
 

 

   
 
 
 

 

   DESTAQUE: 
Atenção cooperado(a). Acompanhe o quadro VOCÊ SABIA. O objetivo é 
informar sobre as coisas boas que a Cooperativa tem a oferecer para seus 
cooperados. O foco será nos serviços, produtos, qualidade, resultado, 
entre outros.Temos certeza que muitas informações  podem te auxiliar 
nas suas atividades.  
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:: LEITE 
 
 
//LEILÃO VIRTUAL DE GADO COMERCIAL  
Cooperado (a) o setor de Comercialização de Animais convida 
para o Leilão Virtual de Gado Comercial que inicia dia 08 de 
setembro (terça-feira) e vai até o dia 18 de setembro (sexta-
feira) no site: vendadeanimais.castrolanda.coop.br/leilão 
Este leilão é exclusivo para cooperados, e vem com uma 
novidade, o prazo de pagamento é de 48 meses, com 4 de 
carência e juros de 9,38 aa. Mais informações com Dirceu 
Rodrigues ou Johnny Dias (42) 3234-8047. 
 
 

//CAMPANHA DO PROGRAMA DE 
MELHORAMENTO GENÉTICO 
 A coordenação do Programa de Melhoramento Genético da 
Intercooperação lançou o 2º Catálogo de Touros com vigência 
de 28 de maio até 30 de novembro. Estão sendo ofertados 50 
touros, sendo 39 touros da raça holandesa e 11 touros da raça 
jersey, referente a prova do Interbull de abril de 2015, 
oriundos das principais empresas de genética do mundo. Os 
pedidos podem ser feitos nas Lojas Agropecuárias ou também 
no campo, pelos promotores técnicos de vendas das 
empresas participantes. Mais informações com Robson (42) 
3234-8076/ (42) 3234-8269 / (42) 3234-8105 ou e-mail 
lojas@castrolanda.coop.br 
 
 
 
 

:: CORPORATIVO 
 
//COTAS PARA VENDA UNF  
A Unidade de Negócios Feijão informa que há disponíveis 
Cotas para Venda. Os interessados devem falar com 
Pedro Dekkers na área de Controladoria (42) 3234-8072. 

 

 
// 5º CONCURSO DE FOTOGRAFIAS  
Atenção cooperado(a) estão abertas as inscrições para o 
já tradicional Concurso de Fotografias da Castrolanda. É a 
5ª edição e o tema é livre nas categorias Natureza 
(paisagens, jardinagem, árvores, flores, entre outros) 
Local (colônia, propriedades, e unidades da Cooperativa) 
e Pessoas (crianças e famílias de cooperados 
Castrolanda). Cada participante poderá enviar um 
máximo de três fotos, com o 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: 
marielli@castrolanda.coop.br . As fotos vencedoras 
poderão fazer parte do calendário 2016 da Cooperativa. 
A participação no concurso é gratuita e aberta para todos 
os cooperados da Castrolanda. O prazo de recebimento 
das fotografias será até o dia 30 de setembro de 2015. 
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//LOJA AGROPECUÁRIA  
 
-AVISO DE FUNCIONAMENTO LOJA AGROPECUÁRIAS – PIRAÍ DO SUL 
 Atenção para o expediente da Loja Agropecuária de Piraí do Sul I. No dia 29 de agosto(sábado) a Loja Agropecuária  terá seu 
expediente até as 10h, devido a manutenção elétrica da Copel. Cooperado(a) programe-se. Mais informações com o coordenador 
Jocenei Risden (42) 3234-8024. 

 
-OBRAS NA LOJA AGROPECUÁRIA MATRIZ 
A equipe da Loja Agropecuária da Matriz comunica os cooperados que nos dias 31 de agosto(segunda-feira) à 06 de 
setembro(domingo) estará realizando a instação de câmara fria para medicamentos. Com a instalação irá garantir maior qualidade 
nos produtos e confiabilidade no atendimento. 
 

-PLANTÃO - LOJA AGROPECUÁRIA 
O coordenador das Lojas Agropecuárias da Castrolanda, Jocenei Risden se coloca à disposição dos cooperados da Loja 
Agropecuária da Matriz (Castro) para que nos casos de EMERGÊNCIA solicitem atendimento diretamente a ele pelo telefone (42) 
8886- 7024.  
 

-PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS - CAROÇO DE ALGODÃO 
Atenção cooperado (a) que necessita de fornecimento de caroço de algodão. Favor entrar em contato com os colaboradores das 
lojas Agropecuárias pelos telefones (42) 3234-8076/3234-8269/3234-8105 ou ainda por e-mail: lojas@castrolanda.coop.br para 
efetivação de calendário de entregas de caroço de algodão a granel, ensacados 35kg e em bolas de 700 a 850kg. 

 
-VENDAS DIRETAS 
Para atender a demanda dos cooperados (as) as Lojas Agropecuárias vão receber pedidos para compra de Gordura Protegida, 
Óleos lubrificantes SHELL  até o dia 29 de agosto (sábado). Esta operação será realizada no conceito de venda direta, 4,95% de 
margem de contribuição com retirada e faturamento no momento das entregas em estoques.  Faça o pedido através do e-mail:  
lojas@castrolanda.coop.br  e nos telefones (42) 3234-8075 / 3234-8076  ou diretamente nas Lojas.  
 

-IMPORTAÇÕES DE MATERIAIS PARA SILAGENS 
Cooperado(a) a Loja Agropecuária informa que estará recebendo pedidos para prévias de importações de materiais para silagens, 
nos dias 31 de agosto(segunda-feira) à 15 de setembro(terça-feira). Os formulários de pedidos estão disponíveis nas Lojas 
Agropecuárias nos setores de vendas. 
Atenção os pedidos serão validados com cooperados após finalização das estimativas de custos dos produtos. A data prevista para 
entrega dos produtos é para o final do mês de novembro. Dúvidas ou mais informações com Coordenador Jocenei Risden (42) 
3234-8024. 
 
 

:: FUNDAÇÃO ABC  
 
//3º FORRATEC 
Cooperado (a) participe da 3ª edição do Forratec (Tecnologias e Forragens) que será realizado no Parque de Exposições em 
Castro/PR no dia 09 de setembro(quarta-feira). O evento terá início às 8h30 e encerrará no período da tarde após a Dinâmica de 
Máquinas. Haverá almoço no local. O evento é aberto para os produtores e técnicos do Grupo ABC. Mais informações no site 
http://www.fundacaoabc.org.br/ ou pelo telefone (42) 3233-8600.  
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:: MULHER COPERATIVISTA 
 
// ENCONTRO DA MULHER COOPERATIVISTA  
Atenção cooperada, esposa de cooperado e filhas maiores que 18 anos. A Assessoria de Cooperativismo informa  a programação 
do  18º Encontro da Mulher Coperativista da Castrolanda. O evento  será realizado no período de 15 a 23 de setembro  com visitas 
técnicas nas Unidade Industriais, UBL (Unidade Beneficiamento de Leite) e UIC (Unidade Industrial de Carne). Segue a 
programação: 
 
UBL (Unidade Beneficiamento de Leite) - Castro 
15 de setembro (terça-feira) – das 9h às 13h 
25 de setembro (sexta-feira) – das 14h às 17h 
 
UIC (Unidade Industrial de Carne) - Castro 
17 de setembro (quinta-feira) – das 9h às 13h 
23 de setembro (quarta-feira) – das 14h às 17h 
 
Haverá  transporte saindo do escritório matriz e entrepostos, verificar horários durante a inscrição. 
 
Para mais informações e inscrição:  
Matriz – com Roselia Gomes (42) 3234-8284 ou roselia@castrolanda.coop.br   
Piraí do Sul – com Ana Flávia (42) 3234-8800 ou ana_flavia@castrolanda.coop.br    
                          com Simone (42) 3234-8806 ou  simone_ferraz@castrolanda.coop.br 
Ventania –  com Kethleen (42) 3274-8504 ou kethleen@castrolanda.coop.br  
Itabéra -  com Ana Paula, (15) 3572-8151 ou 99175-5927, ana_paula@castrolanda.coop.br 

 
 
 
 
:: VOCÊ SABIA  
O quadro VOCÊ SABIA irá levar ao cooperado(a)  
Castrolanda informações sobre os serviços que  
a Cooperativa oferece e muitas vezes o  
cooperado não tem conhecimento.  Aqui serão  
compartilhadas ações, resultados, serviços, 
programas de qualidade, promoções, enfim, uma 
série semanal que pode auxiliar na gestão de seus 
negócios com a Cooperativa. Mais informações e 
sugestões na área de Comunicação 
(42) 3234-8084. 

 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ SABIA ? 
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Manterá o atendimento até as 15h no 2º sábado de 
cada mês. 
 
NÚCLEO DA GARANTIA DA QUALIDADE E MEDICINA DE PRODUÇÃO 
(NGQMP): Que através do NGQMP é possível encaminhar amostras de leite 
e água para laboratórios conveniados a Cooperativas onde poderão ser 
realizadas diversas análises, como cultura microbiológica, antibiograma, 
diagnóstico de doenças reprodutivas, entre outras. 
 

NÚCLEO DA GARANTIA DA QUALIDADE E MEDICINA DE PRODUÇÃO 
(NGQMP): Que o produtor tem disponível através do NGQMP profissionais 
que podem orientar diversas ações para auxiliar na melhoria dos resultados 
de qualidade do leite. 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
  // COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 

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

    
SETEMBRO                8,82               29,22                 25,72 3,6300 

NOVEMBRO              8,67                31,54                 28,04 3,7170 

JANEIRO                    8,70                32,57                 29,07 3,7390 

 
  // MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo -                 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa             R$ 76,50                 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda             R$ 75,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá             R$ 77,00 - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro             R$ 27,50                 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 125,00                 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)             R$ 132,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 650,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 620,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 590,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 390,00 R$ 285,00 
 
 
 
 

 
 
 
//PLANTÃO VETERINÁRIO 

Univet 
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606 
Robson Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899 
Castrovet 
Plantão Permanente | 8824-3466 
Maneio 
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603 
Coopervet 
Plantão Permanente | 9908-7626 - 8836-4569 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 

 


