
 

 
 
 

corporativo 
 
 

Seguro Agrícola 
O Setor de Planejamento Agronômico informa que a corretora Balsano fará atendimento na Cooperativa para 
contratação do seguro agrícola referente a safra de verão 2016/2017, culturas soja, milho grão e feijão. As opções do 
seguro são via Seguradora Mapfre ou a adesão ao Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo Granizo da Cooperativa. O 
ano é atípico e instável em relação à Subvenção Federal, devido a isto a Cooperativa solicita que o cooperado(a) que 
deseja contratar o seguro agrícola, entre em contato o mais breve possível, principalmente se a intenção de 
contratar o seguro de suas lavouras for via Seguradora Mapfre. Mais informações pelos telefones (42) 3234-8008 
ou (42) 3234-8115 com Jefferson ou Rodolfo. 
 
 

Treinamento: Gestão da Propriedade para Mulheres 
A Mulheres em Ação convidam as cooperadas, esposas e filhas maiores de 18 anos para participarem 
do treinamento sobre “Gestão da Propriedade para Mulheres”. Este treinamento será realizado em 13 
encontros semanais, com  início em 20 de setembro (terça-feira), em Piraí do Sul. As vagas são 
limitadas. As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de setembro (terça-feira) na Assessoria de 
Cooperativismo, ou  pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284, falar com Daiane ou Roselia, 
ou pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br . 
 
 

Programa Amigas do Leite 
As Amigas do Leite convidam as cooperadas, esposas e filhas maiores que 18 anos a participarem da 
visita técnica na Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), 
que será realizada no dia 12 de setembro (segunda-feira), com saída em frente ao Memorial da 
Imigração Holandesa às 07h45 e com retorno previsto para às 17h30. As vagas são limitadas. Faça 
sua inscrição até o dia 06 de setembro (terça-feira), na Assessoria de Cooperativismo ou  pelos 
telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou pelo e-mail 
roselia@castrolanda.coop.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de Fotografia 
Última semana para as inscrições da 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. 
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Dia de Campo Feminino  
Cooperadas, esposas e filhas maiores que 16 anos, reservem a data  de 29 de setembro (quinta-feira) 
para a 3º Edição do Dia de Campo Feminino, com o tema “Silagem de Inverno”, que será realizado 
na Chacará Tina. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro 
(quinta-feira) na Assessoria de Cooperativismo, ou  pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 
com Daiane ou Roselia, ou pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br. 
Possibilidade de alteração de data em função da condição climática. 

 

Pesquisa de Satisfação 
Com objetivo de avaliar a qualidade e satisfação dos serviços oferecidos pela Castrolanda em 2016 será realizada 
uma pesquisa junto aos Cooperados. A empresa responsável por desenvolver este trabalho é a SIQUEIRA CAMPOS 
ASSOCIADOS, de Porto Alegre (RS), especializada em pesquisas e estatísticas. Esta pesquisa será realizada por 
telefone no período entre 1º a 30 de setembro. Os dados obtidos são confidenciais. Sua participação é muito 
importante, pois essa pesquisa servirá de base para a melhoria contínua do relacionamento da Castrolanda com os 
seus Cooperados. Mais informações no setor de Assessoria de Cooperativismo ou  pelos telefones (42) 3234-8318 e 
(42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br . 
 
 
 

leite 
 
Curso para Tratadores 
A área de Negócios Leite convida os cooperados e operadores de misturadores de dietas a participarem do curso 
“Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration)”, que será realizado nos dias 
05 e 06 de setembro (segunda e terça-feira), No Centro de Treinamento de Pecuaristas, o curso terá duração de 18 
horas, com dois dias de aulas teóricas e práticas. E têm como objetivo melhorar a eficiência do ato de alimentar os 
animais de forma adequada, atendendo os requerimentos nutricionais e promovendo a máxima produção de leite 
sem comprometer a saúde e a longevidade dos animais.  
Confira a programação: 

• 1º dia - Introdução ao treinamento e importância do tratador, manejo de silos, conservação de alimentos, 
aspectos econômicos; 

• 2º dia - Comunicação, manejo, operação, qualidade, nutrição, segurança no trabalho, distúrbios digestivos 
e confraternização. 

Faça a sua inscrição no setor de Assistência Técnica com Priscila ou pelo telefone (42) 3234-8060. Mais 
informações com o Coordenador Técnico Junio Fabiano dos Santos pelo telefone (42) 8837-1962. 
 
 
 

carnes 
 
Reunião Terminadores UPL 
A área de Negócios Carnes convida os suinocultores para a reunião de Terminadores UPL que será realizada no dia 
06 de setembro (terça-feira), às 14 horas, na sala Educação Corporativa. Assuntos: Leitura da ata anterior, Evolução 
dos Resultados Zootécnicos; Ranking dos resultados lotes 30 e 31 e assuntos gerais. Mais informações com Danilo 
Leal pelo telefone (42) 3234-8125, ou e-mail danilo@castrolanda.coop.br . 
 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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batatas 
 
A área de Negócios Batatas informa aos cooperados que tem disponível para venda substrato de batata, terra preta 
para aplicação em jardins e gramados. O valor é de R$ 0,20/kg. Mais informações na Unidade da UBBS, falar com 
Fernando Ferraz  pelo telefone (42) 3234-8189.  
 
 
 

agrícola 
 
 

Encarte Especial Safra de Inverno 
Cooperado, acompanhe no Encarte Especial desta Circular, o informativo da Safra de Inverno 2016/2016, com 
todas as informações necessárias para entrega dos produtos na Cooperativa. Mais informações no setor de Controle 
de Qualidade com Alexandra Moras (42) 8816-3452 ou Leandro Sperandio (42) 3234-8037. 
 
 
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 
cooperado 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 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, 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. 
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você sabia? 
 
 

NORMAS PARA ATENDIMENTO PELA TESOURARIA: Que o setor Administrativo Financeiro da 
Castrolanda tem definido horários de atendimento e programação de retirada de recursos, transferências de 
recursos aos bancos, a pedido dos Cooperados.   
 
 
FUNDAÇÃO ABC: Que você cooperado pode saber a qualidade da silagem antes de abrir o silo? A Fundação ABC 
oferece o serviço de coleta de amostra de silagem, e utiliza a metodologia e equipamentos desenvolvidos na 
Holanda. Faça já seu orçamento, entre em contato pelo telefone (42) 3233-8631 ou pelo site 
www.abclaboratorios.com.br . 
 
 
 

mercado agropecuário 
 
 
 

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

SETEMBRO         9,60  40,85 37,35 3,2355 

NOVEMBRO        9,44 40,99 37,49 3,3120 

 
 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  78,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   76,56 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$   80,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 
MILHO Castro R$   40,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$  41,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 270,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 380,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 800,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 730,00 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) 9961-660  
                 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 


