
 
ATENÇÃO BOVINOCULTORES 
A Fábrica de Rações fará um levantamento de produtores interessados na 
utilização da tecnologia de “óleos essenciais/funcionais”, ingrediente este que 
tem sido divulgado pelas empresas fornecedoras junto aos cooperados (as) e tem 
se mostrado como uma inovação na produção leiteira. Portanto, solicita aos 
produtores interessados que manifestem seu interesse para Ana Carla (42) 
3234-8023, setor de pedidos de rações, para formalizar o processo. Durante os 
próximos 60 dias os técnicos de bovinocultura estarão disponíveis para 
esclarecimento sobre o assunto. 

 
 

corporativo 
 
LEILÃO JUDICIAL (ELETRÔNICO) 
A Assessoria Jurídica divulga as informações do Leilão Judicial Eletrônico conforme abaixo: 
 
Processo: Carta Precatória nº 1001234-10.2016.8.26.0270 – 3ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva-SP (autos 
principais nº 0003378-96.2010.8.16.0064 - execução de título extrajudicial - Oficio Judicial Cível do Foro de 
Castro/PR) 
Autora: Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda.; 
Réus: Ricardo Gonçalves Faia Sobrinho e Outros; 
 
Bem leiloado: Uma chácara denominada “Senhor Bom Jesus” (ou “Rancho Triângulo”), situada às margens da 
Rodovia que liga Itapeva ao Bairro Taipinha ou Pacova, no município de Itapeva-SP, com a área de 24 alqueires 
ou 58,08 hectares, aproximadamente. Matrícula 4.308 do Cartório de Imóveis de Itapeva/SP; 

 
Avaliação: R$ 1.776.399,64 (março/2017), que será atualizado na data dos pregões de acordo com a tabela 
prática do TJSP; 

 
Datas: 1º pregão: início em 31/07/2017 às 15h e encerramento em 03/08/2017 às 15h; 2º pregão: início em 
03/08/2017 às 15h e encerramento em 05/09/2017 às 15h (lance mínimo de 60% do valor da avaliação no 2º 
pregão);  

 
Comissão do leiloeiro: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação; 

 
Mais informações: O Edital completo está publicado no website da Viva Leilões (www.vivaleiloes.com.br) e 
disponível no setor de Assessoria Jurídica. Contatos pelo tel. 11-3957-7717, e-mail: contato@vivaleiloes.com.br 
ou setor de Assessoria Jurídica, (42) 3234-8004/8162; 
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COTAS UNF 
A Unidade de Negócios Feijão informa que há cotas da Unidade disponíveis para venda. Os interessados devem 
entrar em contato com a Controladoria através do telefone (42) 3234- 8083. 

 
 

agrícola 
 

 

PÓS GRADUAÇÃO EM PÓS-COLHEITA DE GRÃOS E A SEGURANÇA DO ALIMENTO 
Atenção cooperados (as) que possuem ANF (Armazenagem a Nível de  Fazenda). A Unidade de Negócios 
Agrícola convida para participar do Curso de Pós Graduação para Especialização em Pós Colheita e Segurança 
do Alimento (Pós Graduação idealizada pelo Dr. Irineu Lorini – Embrapa Soja, referência nacional na área de 

armazenagem de grãos).  
Carga Horária: 360 horas            
Local de Realização: Unifil – Fundação ABC em Castro/PR 
Número de Vagas: 30 a 40 pessoas 
Período de Realização: início no 2º Semestre de 2017 

             Dias e horários: aulas quinzenais 
- Sextas-feiras (tarde: das 14 h às 18 h e noite: das 19 às 22h)  
- Sábados (das 8h às 12h)  

       Custo: Será financiado parte pelo Sescoop. 
Importante: O aluno deverá ter graduação concluída para realizar o curso. Os interessados devem   encaminhar 
um email para diogenes_huzar@castrolanda.coop.br com nome e CPF até dia 20 de junho. Mais informações com 
Diógenes (42) 9 8886 8559. 
 

REFORMAS ESCRITÓRIO AGRÍCOLA MATRIZ 
A Unidade de Negócios Agrícola informa que em virtude das obras de reforma no prédio administrativo da 
Unidade na Matriz os atendimentos estão realocados no prédio ao lado. Durante esse período pede a 
compreensão dos cooperados (as) e as equipes estão a disposição para qualquer dúvida.   
 

carnes 

 
 
CONTRATO DE VENDA DAS MATRIZES SUÍNAS DE DESCARTE 
A Unidade de Negócios Carnes informa abaixo as orientações para o contrato de venda das matrizes suínas de 
descarte: 

1.OPCIONAL; 
2.Será considerado descarte de 40% do plantel de matrizes produtivas; 
3.Será pago o mesmo valor do suíno padrão; 
4.Prazo até 30 de junho (sexta-feira) para assinatura; 
5.O valor de venda da matrizes descarte é descontado do valor do leitão/terminado. Mais informações com 
Danilo Leal Rocha, Coordenador de Produção (42) 3234-8125. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/PR  
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leite 
 

POOL LEITE 
A administração do Pool Leite informa que nos fins de semana e feriados somente um técnico estará responsável 
pelos atendimentos. Desta forma as ligações telefônicas dos demais técnicos são desviadas para o plantonista 
responsável. Tendo em vista que os meios de comunicação Whatsapp e SMS não realizam o desvio das 
chamadas e mensagens, a administração do Pool solicita que entrem em contato através de ligações telefônicas.  
A equipe do Pool busca uma solução que possa transferir também as chamadas e mensagens encaminhadas por 
Whatsapp e SMS, tão logo tenha será comunicado. Mais informações com a Coordenadora Administrativa,  
Adriana dos Santos (42) 3234-8310. 
 

AGROLEITE 2017 - Inscrições de Animais  
A partir do dia 05 de julho estarão abertas as inscrições para a participação dos animais no Agroleite 
2017 que será realizado no período de 15 a 19 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.   
 

 RAÇA HOLANDESA P&B – O expositor da raça holandesa pode inscrever 20 animais efetivos 
como criador/expositor e “livre” reservas, além dos animais do Clube de Bezerras e Shopping 
Pérolas do Leite (Balcão de Vendas). 

 

 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 Clube de Bezerras e 
Shopping Pérolas do Leite (Balcão de Vendas). 

 

 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 e 
Shopping Pérolas do Leite (Balcão de Vendas).  

 

 OVINOS – As inscrições para ovinos deverão ser feitas diretamente no site da Ovinopar, 
www.ovinopar.com.br e estarão abertas até o dia 28 de julho. Informações sobre o Balcão de 
Vendas serão divulgadas nas próximas circulares. 

 
A organização informa que estão confirmados os jurados: Horácio Larrea (Argentina) para a raça 
Holandesa V&B e Clube de Bezerras. Pat Conroy (Estados Unidos) para a Raça Holandesa P&B e 
Fábio Fogaça (Brasil) para a Raça Jersey. Os três jurados serão responsáveis por definir a Campeã 
Suprema Agroleite 2017. Mais informações na Unidade de Negócios Leite, com Adrielle Stresser no 
telefone (42) 3234-8121 ou Julie Ribeiro (42) 3234-8320. 

 
CLUBE DE BEZERRAS – 2ª Colônia de Férias  
No sábado (8 de julho) haverá a 2ª edição da Colônia de Férias do Clube de Bezerras, no Instituto 
Cristão, com uma programação repleta de atividades para as crianças. Aulas teóricas e práticas, tour na 
Fazenda Leiteira do IC, gincancas e dinâmicas para entreterimento dos participantes. A expectativa da 
equipe organizadora é receber aproximadamente 60 crianças das três cooperativas Castrolanda, Capal 
e Frísia.  Um dos temas centrais é o cooperativismo como forma de organização. Para isto o Sescoop 
participará de forma efetiva com a organização dos jogos cooperativos ministrado pelo profissional de 
educação Erlei Vieira. O mesmo conduzirá outras atividades e dinâmicas ao longo do dia, como, ações 
e brincadeiras que integrem os jovens para um futuro que garanta a sucessão familiar da atividade 
leiteira, o amor e o respeito pelos animais. O evento começa às 8 horas e tem previsão de encerrar às 
17h30. Mais informações na Unidade de Negócios Leite, com Junio Fabiano dos Santos (42) 3234-
8074. 
 

 
 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
http://www.ovinopar.com.br/
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você sabia? 
  

 
AGROLEITE: Que o Agroleite será realizado no período de 15 a 19 de agosto. Tempos Modernos é o tema 

desta edição. O relógio será o símbolo, afinal é utilizado como medidor do tempo desde a Antiguidade, em 
variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. 

 

SEESMT e MA: Que com o objetivo de otimizar as estruturas da Cooperativa, a Diretoria da Castrolanda 

decidiu pela fusão das áreas de Meio Ambiente e o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. 
A nova área, denominada SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente)  terá como coordenador, o colaborador 
Francis Eduardo Grígolo, o qual responde para a Gerência Corporativa. O SSMA terá foco na consolidação da 
sustentabilidade Ambiental e Social (Segurança e Saúde Ocupacional) em todas as áreas de negócios. Mais 
informações (42) 3234-8090. 

 
 

 

mercado agropecuário 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

              JULHO   U$ 20,21 25,45 21,95 3,2915 
SETEMBRO                 25,55 22,05 3,3340 

NOVEMBRO U$ 19,56 26,54 23,04 3,3600 
MAIO U$ 19,97 - - 3,4615 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  67,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$  65,62 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  68,70 - 
SOJA Disponível Santos 2017 R$  69,00 - 

MILHO Castro R$  24,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  22,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 190,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 140,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 630,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 700,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 570,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 378,00 R$ 381,50 

           
Plantão Veterinário 
 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  
               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 886-7024 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


