
CARREGAMENTO DE LEITE NAS PROPRIEDADES 
A Área de Negócios Leite informa que devido ao grande volume de leite nas 
Unidades de Beneficiamento, o tempo de descarga do produto nas fábricas e 
retorno dos caminhões para coleta nas propriedades está demandando mais 
tempo que o normal. Até a regularização do processo o setor solicita a 
compreensão e colaboração dos cooperados na recepção dos caminhões em 
horários diferentes dos habituais. Os colaboradores da área estão mobilizados 
para normalizar a situação o quanto antes.  
Em virtude desse crescente aumento da produtividade, o setor aproveita  para 
convidar os cooperados para participarem de reunião a ser realizada na 
próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, às 9 horas, no Memorial da Imigração 
Holandesa para apresentação da conjuntura atual e futura do mercado de leite. 
A participação de todos é muito importante. 
Em caso de eventuais dúvidas ou para mais informações, favor entrar em contato 
com o setor pelos telefones (42) 3234-8178 ou 3234-8074. 
 

corporativo 
 
1º SHOW TECNOLÓGICO DE INVERNO 
As cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, em conjunto com a Fundação ABC e patrocínio das 
Sementes Batavo e Castrolanda, convidam os associados para a primeira edição do Show Tecnológico 
de Inverno, que será realizado no dia 5 de outubro (quinta-feira), das 9 às 16 horas, no Campo 
Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa (Rodovia PR151 – km 288 – ao lado da indústria 
Frísia). 
A palestra da manhã será apresentada pelo Dr. Dirceu Gassen, Engenheiro Agrônomo e consultor, 
sobre “A lógica da planta e as estratégias de manejo para maior produtividade”. Durante o período da 
tarde o Pesquisador da FAPA/Agrária, Noemir Antoniazzi, falará sobre “Qualidade de cevada para 
produção de malte e cerveja” e, o Diretor Técnico da Associação Brasileira das Indústrias de 
Trigo(Abitrigo), Luiz Carlos Caetano, abordará sobre o tema “Qualidade Industrial do Trigo”. 
GIRO DE CAMPO 
Estação 1- Genótipos de Trigo e Cultivares de Trigo Forrageiros – Rudimar Molin e Maryon S. D. 
Carbonare - Fundação ABC 
Estação 2- Tratamento Industrial de Sementes – Emanuel Soto - Laborsan Agro 
Estação 3- Qualidade Fisiológica de Sementes - Jonas Farias Pinto – Fundação Pró sementes 
Estação 4- Manejo de população de plantas e racionalização da adubação nitrogenada na cultura de 
trigo - Luís Henrique Penckowski – Fundação ABC 
Estação 5- Grupo de Cultivares e diferentes manejos de doenças em Trigo - Senio José Napoli Prestes 
- Fundação ABC 
Estação 6- Cultivares de Cevada - Noemir Antoniazzi / Eduardo Pagliosa e Marcos Novatzki – 
FAPA/Agrária  
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CONFERÊNCIA DO VALE DO SILÍCIO 
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e Assessoria de Cooperativismo, convidam 
cooperados(as), esposas (os) e jovens cooperativistas a participarem da Conferência do Vale do Silício 
(Silicon Valley Conference), na modalidade online, no dia 07 de outubro (sábado), das 9 horas às 19 
horas, no auditório da Fundação ABC.  As inscrições podem ser relizadas pelo site 
http://www.castrolanda.coop.br/eventos, com Daiane Goltz na Assessoria de Cooperativismo pelo 
telefone 42 3234-8284 ou através do email cooperativismo@castrolanda.coop.br. Mais informações 
sobre a conferência estão disponíveis no site https://eventos.startse.com.br/siliconvalleyconference/. 

 
SEGURO SAFRA 2017/2018 
O setor de Planejamento Agronômico informa que estão abertas as contratações do seguro agrícola 
referente à safra 2017/2018, para as culturas de Soja, Milho Grão, Milho Grão Úmido, Milho Safrinha e 
Feijão. A representante da corretora Balsano estará atendendo todas as terças  e quintas feiras, até o 
dia 30/11/2017, das 08 às 16 horas, na sala de reuniões dos Agrônomos no DAT (Departamento de 
Assistência Técnica). Este ano as opções de contratação de seguro são as seguradoras Mapfre e 
Allianz, ou à adesão ao Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo Granizo da Cooperativa. 
O ano de 2017 está sendo atípico e instável em relação à Subvenção Federal e, devido a esta 
instabilidade, o setor solicita que o associado que desejar contratar o seu seguro agrícola entre em 
contato o mais breve possível, principalmente se a opção de contratação do seguro de suas lavouras for 
via Seguradora. Mais informações com Jefferson Luiz das Neves (42) 3234-8008, Rodolfo Valenga (42) 
3234-8115, e Rafaela de Quadros (42) 99970-0273. No encarte da Circular do dia 06 de setembro 
constam informações sobre as normas de Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo de Granizo. 
 
KITS DE FIM DE ANO ALEGRA 
A Alegra informa aos cooperados que já estão disponíveis para a venda os Kits Especiais Alegra de fim 
de ano. São 5 kits diferentes com valores que variam de R$ 89,90 a R$ 159,90. Os preços são 
especiais para cooperados. Os pedidos podem ser feitos até o dia 01/12/2017(sexta-feira), através do 
telefone (42) 3233-8402 com Shirley Nardes ou pelo e-mail shirley@castrolanda.coop.br. As entregas 
serão realizadas nas sedes e entrepostos com dia e horários previamente agendados.  

 

agrícola 
 

 

CONVÊNIO 100/97- CARGA TRIBUTÁRIA INSUMOS 
A  Área de Negócios Agrícola informa que recentemente a Cooperativa tomou conhecimento da 
possibilidade do Convênio 100/97, com vigência até 31/10/2017, ou não ser prorrogado ou passar por 
alterações. O Convênio ICMS 100 tem como objetivo reduzir a carga tributária nas operações com 
insumos agropecuários. A cláusula segunda reduz em 30% a base de cálculo do ICMS nas operações 
interestaduais com fertilizantes. Caso o convênio não seja prorrogado, as operações da Cooperativa 
Castrolanda poderão sofrer impacto significativo, tendo em vista que o imposto destacado é 
determinante para competitividade dos preços, bem como uma taxação superior aos volumes já 
programados a partir de 30/10/2017. 
O Setor orienta os cooperados que possuem programação de verão (base/cobertura) a antecipar a 
retirada, com prazo máximo de 30/10/2017, para evitar a possível nova taxação sobre o fertilizante. Os 
que não possuem estrutura de armazenagem devem comunicar o Setor de Fornecimento de 
Fertilizantes para que seja possível antecipar para um dos armazéns da cooperativa. Para mais 
informações entrar em contato com o Coordenador do Setor de Fornecimento de Fertilizantes, Nahin 
Goes, pelos telefones (42) 3234-8182 ou 9- 9153-5358.  
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PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO 2017 
O Núcleo Técnico da Área de Negócios Leite informa aos cooperados que devido o falecimento do 
Touro Display da Raça Holandesa, que é comercializado pela empresa Semex, não há mais 
disponibilidade de doses para comercialização. Para o cumprimento das entregas, a empresa sugeriu a 
substituição pelo Touro Mapletree, mantendo o mesmo valor de R$ 47,00 a dose. Essa decisão foi 
aprovada pelo comitê do Programa de Melhoramento Genético. Os produtores que realizaram o pedido 
do Touro Display, podem entrar em contato com o representante da empresa para possíveis 
esclarecimentos sobre a comercialização. Para mais informações entrar em contato com o Técnico 
Danilo Eduardo Moreira pelo telefone (42) 9 8886-6308. 

 
você sabia? 
  

CLASSIFICADOS 
 

CORPORATIVO 
Vendem-se os seguintes itens que seguem abaixo. Os envelopes fechados, contendo nome, telefone e 
valor, devem ser entregues para a Secretária Executiva da Diretoria, Ana Julia Dobis, até o dia 29 de 
setembro (sexta-feira). A Cooperativa reserva o direito de não aceitar a proposta caso esteja abaixo do 
valor estimado. 
 

VEÍCULO MARCA MODELO ANO/OBSERVAÇÃO COR 

Carro Volkswagen Kombi Ano/ Modelo: 2010/2011 
Combustível: Flex 

Branca 

Caminhão 
Baú 

KIA UK 2500 Ano/ Modelo: 2013/2014 
Combustível: Diesel  

Branca 

IMÓVEL ÁREA MATRÍCULA LOCALIZAÇÃO CIDADE 

Rural/ 
Fazenda 
Phoenix 

Total 59,6 há Mat. 13.082 Rodovia PR-151 Jaguariaíva -PR 

 
 
FÁBRICA DE RAÇÕES 
A Fábrica de Rações está disponibilizando para venda aos cooperados os itens abaixo: 
- 01 caixa d’água de fibra com capacidade para 15.000 litros; 
- 01 dala transportadora para sacaria, com elevação por cabo de aço, 7 metros de comprimento, 
trifásica; 
- 01 dala transportadora para sacaria, sem elevação, com 1.9 metros de altura, 7.8 metros de 
comprimento, trifásica; 
- 800 tijolos refratários usados.   
Os materiais poderão ser verificados com Ernandes Sulviki no setor Unidade de Distribuição de Rações-
UDR. Os itens serão disponibilizados no estado em que se encontram e deverão ser retirados em até 
10 dias após o aceite da proposta. Os valores propostos devem ser indicados por itens e não no total, 
sendo que os envelopes fechados, contendo nome, telefone e valor, devem ser entregues para a 
Secretária Executiva da Diretoria, Ana Julia Dobis, até o dia 06 de outubro (sexta-feira). A Cooperativa 
reserva o direito de não aceitar a proposta caso esteja abaixo do valor estimado. 
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ANÚNCIOS NO JORNAL CASTROLANDA: Que os(as) cooperados(as) podem enviar para o Setor de 
Comunicação um anúncio de sua empresa para ser colocado gratuitamente no Jornal Castrolanda 
Notícias. Basta enviar no e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br o anúncio e no texto o nome 
completo do cooperado(a) com o número de matrícula. 
 
CIRCULAR POR E-MAIL: Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via-email no 
mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre seu e-mail no site 
www.castrolanda.coop.br/newsletter . Informe o nome e o seu email. 
 
mercado agropecuário 
 

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

NOVEMBRO U$20,65 30,75 27,25 3,1485 

JANEIRO  32,60 29,10 3,1760 
MARÇO 33,40 29,90 3,1996 

MAIO U$21,35 32,30 28,80 3,2219 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 68,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 67,00 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 70,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 - - 
MILHO Castro R$  26,50 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$  24,30 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 160,00 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 125,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 630,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 620,00 - 
TRIGO Doméstico R$ 570,00 R$ 584,00 

TRITICALE  R$ 378,00 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 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
Plantão Pool Leite 
 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 886-7024 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 

 
Plantão Loja Agropecuária  
 
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


