
 

 

 

DESTAQUE:  

As áreas de Gestão de Pessoas e Comunicação da Cooperativa querem saber 
de você cooperado (a) através de qual dos meios de comunicação da 
Castrolanda você quer saber mais sobre as oportunidades de cursos & 
treinamentos. Para participar acesse a enquete em nossa 
página www.castrolanda.coop.br e dê a sua opinião. 

Nº 43 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 28.10.2014 

:: 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 Prioto 
rodrigop@castrolanda.coop.br ou (42) 3234 -8234. 
 

 :: CARNES 
 
//ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UPL 
A Unidade de Negócios Carnes procura área para 
compra com as seguintes características:  
1 – Até 40 km distante da matriz da Castrolanda; 
2 – Em região de agricultura; 
3 – Mínimo 30 hectares aproveitáveis; 
4 – Em terreno não acidentado; 
5 – Fora de unidades de conservação. 
Interessados entregar proposta em envelope 
fechado (com identificação da área e valor 
proposto) para Mauro ou Pamella no setor 
administrativo de carnes até o dia 14/11/2014. 

 

:: CORPORATIVO 
 
//CLASSIFICADOS 
Vende-se Imóvel rural a venda em Castro, área 
total de 34,50 ha, sendo aproximadamente 12 ha 
agricultáveis, na região Cunhaporanga.  Os 
interessados devem procurar direto o proprietário 
(42) 9973-0098.  
 

Vende-se Kadett Ipanema GL - Cor Vermelha, 
Placa AFI-2563 – ano/modelo 1995/1995.  
Avaliado Judicialmente em R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais). Preço mínimo: 60% (sessenta 
por cento) do valor da avaliação.  Parcelamento: 
30% à vista e o saldo em até 7 parcelas mensais, 
corrigidas pela média entre o INPC e o IGP-DI, com 
garantia do próprio bem ou caução idônea. Será 
considerada a melhor proposta aquela que 
alcançar o maior preço e com o menor prazo para 
pagamento. As propostas devem ser 
encaminhadas em envelope fechado para Ana Julia 
na Diretoria da Cooperativa (DDR 3234-8003) até 
20/11/2014. 
Obs.:  Venda particular por autorização judicial no 
Processo 155/2000, Número Unificado 0000199-
09.2000.8.16.0064. 
 
 

http://www.castrolanda.coop.br/
mailto:rodrigop@castrolanda.coop.br%20ou
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:: CURSOS E TREINAMENTOS 
 
//CURSO PARA TRATADORES 
PÚBLICO-ALVO: Operadores de misturadores de dietas. 
 
DURAÇÃO - O curso terá 16 horas de treinamento, 2 dias com aulas teóricas e práticas realizadas no Centro de 
Treinamento de Pecuaristas e fazendas da região.  
Veja a programação:  
>> 1º Dia – 10 de novembro (Introdução ao treinamento e importância do tratador – aspectos econômicos); 
>> 2º Dia – 11 de novembro (Comunicação, manejo, operação, qualidade, nutrição, confraternização). 
 
OBJETIVO: O curso de operadores de vagões misturadores de dietas completas ou TMR (Total Mixed Ration) têm 
como objetivo melhorar a eficiência do ato de alimentar os animais de forma adequada, atendo os requerimentos 
nutricionais e promovendo a máxima produção de leite sem comprometer a saúde e a longevidade dos animais. O 
curso de tratadores será de responsabilidade do setor assistência técnica em conjunto com equipe multidisciplinar 
de instrutores que representam a cadeia da nutrição animal, empresas de equipamentos, nutrição, e outros. 
 
VAGAS LIMITADAS: 20  
 
INSCRIÇÕES: Setor Assistência Técnica com Priscila (42) 3234-8060. 

 
// 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. 
 

 
EXPEDIENTE -  Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 

Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha * Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584. 

Tiragem: 800 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8084 

mailto:regionalpontagrossa@senarpr.org.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 28,90 25,00 2,4140 

MAIO/15                   23,40 30,50 27,00 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$ 62,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 60,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos FM - 

MILHO Castro              R$ 23,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas              R$ 23,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 140,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 80,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania  R$ 550,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá  R$ 510,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 490,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 333,00 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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:: 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 já está em contato desde o 
dia (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.  
 
 

//QUALIDADE DE GRÃOS 
Visando a preservação da qualidade dos grãos recebidos na Cooperativa, o setor de Qualidade reforça sobre a 
importância das condições de limpeza dos caminhões a fim de evitar mistura de grãos e principalmente sementes 
tratadas já que está ocorrendo a colheita de trigo e plantio de soja simultaneamente. 
Havendo a contaminação das cargas por sementes tratadas e estas forem identificadas no momento da 
amostragem e/ou descarga, a mesma será reprovada e devolvida. Mais informações com Alexandra Moras (42) 
3234-8037. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio: 
 

 


