
 

 

 

DESTAQUE:  

A Unidade Industrial de Carnes convida os cooperados suinocultores investidores da 
UIC e esposas para o evento de APRESENTAÇÃO DA MARCA que vai lançar os 
produtos no mercado. Será na quinta-feira (23/10) às 17 horas, na Unidade. O 
evento vai encerrar com um coquetel. Mais informações na área de Comunicação 
da Castrolanda (42) 3234-8084. 
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:: CARNE 
 
//REUNIÃO COM OVINOCULTORES 
O Departamento de Carnes convida todos os 
cooperados Ovinocultores para reunião, que será 
realizada no dia 17 de outubro (sexta-feira) às 08h na 
sala da Mulher Cooperativista – Matriz Castrolanda. 
Pauta: 
- Eleição do Comitê de Ovinocultores; 
- Orientação de uso da planilha de Custo Padrão 
Ovinos; 
- Orientação de uso da planilha de controle zootécnico; 
- Agroleite 2015; 
- Assuntos Diversos 
Sua presença é de fundamental importância. 

 

//DEDETIZAÇÃO UFR E UDR 
Para o cumprimento do cronograma de trabalhos de 
Boas Práticas de Fabricação, o Controle de Qualidade 
da Unidade Fábrica de Rações (Castro) informa que no 
domingo (19/10), das 16h às 17h, haverá uma 
dedetização geral na UFR e UDR através de fumigação e 
que pode ocasionar no momento da aplicação fumaça 
no local. Mais informações com Osni Nascimento (42) 
3234-8159 ou (42) 8815 -8905. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

:: CORPORATIVO 
 
// PESQUISA DE OPINIÃO MULHERES 
COOPERATIVISTAS 
Atenção cooperada, esposa e filhas de cooperados. 
Para melhor organização da agenda de eventos do 
próximo ano referente ao 18º Encontro da Mulher 
Cooperativista e dos eventos voltados para as mulheres 
na programação oficial do Agroleite, foi elaborada uma 
pesquisa para saber a sua opinião em relação a estes 
eventos. (anexa nesta Circular). Participe (não é 
necessário identificar-se) e envie as suas sugestões para 
a Recepção do Escritório Administrativo da Matriz até o 
dia 30 de outubro. Mais informações na área de 
Comunicação (42) 3234-8084. 

 

// HORÁRIO DE VERÃO 
O horário brasileiro de verão 2014/2015 começa no 
próximo dia 19 deste mês, quando os relógios serão 
adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. A medida, adotada para economizar 
energia no horário de maior consumo, vai até o dia 22 
de fevereiro do ano que vem.  
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:: LEITE 
 
//IDENTIFICADORES ELETRÔNICOS 
As equipes dos setores de Controle Sanitário e Gestão estão disponíveis para auxiliá-los na atualização de seu rebanho e 
disponibiliza os identificadores eletrônicos, para serem colocados nos animais, conforme o Regulamento do Controle Sanitário 
aprovado em Reunião com Bovinocultores realizada no dia 11/07/2014. Mais informações com Rodrigo Priotto 
rodrigop@castrolanda.coop.br ou (42) 3234 -8234.  

 
 

:: AGRÍCOLA 
 
// NOVA NORMA ARMAZENAGEM  
A unidade de negócios Agrícola informa que foi aprovada a atualização da Norma ANF (Armazenagem a Nível de Fazenda). 
Todos os cooperados que operam nesta modalidade serão convidados a participar de uma breve reunião, onde além da entrega 
da nova norma será possível esclarecer dúvidas. A equipe do setor fará contato a partir da segunda-feira (20/10) para marcar 
data e horário. A nova norma ANF entrará em vigor a partir do dia 1º/11/2014. Mais informações com Bide, Diógenes ou 
Alexandra (42) 3234-8129 ou (42) 3234-8037.  

 

// DIA DE CAMPO DE SEMENTES  
Cooperado (a) participe do Dia de Campo de Sementes Castrolanda na área experimental ao lado do Parque de Exposições Dario 
Macedo (Castro/PR) no dia 22 de outubro (quarta-feira), às 14 horas. No encerramento haverá uma palestra com Estefano 
Stemmer, do Moinho de Trigo Herança Holandesa, no Centro de Eventos Pessutão. Mais informações com Cristiane Gobatto 
(42)3234-8084 ou cristianed@castrolanda.coop.br 

 

// EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 
Atenção cooperados (as) segue o procedimento para devolução de embalagens de Agrotóxicos: 
*Fazer a tríplice lavagem corretamente sem deixar resíduos na parte interna e externa da embalagem. 
*As embalagens devem ser enviadas em bags, separadas em suas respectivas litragens (frasco, litros ou galão) não aceitaremos 
as embalagens acondicionadas em caixas. As caixas deverão ser desmontadas e entregues separadamente. 
*Caso o volume a ser entregue seja pequeno, as embalagens deverão ser colocadas em sacos de resgate. 
*As tampas devem ser enviadas separadas das embalagens em sacos próprios para agrotóxicos (sacos de resgate) que são 
comercializados no FIA. Somente as tampas das embalagens contaminadas (tratamento de sementes) devem ser entregues 
junto à embalagem. 
*Embalagens flexíveis e aluminadas (não laváveis) devem ser acondicionadas em sacos para agrotóxico. Deve ser contado e 
anotado a quantidade de embalagem devolvida em cada saco de resgate. Lacres, bulas, papéis avulsos também devem ser 
entregues em sacos para agrotóxicos. 
*Embalagens consideradas contaminadas (tratamento de sementes) não devem ser tríplice lavadas e sim entregues tampadas, 
separadas das demais embalagens. 
*Embalagens de 20L(baldes), não precisam ser entregues em bags. 
*Somente recebemos carga com agendamento prévio. 
*As embalagens que tiverem resíduo de produto não serão recebidas. 
 
Para mais informações ou agendamento falar com Sabrina do Setor do FIA, pelo telefone (42)3234-8119 ou  
e-mail sabrina@castrolanda.coop.br  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// Cotações Futuras | BM&F 
 

SOJA PARANAGUÁ US$ MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

NOVEMBRO/14       24,19 25,29 21,79 2,4020 

MAIO/15                   21,96 26,25 22,75 2,5545 
JULHO   2,6340 
    
    
    

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo 260,00 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 60,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 58,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos FM - 

MILHO Castro              R$ 22,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas              R$ 22,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 140,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 75,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania  R$ 540,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá  R$ 500,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 480,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 324,00 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 
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:: CURSOS E TREINAMENTOS 
 
//CURSO SUINOCULTURA 
A área de negócios Carnes convida funcionários e gerentes de granja para participarem do curso que será realizado no dia 21 de 
outubro (terça-feira) das 13h às 17h30 na UBBS - Unidade de Beneficiamento de Batata e Sementes. 
Conteúdo: 
- Fluxograma da Gestação / Controle de Roedores; 
Instrutores: Equipe Técnica Suínos Castrolanda 
Inscrições com Pamella (42) 3234-8019 ou por e-mail pamella@castrolanda.coop.br, no setor administrativo Negócios Carnes, 
até dia 17 de outubro (sexta-feira). É indispensável a participação de pelo menos um responsável de cada granja. 

 
// CURSOS SENAR 
- Curso Trabalhador na Operação e na Manutenção de Ordenhadeira Mecânica - avançado em manutenção – 
24horas – para 17 alunos - Instrutor Itamar Cousseau 
Data 1: 1º a 03 de Dezembro. 
Data 2: 04 a 06 de Dezembro. 
 
- Curso Avaliação e conformação da vaca leiteira com melhoramento genético – 24 horas – para 17 alunos – 
Instrutor Dr.Altair Valloto (APCBRH). 
Data: 27 a 29 de Novembro. 
 
- Curso Cerqueiro - construção de cerca elétrica – 24 horas – para 17 alunos – Instrutor Ivanir Cousseau 
Data: 08 a 12 de Dezembro. 
 
As inscrições devem ser feitas por meio do escritório da Regional do SENAR com Lucas Oliveira no email 
regionalpontagrossa@senarpr.org.br ou (42) 3225-8915. Mais informações na área de Gestão de Pessoas com Rafael 
Dugonski (42) 3234-8089. 
 
//CICLO DE PALESTRAS 
Haverá na quarta-feira (05/11) o 1º Ciclo de Palestras sobre Agropecuária do Instituto Cristão no auditório da 
Fundação ABC. Público alvo: filhos de cooperados e alunos de técnico agrícola. O objetivo é divulgar o curso e 
informações técnicas da área. As inscrições podem ser feitas no Colégio (42) 3232-4224 com Silvia ou Profº Luciano. 

 
Apoio: 
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