
 
 

 

 
 

corporativo 
 
 

Campanha de Arrecadação de Alimentos 
Está aberta até o dia 11 de novembro (sexta-feira) a Campanha de Arrecadação de Alimentos não perecíveis em prol 
das instituições: Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici e ao Centro de Atendimento a Criança e ao 
Jovem (CACJ). Os pontos de coletas em Castro estão distribuídos na Matriz, Fia, Loja Agropecuária e área de 
Negócios Leite e Carnes. A campanha faz parte das ações do Dia C (Dia de Cooperar) e do Projeto ABRAÇAR e está 
aberta para todas as Unidades da Cooperativa.  Doe alimentos, a sua ajuda faz a diferença.  
 
 
Inventário Geral 
Em função do inventário geral da Cooperativa no dia 19 de novembro (sábado), somente as Fábricas de Rações 
terão expediente normal, os demais setores não farão atendimento ao público, incluindo Fia Matriz, Entrepostos de 
Piraí do Sul I e II, Ponta Grossa, Ventania, Angatuba, Paranapanema, Itaberá I e II, Unidade Distribuições de 
Rações (UDR), Lojas Agropecuárias e Grife Castrolanda. Cooperado programe-se antecipando suas retiradas. 
 
 
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. 
 
 

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 .   
 

 

 

 

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 confirmar 
presença até o dia 18 de novembro (sexta-feira) pelo telefone (42) 3234-8019.  
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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 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. 
 
 
 

carnes 
 
 
Expediente Unidade de Distribuição de Rações (UDR) 
A Unidade de Distribuição de Rações (UDR) informa que na sexta-feira, dia 11 de novembro, o expediente do setor 
será das 07h40 às 13 horas. Esta alteração se faz necessária para que todos os colaboradores do setor possam 
participar do encerramento da Semana da Qualidade da Fábrica de Rações. 
 
 
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.  
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leite 
 
Custos de Produção e Mercado atual do Leite 
A Unidade de Negócios Leite convida os pecuaristas de leite da Castrolanda para participarem da apresentação 
sobre os Custos de Produção e Mercado atual do Leite, que será realizado no dia 10 de novembro (quinta-feira), no 
Memorial de Imigração Holandesa. Confira a programação: 

 
• 9 horas – Abertura  
• 9h15 – Apresentação sobre Custos de produção de leite das propriedades leiterias da Castrolanda, com 

Raquel Schiavon do setor de Controle Sanitário e Gestão.  
• 10h15 – Intervalo 
• 10h30 – Palestra sobre Mercado e Competitividade da Cadeia Produtiva do Leite, com o PhD Lorildo Stock, 

analista da Embrapa.  
• 11h30 – Espaço para perguntas 
• 12 horas – Encerramento 

 
 

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. 
 
 
 
 

agrícola 
 
 
Coleta seletiva de embalagens de agrotóxicos 
A Unidade de Negócios Agrícolas disponibiliza para os cooperados o serviço de recebimento das embalagens dos 
agrotóxicos vazias. Atenção para os procedimentos para devolução de embalagens vazias no posto de coleta: 
 

• 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, não aceitaremos as 

embalagens acondicionadas em caixas. As caixas deverão ser desmontadas e entregues separadamente; 
• 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 a 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 20 litros (baldes), não precisam ser entregues em bags; 
• As embalagens que tiverem resíduo de produto não serão recebidas; 
• Somente recebemos carga com agendamento prévio. 

 
Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone (42) 3234-8119 com Sabrina Valenga, no setor do FIA – 
Fornecimento de Defensivos.  
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você sabia? 
 
 

CASTROLANDA: Que no dia 30 de novembro a Castrolanda comemora 65 anos. Para marcar a data a 
Cooperativa promove um encontro de integração da família Castrolanda, que reunirá cooperados e colaboradores 
no dia 25 de novembro, no Pavilhão Agroleite.  
 
NOVEMBRO AZUL: Que o mês de novembro é referência na missão de orientar a população masculina a cuidar 
melhor da saúde e sensibilizar para a importância do diagnóstico precoce do câncer da próstata. Hoje o Novembro 
Azul é a maior campanha de combate ao câncer de próstata do Brasil.  
 
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  
 
 
 

mercado agropecuário 
 
 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

NOVEMBRO        9,78  40,32 36,82 - 

 JANEIRO              9,88 40,53 37,03 3,2870 

 
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$   77,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 
MILHO Castro R$   38,00 R$   17,46 

MILHO Itaberá R$  36,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 280,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 190,00 - 

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 


