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Amigas do Leite - Boas Práticas na criação Criação de Bezerras 
Cooperadas, esposas e filhas maiores que 18 anos estão convidadas para participarem do Encontro Técnico sobre as 
“Boas Práticas na criação Criação de Bezerras”. Confira a programação: 

• 26 de outubro (quarta-feira), em Castro – Início às 8h30 no Espaço Educação Corporativa, com almoço no 
Restaurante Estação Grill, no período da tarde terá prática na Chácara Benke no Maracanã. 

• 27 de outubro (quinta-feira), em Piraí do Sul – Iníco às 8h30 no auditório do Entreposto, com almoço no 
local, no período da tarde terá prática na propriedade Recanto dos Passarinhos. 

As vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 24 de outubro (segunda-feira), pelo site 
www.castrolanda.coop.br/eventos 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. 

 
 

Abrindo Horizontes - Visita ao Moinho de Trigo Herança Holandesa 
A equipe do Programa Abrindo Horizontes convida cooperados(as), esposas(os) e filhos(as) maiores que 18 anos 
para participarem da visita técnica ao Moinho de Trigo Herança Holandesa, que será realizada no dia 08 de 
novembro (terça-feira).  Atenção para os horários do transporte: 

• 07h20 - Saída do Entreposto de Piraí do Sul 
• 08h - Saída da Castrolanda, em frente ao Moinho 
• Retorno para Castro previsto para às 15horas.  

As vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 28 de outubro (sexta-feira), pelo site 
www.castrolanda.coop.br/eventos 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! 
 
 
 

 

 

 

Festa Anual de Confraternização da Castrolanda – 65 anos  
Encerra na terça-feira, 25 de outubro,  o prazo para confirmação de presenças na Festa Anual 
de Confraternização da Castrolanda que será realizada no dia 25 de novembro, sexta-feira, a 
partir das 18 horas, no Pavilhão Agroleite, na Cidade do Leite. Estão convidados cooperados 
(as) e seus respectivos cônjuges. Faça o seu credenciamento na área de Gestão de Pessoas ou 
pelo telefone (42) 3234-8266. Não será permitida a entrada de crianças. 
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Amigas do Leite - Curso Web + Leite 
A equipe Amigas do Leite convida cooperadas, esposas e filhas maiores que 18 anos a participarem do Curso 
Web+Leite, que será realizado no dia 16 de novembro (quarta-feira), das 8h às 12h, no Espaço Educação 
Corporativa. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 08 de novembro (terça-feira), pelo site 
www.castrolanda.coop.br/eventos ou pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou 
pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br .   
 
 

Jovem Cooperativista - Visita a Unidade Industrial de Carnes 
A equipe do Programa Jovem Cooperativista convida jovens cooperados e filhos de cooperados, com faixa etária 
entre 15 a 25 anos para a visita técnica na Unidade Industrial de Carnes, que será no dia 25 de novembro (sexta-
feira). A saída está prevista para às 13h da Castrolanda, em frente ao Moinho e às 12h50 do Entreposto de Piraí do 
Sul. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 14 de novembro (segunda-feira), pelo site 
www.castrolanda.coop.br/eventos ou pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou 
pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br .   
 
 

Jovem Cooperativista - 2º Gira Jovem   
A equipe do Programa Jovem Cooperativista convida jovens cooperados e filhos de cooperados, com faixa etária 
entre 15 a 25 anos para participarem da 2ª edição do Gira Jovem, que será realizado no dia 26  de novembro 
(sábado).  A programação terá início as 14h e término previsto para às 18h, no Centro de Eventos do Parque de 
Exposições Dario Macedo (Pessutão). Haverá transporte das regiões de acordo com o interesse e manifestado nas 
inscrições. Faça sua inscrição até o dia 14 de novembro (segunda-feira), pelo site www.castrolanda.coop.br/eventos 
ou pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou pelo e-mail 
roselia@castrolanda.coop.br .   
 
 

Encontro Estadual Cooperativista 
Estão abertas no site www.castrolanda.coop.br as inscrições para os interessados em participar do Encontro 
Estadual Cooperativista Paranaenses, que será realizado na sexta-feira, 9 de dezembro, no Teatro Positivo em 
Curitiba. O evento tem por objetivo comemorar as inúmeras conquistas de 2016; fortalecer o cooperativismo 
paranaense tendo em mente as vitórias e a prática da doutrina cooperativista, demonstrando à sociedade a sua 
capacidade de mobilização além de difundir a cultura cooperativista, que é motivo de orgulho do Paraná. Haverá 
transporte desde Piraí do Sul com saída do Entreposto às 05h30, da Castrolanda em frente ao Moinho às 06h, e em 
frente a Kugler Veículos às 06h10. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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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.  As 
inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.castrolanda.coop.br . Outras informações com o coordenador 
da Assistência Técnica Leite, Junio Fabiano dos Santos pelo telefone (42) 8837-1962. Acompanhe abaixo 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 

 

Curso de Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR 
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”, que será realizado nos dias 31 de 
outubro a 1º de novembro (segunda e terça-feira), no Centro de Treinamento de Pecuaristas. O objetivo é 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. Faça sua inscrição 
no setor de Assistência Técnica com Priscila ou pelo telefone (42) 3234-8060.  
 
 

Curso de Inseminação Artificial 
O Instituto Cristão em parceria com a CRV Lagoa convida para o 20º Curso de Inseminação Artificial em bovinos, 
que será realizado nos dias 07 a 10 de novembro (segunda a quinta-feira), no Instituto Cristão. É uma ótima 
oportunidade de capacitação para todos os cooperados (as) e seus colaboradores. As vagas são limitadas. Mais 
informações para inscrições, na Secretaria do Instituto Cristão pelo telefone (42) 3232-4224 falar com Silvia ou 
pelo telefone (42)8809-7576 / (42) 9854-0534 falar com Luciano. 
 
 
 

carnes 
 
 

Entrega de ração na Propriedade 
A Fábrica de Rações comunica os cooperados que está avaliando o projeto de entrega de rações e sais minerais 
ensacadas direto na Propriedade. Os interessados devem entrar em contato com Ernandes, na Unidade de 
Distribuição de Rações (UDR), até o dia 19 de novembro (sábado) para cadastrar e formalizar a intenção de uso 
deste serviço. Após o levantamento,  os interessados serão comunicados com a proposta de viabilidade.  
 
 

Melhores da Suinocultura 
A Unidade de Negócios Carnes convida os suinocultores para a cerimônia de premiação e valorização dos melhores 
desempenhos do ano que será realizado na segunda-feira, 28 de novembro, às 19 horas, no Memorial da Imigração 
Holandesa. É necessário apresentar no local do evento o ingresso que estará disponível em sua Caixa Postal. 
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você sabia? 
 
 

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DAS EMBALAGENS DOS AGROTÓXICOS: Que a Cooperativa 
disponibiliza posto avançado para recebimento programado das embalagens dos agroquímicos. O programa atende 
a legislação ambiental regente, recebendo, armazenando e expedindo as embalagens para o órgão oficial que irá se 
encarregar de atribuir destino ao material.   
 
OUTUBRO ROSA: Que Outubro Rosa é um movimento popular conhecido e comemorado em todo o mundo. O 
nome remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. A popularidade do 
Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em 
torno de tão nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma importante papel, pois tornou-se uma leitura 
visual, compreendida em qualquer lugar no mundo. 
 
 
 

mercado agropecuário 
 
 

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

NOVEMBRO        9,77  40,80 37,30 3,1790 

 JANEIRO              9,86 41,21 37,71 3,2420 

 
 
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$   77,30 - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$   38,50 R$   17,46 

MILHO Itaberá R$  38,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo - R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 230,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 640,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 620,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 580,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 256,00 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 


