
     

 

 

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. 
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:: CORPORATIVO 

       

//PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
Com objetivo de avaliar a qualidade e satisfação 
dos serviços oferecidos pela Castrolanda em 2014 
será realizada uma pesquisa junto aos 
Cooperados. A empresa responsável por 
desenvolver este trabalho é a SIQUEIRA CAMPOS 
ASSOCIADOS, de Porto Alegre –RS, especializada 
em pesquisas e estatísticas. Esta pesquisa será 
realizada por telefone no mês de Novembro. Os 
dados obtidos são confidenciais. Sua participação 
é muito importante, pois essa pesquisa servirá de 
base para a melhoria continua do relacionamento 
da Castrolanda com os seus Cooperados.  

 
 

 
 
 
 

 

 
:: CORPORATIVO 
 

//CLASSIFICADOS 
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. 
 

//CLASSIFICADOS 
Vende-se Imóvel rural, área total com 62,90 ha  
sendo 27,83 ha mecanizado, no bairro Santa Clara, 
estrada Agostinho/Guararema em Castro-PR. Os 
interessados devem procurar direto o proprietário 
(42) 9109-1974. 
 

http://www.castrolanda.coop.br/
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:: CORPORATIVO 
 
//PRÉ-ASSEMBLEIAS SETORIAIS 2.014 
 
Cooperados (as) reservem essas datas para as Pré-assembleias setoriais 2014. 
Dia 17 de Dezembro (Quarta-feira) - AGRICULTORES E UNIDADE DE NEGOCIOS DE FEIJÃO- 14h no Memorial de 
Imigração Holandesa. 
Dia 18 de Dezembro (Quinta-feira) – BOVINOCULTORES - 09h no Memorial de Imigração Holandesa. 
Dia 18 de Dezembro (Quinta-feira) - BATATICULTORES - 16h no Memorial de Imigração Holandesa. 
Dia 19 de Dezembro (Sexta-feira) - SUINOCULTORES – 09h no Memorial de Imigração Holandesa. 
 
Sua Participação é fundamental. Mais informações na Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003 ou e-mail: 
anajulia@castrolanda.coop.br 
 
 

//PROJETO “JOVEM EM AÇÃO” 
 
O Grupo IV do Programa de Desenvolvimento de Lideranças – PDL (Mulheres Cooperativistas) está desenvolvendo 
um projeto que visa o maior envolvimento dos jovens na nossa cooperativa. Um dos primeiros passos do Projeto é 
conhecer os Jovens, seus pensamentos e saber seus anseios.  
Convidamos os Jovens com idade entre 16 e 24 anos, Cooperado ou filho de Cooperado a participarem respondendo 
a “pesquisa” que foi enviada nas caixas postais e por e-mails.  
Jovens, respondam e devolvam até o dia 20 de Novembro na caixa de coleta que esta na recepção do escritório da 
Matriz da Cooperativa Castrolanda e Loja Agropecuária (Castro – PR) e Entrepostos.  
Cooperados incentivem os seus filhos ou netos a responderem a pesquisa e devolvê-la. 
Para mais informações falar com Roselia pelo fone (42) 3234-8284 ou e-mail:  roselia@castrolanda.coop.br. 

 
:: AGRÍCOLA 
 
//DEDETIZAÇÃO- FÁBRICA DE RAÇÕES 
 
Para o cumprimento do cronograma de trabalhos de boas práticas de Fabricação o Controle de Qualidade da 
Unidade Fábrica de Rações – Castro-PR informa que no dia 16 de Novembro (domingo) das 16h às 18h haverá a 
dedetização geral na UFR (Unidade Fábrica de Rações) e UDR (Unidade de Distribuição de Rações) pelo 
procedimento de fumigação, e que gerará fumaça no local. Dúvidas falar com Osni pelo fone (42) 8815 -8905 / (42) 
3234-8159 ou e-mail: osni@castrolanda.coop.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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 
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:: LEITE 
 
//PALESTRA DE SISTEMA DE PRODUÇÃO LEITEIRA  
 
Atenção Cooperados (as), a Castrolanda e a Frontagro convidam todos a participarem da Palestra sobre sistema de 
Produção Leiteira em “Compost Barn”, que será realizada no dia 24 de Novembro (Segunda-feira) às 8h 30 no 
Memorial da Imigração Holandesa em Castro –PR, com a Professora Marcia I. Endres (Especialista em Conforto 
Animal – PhD. Univ. Minnesota- EUA).  
- Apresentação sobre dados nacionais de “Compost Barn” com Leonardo Dantas da Silva (Consultor Técnico Elanco) e 
ainda Dimensionamento de ventilação em Compost Barn com Alessandro de Caprio (Zootecnista – Dir. Frontagro). 
Informações com Antônio pelo fone: (17) 9914-84247 / (42) 8836-4226 ou com Priscila Biasio no setor de gestão 
pecuária bovinos (42) 3234-8060 ou Marcos Goulart, (42) 8823-8544.  

 
 
 
//PALESTRA  
 
A Promat e Menarim Imports convidam para Palestra sobre Conforto e Ergonomia Animal e Dimensões do Freestall, 
com Sr. Chris Keane (representante mundial da Promat Inc), será realizada do dia 20 de Novembro (Quinta-feira) às 
20h no Memorial da Imigração Holandesa – Castro-PR. Informações: Alex Hurla (42) 3232-1704  /Marcelo Menarim: 
(42) 8802-0135 ou e-mails contato@menarimimports.com.br / www.menarimimports.com.br .  
 
 
 
 

//APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E DE SERVIÇOS 

A Sexing Technologies do Brasil, convida a todos para a “Apresentação Institucional e de Serviços” que será realizada 
no dia 19 de Novembro (quarta-feira) às 19h 30min no Café de Molen no Memorial da Imigração Holandesa – 
Castro-PR. Para mais informações com Albert Johan Kuipers (42) 9972-2639. 

 

 

//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 de julho. Mais informações com 
Rodrigo Prioto rodrigop@castrolanda.coop.br ou (42) 3234 -8234. 
 

 

 

 

 

mailto:contato@menarimimports.com.br
http://www.menarimimports.com.br/
mailto:rodrigop@castrolanda.coop.br%20ou
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:: LEITE 
 
//CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA /2014 
 
Atenção cooperados (as) conforme determinação da ADAPAR, vendas de VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA fica 
liberada a partir da data 01 de Novembro até 30 de Novembro. 
Para a compra da vacina o produtor deverá obrigatoriamente apresentar o “CARTÃO DO PRODUTOR”, que foi 
entregue na última campanha. 
*A não apresentação deste cartão inviabiliza a loja de realizar a venda da vacina. 

 A aquisição e aplicação da vacina contra a febre aftosa é de responsabilidade exclusiva dos proprietários dos 

animais.  

 A vacinação e a comprovação são obrigatórias estando prevista em legislação estadual. 

 O produtor deve realizar a comprovação da vacinação pela internet acessando a página da ADAPAR 

www.adapar.pr.gov.br  

 Para fazer a comprovação da vacinação nas unidades locais de Sanidade Agropecuária o produtor deverá 

levar as duas vias do comprovante de vacinação e a nota fiscal da compra da vacina. 

 Para os produtores que efetuarem compras das vacinas no último dia do mês de novembro a comprovação 

pode ser feita até o dia 01 de dezembro. 

Nesta campanha é obrigatório vacinar todos os bovinos e búfalos incluindo os bezerros com poucos dias de vida. 

 
//COLETA SELETIVA 

 
COLETA DE RESIDUOS DE SAÚDE VETERINÁRIA 

 
ATENÇÃO PARA AS DATAS E LOCAIS DE COLETA: 

 
26 de Novembro (quarta-feira)----- -UPN/ CASTRO –13h ÀS 15h 
26 de Novembro (quarta-feira) ----- IGREJA SÃO SEBASTIÃO / MARACANÃ- 16h ÀS 17h 
27 de Novembro (quinta-feira)------ IGREJA ABAPAN—8h ÀS 9h 
27 de Novembro (quinta-feira)------ IGRAJA SOCAVÃO—10h ÀS 11h 30 
27 de Novembro (quinta-feira)------ ESCOLA DAS PEDRAS--- 15h ÀS 16h 
28 de Novembro (sexta-feira)-------- RECANTO DAS BROTAS PIRAI DO SUL- 8h 30 ÀS 9h 30 
28 de Novembro (sexta-feira)-------- IGREJA RESSACA/ PIRAI DO SUL- 10h ÀS 11h 
28 de Novembro (sexta-feira)--------- IGREJA AGOSTINHOS/CASTRO- 13h ÁS 14 h 
28 de Novembro (sexta-feira)-------- IGREJA DO TRONCO/CASTRO- 14h 30 ÀS 15h 30 
28 de Novembro (sexta-feira)-------- IGREJA CATANDUVA/CARAMBEI- 16h ÀS 17h 

 
Outras informações:  
Jocenei M. Risden:  (42) 3234-8024  / (42) 8837-2480 ou e-mail: jocenei@castrolanda.coop.br  
Raichman Penafiel do Lago: (42) 3234-8076 / (42) 8837-1762 ou e-mail: raichman@castrolanda.coop.br  
Ronaldo Marcelo Ferreira: (42) 3234-8269 / (42) 8837-2452 ou e-mail: ronaldom@castrolanda.coop.br  

 
 

 

http://www.adapar.pr.gov.br/
mailto:jocenei@castrolanda.coop.br
mailto:raichman@castrolanda.coop.br
mailto:ronaldom@castrolanda.coop.br
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// Procedimento da Coleta Responsável de Resíduos Veterinários Castrolanda. 
 

Cooperados (as) atenção aos procedimentos abaixo: 

 

1.0 – Fazer o uso de bombonas para a armazenagens e devidamente tampadas; 

2.0 - As bombonas deverão ser guardadas em local seguro, fechado e identificado com a placa: “Resíduo Perigoso”, 

(placa disponível na Castrolanda); 

3.0 - Separar os resíduos conforme os grupos de resíduos: A, B, e E; 

3.1 - Grupo A (risco biológico): luvas e botas descartáveis e frascos de vacinas; 

3.2 - Grupo B (risco químico): frascos de medicamentos, desinfetantes, detergentes, mata-bicheiras, embalagens de 

raticidas e similares; 

3.3 - Grupo E (perfurocortantes): agulhas, lâmina de bisturi e seringas descaráveis. Pode-se usar frasco de 05 litros 

(galão de desinfetante) que contenha tampa e escrito: “Grupo E” no frasco e pode ser colocado dentro da 

bombona; 

4.0 - Caso o volume a ser entregue seja pequeno dentro da bombona, a mesma deverá ser entregue; 

5.0 – As bombonas devem ser entregues com a tampa, caso não esteja corretamente tampada, não será recebida; 

6.0 - As embalagens que não tiverem dentro dos grupos de resíduos não serão coletadas. 

7.0 - As coletas serão realizadas a cada 6 meses, devidamente informadas aos cooperados com 20 dias de 

antecedência através dos meios de comunicação da Castrolanda, tais como: circular, mensagens para celular, 

cartazes e outros. 

8.0 - Produtos proibidos nos resíduos contaminantes (NÃO COLOCAR NAS BOMBONAS): 

 Lâmpadas; 

 Filtro de leite; 

 Frascos de Bebidas: cerveja, vinho e outros; 

 Pilhas, baterias de celular (Papa-pilhas disponíveis nos setores da Castrolanda); 

 Embalagens de agrotóxicos; 

 Bulas e embalagens de medicamentos não contaminadas (reciclagem). 

 Papel higiênico e papel toalha de teto;  

 Tambores de detergentes de uso nas salas de ordenhas. 

 

Para mais informações falar com Patrícia Lucena ou Pedro Oliveira no setor Gestão de pessoas, pelo fone (42) 3234-

8164 ou e-mails: patrícia@castrolanda.coop.br / pedrof@castrolanda.coop.br.  

 

Solicitação de bombonas falar com Ronaldo Marcelo ou Raichman pelo fone (42) 3234 – 8105 ou e-mails: 
ronaldom@castrolanda.coop.br / raichman@castrolanda.coop.br  
 
 

 

 

 

mailto:patrícia@castrolanda.coop.br
mailto:pedrof@castrolanda.coop.br
mailto:ronaldom@castrolanda.coop.br
mailto:raichman@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        28,11 24,61 2,5600 

MAIO/15                   23,41 30,54 27,04 2,6630 
JULHO   2,6700 
MARÇO                      24,48 32,04 28,54 2,6350 
    
    

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo 250,00 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 67,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 66,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos FM - 

MILHO Castro              R$ 26,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas              R$ 27,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 140,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 85,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania  R$ 570,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá  R$ 540,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 510,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 342,00 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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:: COMUNIDADE 
 
//PASSAPORTE HOLANDÊS 
 
Informamos em nome da Associação Cultural Brasil - Holanda que representantes do Consulado-Geral da Holanda de 
São Paulo estarão em Castro para a emissão de passaportes no dia. 
Data: 10 de dezembro de 2014 – (quarta-feira)  
Horário: 14h às 17h 
Local: Hotel Borgen – Colônia Castrolanda – Castro-PR 
 
Interessados: enviar e-mail para johanscheffer@br10.com.br com o pedido: 
“Por favor, me envie a informação”. 
Dúvidas entrar em contato com o próprio consulado. 
Telefone: (11) 3811-3300 - www.saopaulo.nlconsulado.org 

Os documentos necessários devem ser enviados via correio até 15 de Novembro, para:  
Consulado Geral do Reino dos Países Baixos 

A/C Sr. N. van Dijk 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1779 – 3º andar.  

São Paulo – SP   

 CEP 01452-001  

 

Para as fotos marcar horário com Christian Christóforo; Rua Borges Martins, 313 – Centro, Castro – PR, telefone: 
 (42) 3232-4973 |(42) 9918-9473 | (42) 8419-7463.  
 
 
 

:: FUNDAÇÃO ABC 
 

//TREINAMENTO  

A Fundação ABC – através do setor de Entomologia – realiza nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no CDE Arapoti, 
treinamento de identificação e monitoramento de insetos-pragas nas culturas da soja e milho, exclusivamente para 
associados, gerentes de fazenda e assistência técnica ligados a Fundação ABC. O treinamento tem como objetivo 
demonstrar como identificar os principais insetos-pragas de ocorrência nas culturas da soja e milho, bem como as 
técnicas de monitoramento dos mesmos visando auxiliar na implementação do manejo integrado de pragas (MIP) na 
área de atuação da Fundação ABC. Informações adicionais como crescimento e desenvolvimento das culturas 
(estádios fenológicos), ciclo de vida das pragas, inimigos naturais, danos ocasionados e o momento adequado de 
realizar o controle também serão abordados. Para participar é necessário fazer a inscrição pela internet, no seguinte 
endereço: www.fundacaoabc.org.br. É onde os interessados podem encontrar mais informações. As vagas são 
limitadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:johanscheffer@br10.com.br
http://www.saopaulo.nlconsulado.org/
http://www.fundacaoabc.org.br/
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Apoio: 
 
 
 
 
 
 
 

 


