são lotes com porcentagem de germinação igual ou acima 95% 
e vigor pelo teste de envelhecimento acelerado igual ou acima de 80%, fornecendo uma maior garantia ao 
agricultor. Mais informações na Unidade de Beneficiamento de Sementes, com o Assessor Técnico Charles Allan 
Telles (42) 3234-8163. 

 
 

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 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
http://www.ovinopar.com.br/
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2ª Farm Technology Weekend  
O Grupo Bouwman convida para a 2ª Farm Technology Weekend, que será realizada de 07 a 08 de julho. As 
inscrições devem ser feitas pelo site www.bouwman.com.br.  
Valores: até 01 de julho R$ 30,00, a partir do dia 02 de julho R$ 50,00.  
 
Confira a programação: 
 07 de julho (quinta-feira): 19h às 22h – Ciclo de palestras: Avaliação nutricional de pré-secados para vacas 

de leite e a Importância da aplicação de Tecnologia na produção de forragens, no Memorial da Imigração 
Holandesa.  

 08 de julho (sexta-feira): 8h às 11h – Visita Técnica à Fazenda Rhoelandt, propriedade de Ronald Rabbers.  
12h às 13h30 – Almoço no local do evento com costela de chão; 
13h30 às 14h – Amostra da estrutura da Fazenda Nobre; 
14h às 17h30 – Dia de Campo: A mais alta tecnologia mundial em ação! 
18h – Happy hour com música ao vivo e sorteio de brindes.  

 
 
 

Grupo Folclórico 
O Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda, juntamente com os alunos de Folclore da Escola Evangélica de 
Castrolanda vão se apresentar na quinta-feira, 7 de julho, às 20h30 no Teatro Guaíra em Curitiba. O tema será 
“Uma viagem Encantada pela Holanda”. No Teatro, o valor do ingresso será de R$50,00. Adquira antecipadamente 
pela metade do valor (R$25,00) nos seguintes locais: com integrantes do Grupo Folclórico Holandês de 
Castrolanda; Loja Jager & Cia; Escola Evangélica de Castrolanda; GPK Turismo e Loja Aquarela. Mais informações 
pelos telefones (42)9921-0448 Jentje Petter ou (41)9886-4779 Marijke Morsink. 

 
 
 

Ecoponto na Castrolanda 
A área de Meio Ambiente da Castrolanda informa que foi inaugurada uma unidade de EcoPonto na Colônia, e que 
vai funcionar as segundas e quintas-feiras das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, aberto ao público em geral. O 
EcoPonto recebe resíduos de obras, podas de jardim, eletroeletrônicos, móveis velhos e lixo reciclável.  

 
 
 

você sabia? 
 
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária reforçou o pedido de cercas elétricas para atender a demanda 
dos cooperados, e que os pedidos da rodada de negociações de películas já está disponível para retirada.  
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária está com condições especiais para você cooperado, com 
preços especiais na linha de equipamentos elétricos e encerados e descontos especiais na linha de medicamentos, 
adquirindo até 9 itens do mesmo produto, o desconto é de 10% e adquirindo acima de 10 itens o desconto é de 13%.  
Venha conferir.  
 
FÓRUM DO MEIO AMBIENTE: Que na abertura oficial do Agroleite 2016 será realizado o Fórum do Meio 
Ambiente. Será na terça-feira, 16 de agosto, às 9horas, no Centro de Eventos Pessutão, do Parque de Exposições 
Dario Macedo. 

 
 
 

http://www.bouwman.com.br/
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Cotações futuras | BM&F 

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

JULHO          11,43 41,00 37,50 3,2610 

SETEMBRO         11,21 41,50 38,00 3,3670 

 
 
 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 
AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  90,50 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   89,06 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$   94,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 
MILHO Castro R$   40,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$  40,50 - 

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

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 535,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 800,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 870,00 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 


