
       

 

 

DESTAQUE:  

Com objetivo de avaliar a qualidade e satisfação dos serviços oferecidos pela 
Castrolanda em 2014 está sendo realizada uma pesquisa de satisfação 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 está sendo realizada por telefone. 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.  
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//PRÉ-ASSEMBLEIAS SETORIAIS 2014 
Cooperados (as), reservem essas datas para as 
Pré-Assembleias setoriais 2014. 
 
AGRICULTORES E UNIDADE DE NEGÓCIOS FEIJÃO 
Data: 17 de dezembro (quarta-feira)  

Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 

 
BOVINOCULTORES 
Data: 18 de dezembro (quinta-feira)  
Horário: 09 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 
 
BATATICULTORES 
Data: 18 de dezembro (quinta-feira)  
Horário: 16 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 
 
SUINOCULTORES 
Data: 19 de dezembro (sexta-feira)  
Horário: 09 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR)  
 
Sua participação é fundamental. Mais informações 
na Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003 ou  
email: anajulia@castrolanda.coop.br 

 
 
 

 
:: CORPORATIVO 
 

//CLASSIFICADO 
Vende-se Imóvel rural, área total de 34,50 ha, 
sendo aproximadamente 14 ha agricultáveis, na 
região da Cunhaporanga, em Castro-PR. 
Interessados, procurar direto o proprietário pelo 
fone (42) 9973-0098. 
 

 
 
//ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
A área de Comunicação informa que será trocada a 
central telefônica da Cooperativa e em breve você 
cooperado (a) vai poder contar com uma linha 
exclusiva para atendimento telefônico na 
Castrolanda. Nas próximas circulares serão 
divulgadas as formas de atendimento na sua 
Cooperativa. Aguarde.  
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:: AGRÍCOLA 

 

//PROJETO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
Cooperado (a),  participe da reunião para apresentação do Projeto de viabilidade da formação de uma Cooperativa 
de Transportes. Será realizada no dia 11 de dezembro (quinta-feira) no Memorial da Imigração Holandesa conforme 
programação abaixo: 
14h – Abertura do evento. 
14h 15 – “Excelência na Gestão e na Operação do TRC” – Marco Antônio Oliveira Neves – Diretor da Tigerlog. 
15h 30 – Coffee-Break. 
16h 00 – “Requisitos para a constituição de uma cooperativa de transportes” – Emerson Barcik – Analista Econômico 
Financeiro – Ocepar. 
17h 30 – Encerramento. 
Evento aberto para cooperados da Castrolanda e Batavo. Confirme a sua presença com Antônio no setor de Logística 
pelo fone (42) 3234-8157 ou e-mail: kiel@castrolanda.coop.br  

 
// VIAGEM TÉCNICA DE PRODUTORES 
A Gerência Agrícola da Castrolanda, em parceria com a BASF, estão organizando a segunda viagem técnica de 
produtores com o objetivo de conhecer novas regiões agrícolas, trocar experiências e adquirir conhecimentos. O 
período será de 01 a 07 de fevereiro de 2015 e inclui visitas à OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), 
EMBRAPA Cerrados, Fazenda SLC, Grupo Goiás Verde, Sementes Oilema, visitas a fazendas de algodão na Bahia, 
entre outros. O custo é altamente subsidiado, cabendo ao produtor apenas uma participação no valor de 
R$ 500,00. Inscrições e mais informações com Larissa pelo fone (42) 3234-8099 ou e-mail: 
larissa_almeida@castrolanda.coop.br.  

 
 
:: CARNES 
 
// CURSO SOBRE MANEJO NA MATERNIDADE 
A equipe técnica da área de suínos da Castrolanda convida funcionários e gerentes de granjas a participarem do 
“Curso sobre Manejo na maternidade” que será realizado no dia 09 de Dezembro (terça-feira) na Unidade de 
Beneficiamento de Batata Semente, das 13h 30 às 16h. 
 
Conteúdo: 
- Técnicas de manejo de redução mortalidade de leitões na maternidade; 
- Manejo da matriz na maternidade; 
As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de Dezembro (sexta-feira) com Pamella no setor Administrativo Negócios 
Carnes, no telefone (42) 3234-8019 ou por e-mail pamella@castrolanda.coop.br  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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Tiragem: 800 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8084 

mailto:kiel@castrolanda.coop.br
mailto:larissa_almeida@castrolanda.coop.br
mailto:pamella@castrolanda.coop.br


 

 INFORMATIVO SEMANAL *  3 

 

 
 

 

:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// Cotações Futuras | BM&F 
 

SOJA PARANAGUÁ US$ MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

   2,5380 

MAIO/15                   23,85 27,89 24,39 2,6630 
JULHO   2,6340 
MARÇO                      24,48 30,00 25,50 2,5980 
    
    

 
// 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$ 63,70 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 62,50 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos FM - 

MILHO Castro              R$ 27,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas              R$ 28,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 140,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 115,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania  R$ 590,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá  R$ 530,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 530,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 354,00 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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:: LEITE 

 
 

//AVISO AOS PRODUTORES 
Atenção Cooperado (a), o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Animal (PNCRC) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem como objetivo promover a garantia da qualidade do sistema 
de produção de alimentos de origem animal, tais como o leite e a carne; através de coleta de amostras destes produtos para 
serem analisados em laboratórios oficiais do governo brasileiro. 
O MAPA, através dos agentes fiscais federais, está realizando auditoria nas propriedades rurais para a coleta de amostras 
(leite), conferência da forma como são mantidos, indicados e aplicados os medicamentos nos animais. 
Salienta-se que a responsabilidade do produtor e a rastreabilidade de sua produção vai além das análises realizadas nas 
indústrias da Intercooperação. O produto e o produtor estão expostos às análises realizadas pelos clientes, órgãos oficiais de 
fiscalização nacionais e internacionais e outras entidades interessadas (ONGs), cujos métodos de análises são na maioria das 
vezes mais sensíveis e abrangentes em relação aos princípios ativos utilizados.  
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda, por meio do setor de assistência técnica leite, prezando pela qualidade, 
integridade dos produtos e acessos aos melhores mercados, recomendam que os medicamentos veterinários utilizados nos 
animais devam ser rigorosamente aplicados conforme a orientação dos Médicos Veterinários, sempre observando as indicações, 
dosagens e carências recomendadas pelas bulas dos medicamentos. 
Antes de aplicar qualquer medicamento em seu animal, consulte o Médico Veterinário, peça sempre por escrito as informações 
(quais animais podem ser aplicados, como usar, para quais situações, o período de carência e outras); alguns medicamentos 
sofreram alterações quanto à sua indicação, dosagem e período de carência para o leite e a carne. Mais informações na área de 
negócios pelo fone (42) 3234-8178. 
 

//CURSOS E TREINAMENTOS 
Participe do curso para operação de vagões misturadores de dietas completas ou TMR (Total Mixed Ration) que 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. 
Serão 16 horas de treinamento, 2 dias com aulas teóricas e práticas (15 e 16 de dezembro) realizadas no Centro de Treinamento 
de Pecuaristas e fazendas da região.  
Vagas limitadas: 20  
Público- alvo: Operadores de misturadores de dietas 
Inscrições: Setor Assistência Técnica com Priscila (042) 3234-8060. 
 
Apoio:

 


