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Pré Assembleia Semestral de Balanço 
Cooperado(a), participe da Pré Assembleia Semestral de Balanço que será realizada no dia 29 de julho (sexta-
feira), às 14 horas, no Memorial da Imigração Holandesa.  Mais informações na Diretoria com Ana Julia pelo 
telefone (42) 3234-8003. Confira a Ordem do dia: 

1. Abertura pelo Diretor Presidente; 
2. Apresentação do Balanço Patrimonial em 30-06-2016 e Previsão de Resultados para 31-12-2016; 
3. Apresentação do Plano Safra 2016/2017; 
4. Avaliação da Evolução Setorial nos Segmentos de Negócios em que a Cooperativa atua:  

Unidade de Negócios Agrícola; 
Unidade de Negócios Leite; 
Unidade de Negócios Carnes; 
Unidade de Negócios Batata; 
Unidade de Negócios Feijão; 
Unidade Industrial de Carnes; 
Indústrias Lácteas; 

5. Assuntos de interesse geral; 
6. Encerramento. 

 
 
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. 

 

Programa Jovem Cooperativista 
Representantes do Programa Jovem Cooperativista Castrolanda convidam jovens (15 a 25 anos) filhos 

de cooperados para participarem do 25º Encontro da Juventude Cooperativista, que acontecerá nos 

dias 03 e 04 de agosto, em Caiobá.  Uma ótima oportunidade de conhecer experiências de outras 

cooperativas, além de participar da programação especial para jovens. As inscrições podem ser feitas 

na Assessoria de Cooperativismo, com Daiane (42) 3234-8284 ou com Roselia (42) 8816-8878 até o 

dia 27 de julho (quarta-feira). Vagas limitadas. 
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Sucessão Familiar 
A Assessoria de Cooperativismo informa será relizada em Piraí do Sul a palestra sobre “Planejamento Sucessório 
& Proteção Patrimonial no Campo. Família unida, terra produtiva” com Diogo Loureiro, no dia 27 de julho 
(quarta-feira), às 9 horas, no Auditório do Entreposto de Piraí do Sul I.  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 

 
 
 

leite 
 

 

Profissionalização da Atividade Leiteira 
A área de Negócios Leite convida os cooperados para participar da reunião sobre o Projeto de Sucessão Familiar 

e da Profissionalização da atividade leiteira, que será realizado no dia 25 de julho (segunda-feira), das 10h às 

12h, no Memorial de Imigração Holandesa. O objetivo deste projeto é apresentar aos cooperados integrados na 

atividade de leiteira, ou não, que estejam interessados em expandir ou diversificar suas atividades, planejar 

questões relativas a sucessão familiar e a expansão da atividade leiteira no Estado de São Paulo.   
Confira a programação: 

• 10h – Abertura e apresentação da proposta de valor do Projeto, com o Diretor de Operações Marco 

Antonio Prado; 

• 10h20 – Oportunidades da atividade leiteira no Estado de São Paulo, com o gerente de Negócios Leite 

Henrique Costales Junqueira; 

• 11h – Intervalo 

• 11h15 – Discussão e conclusão sobre as próximas ações do projeto, com o Coordenador Técnico de 

Bovinos Junio Fabiano dos Santos. 

 

 

Agroleite 2016 | Inscrições de Animais  
Estão abertas até o dia 05 de agosto, as inscrições  para os animais que vão participar do Agroleite 2016. O 

Agroleite novamente será sede da 48ª Expohol (Exposição Nacional da Raça Holandesa) e a 3ª Etapa da Edição 

do Circuito Nacional da Raça Jersey. Não haverá cobrança de argolas e a novidade deste ano é que o Agroleite 

irá fornecer sem custo para o expositor silagem, pré-secado, palha para as camas e alimentação para os 

tratadores. O objetivo da organização do Agroleite é tornar o tempo que o criador e/ou expositor e os animais 

permanecerem no Parque o mais agradável possível. As informações de entrada dos animais, a agenda completa 

de julgamentos, orientações gerais podem ser encontradas no site do Agroleite. Criador e/ou Expositor, é a sua 

presença e participação que enriquece o evento. Mais informações na Unidade de Negócios Leite, com Raquel 

Schiavon pelo telefone (42) 3234-8095 ou Adrielle Stresser no telefone (42) 3234-8121. 

 

 

Agroleite 2016 | 1º Balcão de vendas de Gado Leiteiro 
O setor de Comercialização de Gado Leiteiro informa que terá o 1º Balcão de vendas de Gado Leiteiro durante o 

Agroleite 2016. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de julho (sábado), e podem ser inscritos os animais da 

raça holandesa e Jersey. Vagas limitadas. Mais informações com Dirceu Rodrigues ou Johnny Dias pelo telefone 

(42) 3234-8047. 

 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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Loja Agropecuária 
A Loja Agropecuária informa que está com compra direta de de lubrificantes Shell, com preços competitivos. 
Interessados devem entrar em contato, até o dia 28 de julho (quinta-feira), com o setor de vendas da Loja 
Agropecuária, falar com Robson ou Edson pelos telefones (42) 3234-8077 ou (42) 3234-8076. 
 

 

carnes 
 

 
Fábrica de Rações 
A Fábrica de Rações informa os pecuaristas de leite que a partir de março fechou parceria com a DSM Tortuga 
para o fornecimento de tecnologia na produção de sais mineralizados para bovinos de leite. Mais informações 
com a Assistência Técnica de Bovinos da Cooperativa. 

 
 

agrícola 
 

 
Cotistas Unidade de Feijão 
A Unidade de Negócios Feijão convida os cotistas para uma reunião, que será realizada no dia 28 de julho 
(quinta-feira), às 16 horas, no Auditório da Unidade de Feijão. Os assuntos serão sobre o desempenho de 
operações do 1º semestre, fechamento da safra 2015/2016 e demonstração de resultados do 1º semestre. Mais 
informações com Rodrigo Nascimento, pelo telefone (42) 3234-8206. 

 
 

fabc 

 
 
4º Forratec 
A Fundação ABC convida os cooperados(as) para participar da 4ª edição do Forratec, que será realizado no dia 
11 de agosto (quinta-feira), a partir das 8h30, na Cidade do Leite (ao lado do parque Dario Macedo). Terá dia de 
campo com mini palestras e dinâmica de máquinas voltado para forrageiras de inverno. O evento é gratuito para 
produtores contribuintes e assistentes técnicos cadastrados na Fundação ABC. Para terceiros, a entrada custará 
R$ 40,00 (com direito a almoço no local). Estudantes pagam meia-entrada.  
Confira a programação: 

• 8h30 – Inscrições 

• 9h00 – Mini palestras nas estações  

• 12h00 – Almoço  

• 13h30 – Dinâmica de Máquinas 

 
 

você sabia? 
 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL: Que todos os produtores rurais podem promover a regularização 
ambiental das suas propriedades até o dia 31 de dezembro de 2017. A inscrição é obrigatória para todas as 
propriedades e posses rurais. Para cadastrar as informações, o produtor rural deve entrar no site 
www.car.gov.br, no qual deverá apresentar os dados ambientais de sua propriedade rural.  
 
LEITE NATURALLE: Que estamos no mercado com o Leite Naturalle, que é ideal para consumidores que tem 
preocupação com a qualidade de vida. Sem aditivos, esse leite leva um tempo muito reduzido entre sair da 
propriedade rural e estar na embalagem prontinho para você levar para casa. Experimente, você vai adorar!  
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Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

SETEMBRO         10,38 46,70 43,20 3,3260 

NOVEMBRO       10,27 47,85 44,35 3,3687 

 
 
 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO 

SAFRA 2015/2016 

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

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  83,50 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   82,06 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$   85,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 
MILHO Castro R$   42,50 R$   17,46 

MILHO Campinas R$  48,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo - R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 360,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 800,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 840,00 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 


