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Programa Amigas do Leite 
As Amigas do Leite convidam as cooperadas, esposas e filhas maiores que 18 anos a participarem do 
curso sobre Web+Leite, que será realizado nos dias 19 de outubro (quarta-feira) e 16 de novembro 
(quarta-feira), com ínicio às 08h e término às 12h, no Espaço Educação Corporativa (antigo DAT). As 
vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 11 de outubro (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 

 
 

Programa Abrindo Horizontes 
A equipe do Programa Abrindo Horizontes convida cooperados(as), esposas(os) e filhos(as) maiores 
que 18 anos para participar da visita técnica ao Moinho de Trigo Herança Holandesa, que será 
realizada no dia 08 de novembro (terça-feira).  Haverá transporte e as vagas são limitadas. Faça sua 
inscrição até o dia 25 de outubro (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.  Conheça os empreendimentos de sua cooperativa! 

 
 

Programa Amigas do Leite 
As Amigas do Leite convidam as cooperadas, esposas e filhas maiores que 18 anos a participarem do 
Encontro Técnico “Boas Práticas na criação Criação de BEZERRAS”, que será realizado nos dias 26 
de outubro (quarta-feira), em Castro e 27 de outubro (quinta-feira), em Piraí do Sul, com início às 
08h30 e término às 16h. De manhã haverá aula teórica e a prática na parte da tarde em propriedade 
a ser informada. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 20 de outubro (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 .  Você poderá participar em Castro ou Piraí do 
Sul, a abordagem será a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa Anual de Confraternização da Castrolanda – 65 anos  
Esse ano, a Castrolanda completa 65 anos. Para comemorar a data a Cooperativa vai promover 
na sexta-feira, 25 de novembro, a partir das 18 horas, no Pavilhão Agroleite, na Cidade do 
Leite, a Festa Anual de Confraternização para celebração da data. Estão convidados 
cooperados (as) e cônjuges. A versão impressa está disponível na Caixa Postal. É necessário 
confirmar presenças até o dia 25 de outubro, na área de Gestão de Pessoas pelo telefone (42) 
3234-8266. Não será permitida a entrada de crianças. Outras informações e orientações no 
setor de Gestão de Pessoas.   
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Castrolanda Cordeiros e Carnes Especiais 
A Castrolanda inaugurou em Curitiba a loja de varejo de carnes, Castrolanda Cordeiros e Carnes Especiais. A loja 
está localizada num dos pontos turísticos de maior visitação da capital paranaense, o Mercado Municipal. O ponto 
de vendas oferece um ambiente totalmente planejado, visando sempre conforto e comodidade com serviço de 
atendimento especializado e personalizado. O Mercado Municipal de Curitiba fica na Avenida Sete de Setembro, 
1865. O atendimento nos domingos é das 7h às 13h, nas segundas das 7h às 14h e de terça a sábado das 7h às 18h. 
Mais informações da Loja falar com Paulo Rodrigues pelos telefones (41) 3363-6551 ou (41) 9162-0318 ou e-mail 
paulo_rodrigues@castrolanda.coop.br. 
 
 
Whatsapp das Áreas 
Estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da Cooperativa com os grupos: Corporativo, 
Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola São Paulo e Novos Negócios. Se você cooperado (a) 
ainda não participa informe o seu número e grupo de interesse para a área de Comunicação da Cooperativa, através 
do número (42) 3234-8084 ou email comunicacao@castrolanda.coop.br. O WhatsApp é um comunicador 
instantâneo para smartphones que permite troca de mensagens, imagens, vídeos e áudio. 
 
 
 

leite 
 
Seminário Período de Transição: Diagnóstico, Eficiência e Rentabilidade 
A área de Negócios Leite convida os cooperados (as) para participarem do Seminário Período de Transição, que 
será realizado no dia 29 de outubro (sábado), no Memorial de Imigração Holandesa, Castrolanda – Castro PR. 
Confira a programação: 

• 09h às 09h15 – Abertura e boas-vindas da Castrolanda 
• 09h15 às 10h45 – Como está o período de transição das novas vacas dos Campos Gerais do Paraná, com 

Rodrigo de Almeida 
• 10h45 às 11h – Coffee  
• 11h às 11h20 – Cargill Nutron 
• 11h20 às 13h – A importância do período de transição para saúde, produção e reprodução em vacas 

leiteiras, com José Eduardo Portela Santos 
• 13h às 14h30 – Almoço 
• 14h30 às 14h50 – Kemin 
• 14h50 às 16h20 – Retorno sobre investimento no período de transição, com Ricardo C. Chebel 
• 16h20 às 16h40 – DSM 
• 16h40 às 17h – Coffee e Encerramento 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.castrolanda.coop.br até o dia 21 de outubro (sexta-
feira). Mais informações com Junio Fabiano dos Santos pelo telefone (42) 8837-1962.  
 
 

Curso para Tratadores 
A área de Negócios Leite convida os cooperados e operadores de misturadores de dietas a participarem da última 
turma do curso “Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration)”, que será 
realizado nos dias 31 de outubro a e 1º de novembro (segunda e terça-feira), no Centro de Treinamento de 
Pecuaristas. Faça sua inscrição no setor de Assistência Técnica com Priscila ou pelo telefone (42) 3234-8060. Mais 
informações e a programação serão divulgadas nas próximas circulares.   
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 

IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha * Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584. 
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Loja Agropecuária 
A Loja Agropecuária informa que está credenciada com a Pirelli  na venda de pneus e  também comercializa 
lubrificantes da marca Shell.  Confira os preços competitivos ou realize suas cotações e solicitações de pedidos 
através do e-mail pedidos_lojas@castrolanda.coop.br .  
 
 
 

carnes 
 
 

Reserve a data – Melhores da Suinocultura 
A Unidade de Negócios Carnes informa os suinocultores que já está definida a data do evento Melhores da 
Suinocultura 2016. A cerimônia de reconhecimento dos melhores desempenhos do ano será realizada na segunda-
feira, 28 de novembro, às 19 horas, no Memorial da Imigração Holandesa, na Castrolanda.  
 
 
 

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.  
 
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. 
 

• Prazos de agendamento e recebimento: 
Propósito Cultura Data limite p/ programação Período p/ receber fertilizante Percentual de Desconto 

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. 
 
 
  

você sabia? 
 

 

PROJETO ABRINDO HORIZONTES: Que o Projeto Abrindo Horizontes tem por objetivo promover visitas 
técnicas que atendam interesses da família Castrolanda.  Este é um dos projetos organizado por mulheres que 
participaram do Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina. 
 
COONAGRO: Que a Cooperativa Nacional Agroindustrial (Coonagro) reúne 9 cooperativas do  Paraná, dentre elas 
está a Castrolanda, e fornece insumos e serviços a preços competitivos, com qualidade assegurada através de 
produção própria ou de terceiros. 
 
COOPERATIVAS PARANAENSES: Que o Sistema Ocepar promove o Encontro Estadual de Cooperativistas 
Paranaenses, que será realizado no dia 9 de dezembro, no Teatro Positivo, em Curitiba. O evento tem o objetivo de 
celebrar as conquistas do ano, demonstrar à sociedade a capacidade mobilizadora do setor, além de difundir a 
cultura cooperativista que é motivo de orgulho do Paraná.  
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mercado agropecuário 
 
 
 

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

NOVEMBRO        9,65  44,20 40,70 3,3070 

 JANEIRO              9,71 44,17 40,67 3,3720 

 
 
 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  76,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   74,56 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$   77,50 - 

SOJA Disponível Santos - - 
MILHO Castro R$   38,50 R$   17,46 

MILHO Itaberá R$  36,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 285,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 250,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 650,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 630,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 590,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 260,00 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 


