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Concurso de Fotografia  
Estão abertas até o dia 5 de setembro (segunda-feira) 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.  É 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. Vagas limitadas. 
 
 
 

leite 

 

 

Prévia Julgamento Clube de Bezerras 
Atenção crianças participantes do Clube de Bezerras 2016. A tradicional Prévia do Julgamento será realizada 
no dia 06 de agosto (sábado) na Cidade do Leite, a partir das 9 horas na Pista do Agroleite. Hilton Silveira 
Ribeiro será responsável pela condução do julgamento e avaliação dos animais. Cooperado(a) e familiares. 
Participe e prestigie este trabalho de incentivo para a atividade leiteira. 
 

Produção não entregue: Análise de cotas de soja e milho 
A Unidade de Negócios Agrícola enviará uma correspondência nos próximos dias informando os 
volumes totais de grãos das culturas de soja e milho que incidem nos cálculos de cotas do setor UBC 
para a confirmação dos referidos volumes, bem como das justificativas nos casos de não cumprimento 
do volume mínimo de cotas referente à safra 2015/2016. Tais justificativas serão analisadas pelo setor 
e pelo Comitê de Agricultores para o aceite e eventuais cobranças das taxas conforme norma setorial. 
Em caso de dúvidas e eventuais esclarecimentos entrar em contato com Silvane Ortiz pelo telefone 
(42) 3234-8041. 
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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),  3ª Etapa da Edição do 
Circuito Nacional da Raça Jersey e 2ª Etapa do Ranking Paranaense de Ovinos. Para bovinos, 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. 
 
OVINOS -  As inscrições para ovinos deverão ser feitas também pelo site do Agroleite e estarão abertas até o dia 
05 de agosto. Haverá um custo de R$ 70,00 por animal de pista e de R$ 10,00 para animais comerciais. Desta 
vez, o Agroleite será sede da 2ª etapa do Ranking Paranaense, com peso 2.  
 
ENTRADA DE ANIMAIS -  As entradas de bovinos e ovinos no Parque terão início na quinta-feira, 11 de 
agosto. 
 
 

1º Balcão de Vendas de Gado Leiteiro 
O setor de Comercialização de Gado Leiteiro informa que estão abertas as inscrições para o 1º Balcão de Vendas 
de Gado Leiteiro durante o Agroleite 2016. Podem ser inscritos os animais da raça holandesa e Jersey até o dia 
05 de agosto. Vagas limitadas. Mais informações com Dirceu Rodrigues ou Johnny Dias pelo telefone (42) 3234-
8047. 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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agrícola 
 
 

Entrega de Fertilizantes na Propriedade 
A Unidade de Negócios Agrícolas disponibiliza a entrega de fertilizantes para a safra de Verão 2016/2017 
diretamente nas Propriedades, visando a falta de produto no momento de utilização e diminuição de filas para a 
retirada de fertilizantes. Além da sacaria de 50kg, estarão disponíveis as embalagens de Big Bag. 
 

• Prazos de agendamento e recebimento: 

Propósito Cultura 
Data limite p/ 
programação 

Período p/ receber fertilizante 
Percentual de 

Desconto 

Plantio / Base Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 12/Agosto 02/Setembro 2,80% 

Plantio / Base Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 03/Setembro 
05 Setembro a 17 de 

Setembro 
1,80% 

Cobertura Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 26/Agosto Até 17/Setembro 2,80% 

Cobertura Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 16/Setembro 22/Setembro à 07/Outubro 1,80% 

Plantio / Base Soja 19/Agosto Até 10/Setembro 2,80% 

Plantio / Base Soja 16/Setembro 26/Setembro à 08/Outubro 1,80% 

Cobertura Soja 07/Outubro Até 28/Outubro 2,80% 

Plantio / Base feijão /milho/soja- safrinha 04/Novembro Até 19/Novembro 2,80% 

Plantio / Base feijão /milho/soja- safrinha 18/Novembro 28/Novembro à 10/Dezembro 1,80% 

Cobertura feijão /milho/soja- safrinha 02/Dezembro Até 07/Janeiro/2017 2,80% 

 
*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo 
de entrega pelo setor de Logística. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos. 
 

• Adicional de quilometragem: 
Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$ 10,00/km rodado, a partir de 
20 km da Matriz ou Entrepostos.  
 

• Fechamento de Cargas: 
Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do caminhão, será analisado 
caso a caso pelo Setor de Logística a fim de evitar custos adicionais de entrega. A menor quantidade a ser 
embarcada é de (26 toneladas) carreta simples. 
 

• Acondicionamento: 
Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar empedramento. 
 
Mais informações entrar em contato em: Matriz com Joemax ou Cristiano pelos telefones (42) 3234-8157 ou 
(42) 3234-8333. Entreposto de Piraí do Sul falar com Simone ou Adryan (42) 3237-8800. Entreposto de 
Itaberá-Sp falar com Lais (15) 3562-6646. Entreposto de Ventania falar com Dayane (42) 3274-1504. Entroposto 
de Angatuba falar com Dalvana (15) 3255-1695. 
 
 
 

você sabia? 
 
ECOPONTO CASTROLANDA: Que EcoPonto Castrolanda foi indicado como umas das boas práticas do meio 
ambiente. O evento contou com a participação de representantes das cooperativas vencedoras nas categorias 
ouro e prata do Prêmio Sescoop Excelência de Gestão 2015.  
 
JOVENS COOPERATIVISTAS: Que o Programa Jovem Cooperativista é um exemplo do trabalho de 
sucessão que a Castrolanda desenvolve. É a preparação dos futuros gestores frente aos desafios dos Negócios, 
seja da família e/ou da Cooperativa. 
 
 



 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  4

 
 
 

mercado agropecuário 
 

 
 

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

AGOSTO              10,06 - - 3,2770 

SETEMBRO           9,98  48,90 45,40 3,3120 

NOVEMBRO          9,89 49,95 46,45 3,3700 

 
 
 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO 

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

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  79,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   77,56 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$   81,00 - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$   44,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$  47,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 280,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 370,00 - 

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 


