
 
PRÉVIA JULGAMENTO CLUBE DE BEZERRAS 
Atenção participantes do Clube de Bezerras 2018. A tradicional Prévia do Julgamento será 
realizada neste sábado, dia 04 de agosto, na Cidade do Leite, a partir das 10 horas, em tenda 
próxima ao Pavilhão Agroleite. Cooperados(as) e familiares, participem e prestigiem este 
trabalho de incentivo para a atividade leiteira. Dúvidas e mais informações pelos telefones 
(42) 3234 8020 ou (42) 3234 8326. 
 

corporativo 
 

TREKKER TREK 
A organização do Trekker Trek informa aos interessados que as inscrições estão abertas até o sábado 
dia 11/08. O campeonato de tratores acontece às 10 horas do sábado, 18 de agosto, e faz parte da 
programação do Agroleite 2018. Para mais informações entrar em contato com Eltje Jan Groenwold 
pelo telefone (42) 9-9800-9920 ou com Richard Bosmuller através do número (42) 9-8406-8475. 
 
PAINEL MULHER COOPERATIVISTA 
Mulheres Cooperativistas, já está definida a programação do Painel da Mulher Cooperativista a ser 
realizado no dia 16 de agosto, quinta-feira, a partir das 13h30, durante o Agroleite. A agenda conta com 
apresentação do Superintendente da Alegra Foods, Ivonei Durigon, sobre o “Panorama da Carne Suína 
no Brasil”, e da nutricionista, Jessica Barbosa, sobre as “Propriedades da Carne Suína”. Além do painel, 
todas as mulheres estão convidadas a conferir e passear pelo “Espaço Mulher Cooperativista”, que fica 
próximo ao Centro de Eventos Pessutão, e conta com a apresentação de produtos de empresas de 
Castro e região. 

 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
A Castrolanda iniciou em julho as atividades de construção da sua estratégia para os anos de 2019-
2024. Através do processo denominado Planejamento Estratégico, a ser desenvolvido até dezembro de 
2018, a cooperativa realizará várias atividades para entender as necessidades de seus cooperados, 
colaboradores e clientes, e assim repensar as suas estratégias.  Dentre estas atividades está a 
pesquisa de satisfação, que neste ano será realizada pela empresa Litz - Estratégia e Marketing, 
contratada pela Castrolanda. Diante disso a cooperativa convida você cooperado (a) a contribuir com a 
pesquisa e apresentar a sua opinião.  Os pesquisadores da Litz entrarão em contato, por meio do 
telefone cadastrado junto à Castrolanda, e será possível agendar o melhor dia e horário para 
participação, no período entre os dias 24/07/2018 e 30/08/2018. 
Em 2018, por orientação da empresa contratada, a pesquisa será feita por meio de amostragem, ou 
seja, participarão da pesquisa aqueles cooperados(as) que forem sorteados, representantes de todos 
os setores, de acordo com seu porte, setor e localidade. Caso você não tenha sido sorteado(a) nesta 
amostragem e não tenha recebido a ligação da Litz, mas tenha o desejo de se manifestar, agende sua 
participação através dos contatos: (43) 3323-3883 ou e-mail victor@litzestrategia.com.br  A pesquisa é 
sigilosa e anônima. 
 
OPERAÇÃO SAFRA 
A Fundação ABC convida os agricultores cooperados da Castrolanda para participar da Operação Safra 
Verão. É neste encontro que os pesquisadores da instituição repassam as últimas informações aos 
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produtores. A programação contemplará a abordagem dos seguintes temas: Solos e Nutrição de 
Plantas - Estratégias de aplicação NPK e B em diferentes condições climáticas para evitar perdas de 
nutrientes; Economia Rural - Custo Safra Verão 2018-19 e custo fixo; Fitopatologia – Prevenção: uma 
boa opção para o manejo de doenças da Soja; Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão - 
Compactação de Solo; Agrometeorologia - Resumo da previsão climática; Remoção do fungicida pela 
ação da chuva e modelos de estimativa do período residual de proteção pelos fungicidas em soja. 
22/08 – Castro – PR - Auditório Fundação ABC - 8h45 
24/08 – Carambeí-PR - Auditório Leendert de Geus (Frísia) - 8h45 
 
FORRATEC – PECUARISTAS DE LEITE 
O ForraTEC de Verão será realizado nas mesmas datas da Operação Safra, listadas acima, mas no 
período da tarde, a partir das 13 horas, em Castro e Carambeí, com a seguinte programação: 
13h - Forragens & Grãos - Atualização dos genótipos de milho para silagem, aspectos importantes do 
manejo da cultura com impacto na produção e qualidade; 
13h40 - Fitopatologia - Importância do Manejo de Doenças da cultura do milho; 
14h20 - Entomologia - Sugestões de manejo de pragas na cultura do milho. 
15h - Encerramento 

 

agrícola 
 

ENCONTRO FLORESTAL 
A Área de Negócios Agrícola convida os cooperados para participar do “Encontro Florestal das 
cooperativas Frísia e Castrolanda”. O evento será realizado no dia 23 de agosto, quinta-feira, das 14h 
às 17h, no auditório Leendert de Geus, localizado na sede da Frísia. Durante a reunião serão 
apresentados os temas: “Demanda e tendência do mercado florestal nos Campos Gerais” e “Demandas 
de mercado e tendências para o segmento de madeiras processadas mecanicamente”. Os cooperados 
Castrolanda, interessados em participar, devem realizar a inscrição até o dia 17/08, sexta-feira, com 
Rodrigo, pelo telefone 3234-8118.  
 
ENTREGA DE FERTILIZANTES NAS PROPRIEDADES 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes diretamente nas propriedades para a safra de Verão 
2018/2019, visando evitar à falta de produto no momento de utilização, filas, ou uma possível falta de 
caminhões para a retirada de fertilizantes. Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as 
embalagens de Big Bag. Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de 
R$ 10,00 por km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos. Caso a quantidade programada 
não seja suficiente para preencher a lotação total do caminhão, a área de logística irá analisar caso a 
caso a fim de evitar custos adicionais de entrega. A menor quantidade a ser embarcada é de 26 
toneladas na carreta simples. Abaixo segue tabela com os prazos de agendamento, recebimento e 
descontos: 

Propósito Cultura Data limite 
programação 

Período para 
receber o pedido 

Percentual de 
desconto 

Plantio/Base Milho Grão-Silagem/ Feijão Águas 17/08 20/08 a 03/09 1,80% 

Cobertura Milho Grão- Silagem/ Feijão Águas 10/08 Até 03/09 2,80% 

Cobertura Milho Grão- Silagem/ Feijão Águas 14/09 17/09 a 01/10 1,80% 

Plantio/Base Soja 03/08 Até 31/08 2,80% 

Plantio/Base Soja 31/08 03/09 a 17/09 1,80% 

Cobertura Soja 28/09 Até 12/10 2,80% 

Plantio/Base  Feijão/ Milho/ Soja- safrinha 19/10 Até 05/11 2,80% 

Plantio/Base Feijão/ Milho/ Soja-safrinha 02/11 09/11 à 23/11 1,80% 

Cobertura Feijão/ Milho/ Soja- safrinha 16/11 Até 21/12 2,80% 
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Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo 
de entrega pela área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá 
os descontos. Mais informações na Matriz com Joemax (42) 3234-8157, Walquiria (42) 3234-8333 ou 
Luis (42) 3234-8158, no Entreposto de Piraí do Sul com Adryan (42) 3237-8800, no Entreposto de 
Itaberá com Renata (15) 3562-6646, no Entreposto de Ventania com Dayane (42) 3234-8342, e no 
Entreposto de Angatuba com Dalvana (15)3255-1695. 

 

carnes 
 
       RAÇÕES PARA CÃES 

A Unidade de Rações Ensacadas- UDR informa que a partir do mês de agosto não mais distribuirá/ 
comercializará rações para cães no setor. A fabricação deste produto não é feita através da Fábrica de 
Rações da Castrolanda e por esse motivo não fará mais parte do portfólio de produtos ofertados pela 
Fábrica. As rações para cães continuarão sendo comercializadas normalmente nas Lojas Agropecuárias 
da Castrolanda. 

 

 leite 

 
FINALISTAS TROFÉU AGROLEITE 
Cooperados, já saiu a lista dos finalistas do troféu Agroleite 2018. A relação com as três empresas mais 
indicadas nas 18 categorias do prêmio está disponível no link http://www.trofeuagroleite.com.br. Confira 
as empresas consideradas as melhores em seu segmento. 
 
JULGAMENTOS AGROLEITE 
A programação de julgamentos na Arena Agroleite já está definida. A agenda abre com o julgamento da 
Raça Holandesa V&B, às 14 horas, da quarta-feira, dia 15. Na quinta-feira, 16, às 14 horas, haverá o 
julgamento da Raça Jersey jovem. Na sexta, 17, a partir das 10 horas, acontece o julgamento da Raça 
Jersey adulta, e, no período da tarde, a partir das 14 horas, haverá o julgamento da Raça Holandesa 
jovem. No sábado, às 10 horas, a Arena Agroleite abre com a apresentação do Clube das Bezerras e 
na sequência haverá o julgamento da Raça Holandesa P&B adulta, Vaca do Futuro e a grande final, a 
escolha da Suprema Agroleite 2018. Os juízes já estão confirmados. Para a avaliação dos animais da 
Raça Holandesa P&B, V&B e Clube de Bezerras será Adam Liddle, dos Estados Unidos, o qual 
conduziu o julgamento da Raça Holandesa em 2017, na World Dairy Expo, em Madison. Para a 
condução da Raça Jersey a avaliação será do brasileiro Enedi Zanketi, que junto de Adam Liddle, 
definirão a Campeã Suprema do Agroleite 2018. 

 

você sabia? 
  
CONCURSO FOTOGRÁFICO: Estão abertas as inscrições para o Concurso de Fotografia 2018. O 
tema da edição deste ano é Castro – A Capital do Leite. As fotos devem ser enviadas até o dia 10 de 
setembro para o e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br com o assunto Concurso de Fotografia 
Castrolanda. Cada participante poderá enviar no máximo 3 (três) fotos, cada uma com no mínimo 3MB. 
A fotografia deve ser apresentada com o título, um breve resumo do que mostra, indicando também a 
data e o local em que foi registrada.  A participação é gratuita e exclusiva para cooperados e 
colaboradores da cooperativa. Participe, fotografar é transformar! 
 
BATATA PALHA: Que o processo de produção da Batata Palha Castrolanda segue rigoroso controle 
de qualidade em todas as etapas. Diariamente são realizadas análises referentes a potabilidade da 
água utilizada e da acidez e peróxido no óleo vegetal utilizado na fritura.  
 
SABORES CASTROLANDA: Que a cooperativa possui um site especial, dedicado a apresentar 
receitas deliciosas com produtos Castrolanda. Contribua com esse projeto enviando uma receita através 
do endereço eletrônico: http://www.saborescastrolanda.com.br/.  
 
AGENDA DE EVENTOS: Que no site da cooperativa estão disponíveis todos os eventos e atividades 
da Castrolanda. Acesse o www.castrolanda.coop.br/agenda e fique por dentro das nossas atividades!  

http://www.trofeuagroleite.com.br/
mailto:comunicacao@castrolanda.coop.br
http://www.saborescastrolanda.com.br/
http://www.castrolanda.coop.br/agenda
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       mercado agropecuário 
 

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

SETEMBRO U$ 28,71 41,15 37,65 3,7655 

NOVEMBRO 42,91 39,41 3,7875 
JANEIRO 44,00 40,50 3,8052 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 85,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 83,76 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 89,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 - - 

MILHO Castro R$ 37,50 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 36,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 145,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 100,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 950,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 1.000,00 - 
TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

TRITICALE  - 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 9164-0636 

    
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544  
                                    Cibelli (042) 9 9128-5904  
                                    Larissa (042) 9 9151-0848  
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


