
 
SOFTWARE MINHA GRANJA 
 
O Setor de Gestão de Suínos solicita aos cooperados interessados em adquirir o 
software Minha Granja que procurem o setor. Este software é uma ferramenta de 
benchmark que irá permitir avaliação de resultados de terminadores-lotes do 
sistema ALEGRA. Para mais informações falar com Danilo Leal Rocha pelo 
telefone (42) 3234- 8125 ou através do e-mail danilo@castrolanda.coop.br. 
 

corporativo 
 

TREINAMENTO PARA JOVENS 
O Programa Jovem Cooperativista e a Assessoria de Cooperativismo convidam jovens de 15 a 25 anos 
a participarem do Treinamento Vivencial no Ninho do Corvo em Prudentópolis-Pr. O encontro será no 
dia 03 de novembro (sexta-feira) e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro, próxima 
sexta-feira, pelo site https://www.castrolanda.coop.br/eventos ou com Daiane Goltz, na Assessoria de 
Cooperativismo, pelo telefone 3234-8284 ou e-mail cooperativismo@castrolanda.coop.br. Vem 
participar conosco! 

 
SEMINÁRIO PARA MULHERES EM PIRAÍ 
A equipe do projeto Mulheres em Ação e a Assessoria de Cooperativismo, convidam cooperadas, 
esposas e filhas maiores de 18 anos para participar do Seminário: “O poder da Diversificação da 
Propriedade Rural”, que acontecerá nos dias 10 de novembro (sexta-feira) e 28 de novembro (terça-
feira), no entreposto de Piraí do Sul, das 8h às 17h.  Maiores informações e inscrições com Daiane 
Goltz, na Assessoria de Cooperativismo, pelos contato 3234-8284 ou e-mail 
cooperativismo@castrolanda.coop.br. 
 
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. 
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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 e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br ou pelo 
número (42) 3234-8084. O WhatsApp é um comunicador instantâneo para smartphones que permite 
troca de mensagens, imagens, vídeos e áudio. 

 
agrícola 

 
 

PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 100/97 
A Área de Negócios Agrícola informa aos cooperados que o Conselho Nacional de Política Fazendária - 
CONFAZ, na sua 166ª Reunião Ordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2017, 
resolveu celebrar novo convênio para prorrogar a vigência do Convênio nº 100/97 até o dia 30 de abril 
de 2019. O Convênio ICMS 100 tem como objetivo reduzir a carga tributária nas operações com 
insumos agropecuários. A cláusula segunda do convênio de 97 reduz em 30% a base de cálculo do 
ICMS nas operações interestaduais com fertilizantes. 
 
ENCARTE ESPECIAL DE INVERNO- CEVADA 
Junto a esta circular, segue o Encarte Especial de Inverno- Cevada. No encarte estão disponíveis 
informações sobre locais e horários de recebimento de produtos, normas para transporte e para 
classificação dos produtos, bem como tabelas de custos e descontos. Mais informações ou dúvidas 
serão atendidas pelo setor de Controle da Qualidade de Grãos, pelo telefone (42) 9- 8816-3452  com 
Alexandra Morás, ou (42) 3234-8037 com Leandro Sperandi. 

 

carnes 
 

CURSO SOBRE MANEJO NA TERMINAÇÃO DE SUÍNOS 
O Setor de Assistência Técnica de Suínos informa aos cooperados que na quarta-feira, 25 de outubro, 
será realizado curso no espaço de Educação Corporativa (antigo DAT), das 13h30 às 17 horas, sobre 
Manejo na Terminação de Suínos. O conteúdo abordará os fatores que influenciam na qualidade da 
carcaça e a bonificação dos produtores. Estão convidados para participar do curso os suinocultores e os 
funcionários de granjas de suínos de cooperados da Castrolanda. Os instrutores serão os membros da 
equipe técnica de suínos da cooperativa. As inscrições devem ser feitas preferencialmente até esta 
sexta-feira dia 20 de outubro pelos telefones 3234-8060 com Tamiris, ou pelo 3234-8021 com Lurdeniz.  

 
RETIRADA DE RESÍDUOS DA FÁBRICA DE RAÇÕES 
A Área de Negócios Carnes informa aos cooperados que estão abertas as inscrições para retirada de 
resíduos orgânicos da Fábrica de Rações de Castro. As inscrições deverão ser feitas junto ao setor de 
administração carnes com Tamiris, no escritório da pecuária, até o dia 17/11/2017 (sexta-feira). 
Abaixo seguem os requisitos necessários. 
1- Pré-requisitos legais para o atendimento as normas ambientais do IAP: Para a retirada de resíduos 
orgânicos da Fábrica de Rações o interessado deverá atender os seguintes requisitos. 
a. O transporte deverá ser realizado por caminhão que atenda a requisitos para transporte do produto, 
incluindo licença de transporte de resíduos emitida pelo IAP. 
b. Deverá emitir o manifesto de transporte de resíduos (MTR), para cada carga retirada da fábrica de 
rações. 
 

 
 

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/PR  
Tiragem: 740 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8237 

mailto:comunicacao@castrolanda.coop.br


 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  3 

 
c. Possuir em sua propriedade uma unidade de compostagem, biodigestor ou outra tecnologia de 
tratamento licenciada pelo IAP 
d. Realizar controle de entrada e saída do resíduo e emissão de certificado de recebimento do resíduo 
a ser entregue para Fábrica de Rações conforme condicionantes da licença. 
2- Pré-requisitos legais para o atendimento as normas de Segurança do Trabalho: 
   1- Documentos Necessários: 
a. Cópia de contrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado ou CTPS comprovando o 
vínculo empregatício com o colaborador. 
b. Cópia de ficha de EPI contendo os EPEis necessários (capacete, luvas de proteção e calçado de 
segurança), o respectivo C.A (Certificado de Aprovação) e a assinatura do colaborador. 
2.2- Integração de Segurança: 
O colaborador da empresa terá que realizar uma integração de segurança no setor de SSMA da 
Cooperativa Agroindustrial Castrolanda. 
3- Pré-requisitos para o atendimento da operação interna de manuseio dos resíduos: 
a. O interessado deve possuir um caminhão caçamba modelo Rollon. 
b. Ter disponível duas caçambas de 30 metros cúbicos cada uma, com as portas traseiras com 
abertura para a lateral permitindo a entrada de empilhadeira. 
c. Os resíduos estarão disponíveis para os interessados fazerem a retirada conforme contrato que será 
estabelecido entre a Cooperativa agroindustrial Castrolanda e o interessado. 
d. Deverá o interessado disponibilizar transporte para resíduos de embalagem descarte em local a ser 
definido pela Castrolanda na cidade de Castro. 
OBS.: Havendo mais de um interessado na retirada dos resíduos da fábrica de rações será estabelecido 
uma escala de retirada com frequência diária, não podendo o interessado faltar com a retirada no 
período escalado. 

 
você sabia? 
  
 
KITS DE FIM DE ANO ALEGRA: 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.  

 
COOPERAR É TRANSFORMAR: Que a cooperativa lançou campanha de endomarketing para 
valorizar o cooperativismo e demonstrar que a união de esforços é o combustível que move para chegar 
cada vez mais longe. Com foco nos cooperados e colaboradores, o objetivo é colocar todos juntos num 
mesmo grau de contribuição e de crescimento. O cooperativismo transforma e só transforma com a 
participação de cada um.  

 
OUTUBRO ROSA: Que no mês de outubro é realizada campanha mundial que tem por objetivo 
conscientizar e alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Em apoio a essa causa a Castrolanda lançou tema no facebook para ser utilizado em 
fotos do perfil.  
 
CLASSIFICADOS 
CORPORATIVO 
Vende-se imóvel rural com área total de 43 há, sendo 34 há agricultáveis, situado no Bairro Piraí Mirim 
em Piraí do Sul/PR (obs: área de posse). Os envelopes fechados, contendo nome, telefone e valor da 
proposta, devem ser entregues para a Secretária Executiva da Diretoria, Ana Julia Dobis, até o dia 10 
de novembro (sexta-feira). A Cooperativa reserva o direito de não aceitar a proposta caso esteja abaixo 
do valor estimado. 
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mercado agropecuário 
 

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

NOVEMBRO U$21,01 32,03 28,53 3,1765 
              JANEIRO  33,01 29,51 3,1960 

MARÇO 33,80 30,30 3,2190 
MAIO U$21,62 32,82 29,32 3,2420 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 69,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 68,00 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 72,00 - 
SOJA Disponível Santos 2017 - - 

MILHO Castro R$  27,50 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  27,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 160,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 110,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 610,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 625,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 550,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 366,00 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 


