
 

 

 

corporativo 
 
 

Pré-Assembleias Setoriais 2016 
Cooperado, reserve as datas para as Pré-Assembleias Setoriais. Sua participação é fundamental. Mais informações 
na Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003 ou email anajulia@castrolanda.coop.br .  
 

Bataticultores 
Data: 19 de dezembro (segunda-feira)  
Horário: 08 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 
 

Unidade de Negócios Feijão 
Data: 19 de dezembro (segunda-feira) 
Horário: 16 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 
 

Agricultores 
Data: 20 de dezembro (terça-feira)  
Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 
 

Suinocultores 
Data: 21 de dezembro (quarta-feira)  
Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR)  
 

Bovinocultores 
Data: 22 de dezembro (quinta-feira)  
Horário: 09 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa (Castro-PR) 

 

 

 

Cadastro Produtor Rural (Cadpro) 
A área Administrativo Financeiro da Cooperativa informa os cooperados que não tem o 
Cadastro de Produtor Rural (CADPRO) no estado do Paraná e (CADESP) no estado de São 
Paulo, que haverá retenção de impostos (ICMS) sobre as operações efetuadas dentro da 
Cooperativa. Isso se deve ao bloqueio efetuado recentemente pela Receita Estadual. 
Cooperado, se ainda não possui seu CADPRO/CADESP providencie junto da Prefeitura do 
Município em que sua propriedade está localizada e procure a área de Cadastros da 
Cooperativa para a atualização desta informação. Mais informações com Priscila Sanches ou 
Francyelle Moreira pelos telefones (42) 3234-8202 ou (42) 3234-8264. 

Nº 47 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 23.11.2016 



 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  2

  
 
 

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. 
 
 
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. 
 
 
 

leite 
 
 
Seminário Bem-estar Animal 
A Unidade de Negócios Leite convida os pecuaristas de leite da Castrolanda para participarem do Seminário “Bem-
estar Animal: Um componente necessário para a sustentabilidade da Indústria leiteira brasileira”, que será 
realizado no dia 14 de dezembro (quarta-feira), no Hotel Buganville em Castro-PR. O evento é restrito para 
produtores e Clínicas Veterinárias. Confira a programação do dia: 
 

• 13h30 às 13h45 – Mesa de abertura com a Profª. Dra. Maria José Hotzel da UFSC; 
 

• 13h45 às 15h – Palestra “O que sabemos sobre vacas mancas e conforto animal: perspectiva global”, com a 
Profª. Dra. Marina M.A. von Keyserlingk da University of Bristish Columbia (UBC) do Canadá. É uma das 
maiores autoridades mundiais em comportamento e bem-estar de vacas leiteiras, e uma das líderes do 
Animal Welfare Program (AWP), que tem como objetivo principal o desenvolvimento e a validação de 
estratégias de manejo que proporcionem aumento do bem-estar animal dos índices produtivos, nas áreas 
de criação de bezerros, manejo de vacas em período de transição, comportamento alimentar e claudicação. 
 

• 15h às 15h15 – Milk break; 
 

• 15h15 às 16h15 – Palestra “O que achamos: Prevalência de claudicação e lesões em fazendas confinadas na 
região de Castro-Pr”, com o Doutor em Zootecnia João H.C. Costa pela University of British Columbia 
(UBC), Vancouver, BC, Canadá da UBC/UFSC, e Engenheiro Agrônomo e mestre pela Universidade Federal 
de Santa Catarina -UFSC. Especialista em bem-estar animal e comportamento animal de vacas leiteiras e 
de corte. 
 

• 16h15 às 16h30 – Discussão e perguntas; 
 

• 16h30 às 17h20 – Apresentação dos resultados da Assistência Técnica Castrolanda em 2016, com 
Coordenador Técnico Junio Fabiano dos Santos; 
 

• 17h20 – Encerramento e Coquetel. 
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carnes 
 
 

Curso sobre manejo na terminação de suínos 
Cooperados (as) Suinocultores e funcionários de granjas de suínos de cooperados, participem do curso sobre 
manejo na terminação de suínos, que será realizado na terça-feira, 06 de dezembro, na Unidade Industrial de 
Carnes, das 13h30 às 17horas, com apresentação sobre “A importância dos manejos na qualidade do suíno entregue 
a indústria”, com os instrutores da Equipe Técnica de Suínos da Castrolanda, e após a visita no frigorífico. As 
inscrições devem ser feitas até o dia 02 de dezembro (sexta-feira) na Unidade de Negócios Carnes, com Pamella 
Hortiz, (42) 3234-8019, ou Lurdeniz Ferraz (42) 3234-8021. 
 
 
 

agrícola 
 
 

Reunião – Proposta Capitalização UBC 
A Unidade de Negócios Agrícola convida os cooperados (as) agricultores para participarem da reunião de 
apresentação da proposta sobre o novo modelo de capitalização da Unidade de Beneficiamento de Cerais (UBC). A 
reunião será realizada no dia 07 de dezembro (quarta-feira), das 09 às 11 horas, no Memorial de Imigração 
Holandesa. Mais informações com Silvane Ortiz pelo telefone (42) 3234-8041 ou e-mail 
silvane@castrolanda.coop.br . 
 
 
Viagem Técnica para as Cooperativas do Paraná 
A Unidade de Negócios Agrícola convida os cooperados (as) para participarem da viagem técnica, que será realizada 
nos dias 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017. O valor da inscrição é de R$ 200,00 por pessoa. As inscrições para 
cooperados deverão ser feitas entre os dias 17 a 30 de novembro. Havendo vagas remanescentes poderão se 
inscrever cônjuges e filhos entre os dias 01 a 05 de dezembro, e gerentes e outros poderão se inscrever entre os dias 
06 a 19 de dezembro. As inscrições devem ser feitas com Vanessa pelo telefone (42) 3234-8099.  
 
Confira o roteiro da viagem: 

• Segunda-feira (30/01) – Deslocamento Castro – Sertaneja – distrito Paranagy – Fazenda Jaçanã com 
2.000há lavouras (900há irrigados) soja, milho, feijão, trigo e batata (área arrendada para cooperado 
Castrolanda). Almoço na Fazenda – após o almoço deslocamento para Maringá com pernoite. 
 

• Terça-feira (31/01) – Deslocamento Paranavaí – visita Prat’s – citricultura. Deslocamento para Campo 
Mourão para visita a Cooperativa Coamo. Pernoite em Campo Mourão. 
 

• Quarta-feira (01/02) – Visita Cooperativa Copacol e propriedade no trajeto Cafelândia a Cascavel. Pernoite 
em Cascavel. 
 

• Quinta-feira (02/02) – Visita Cooperativa Coopavel, Moinho trigo, Centro Distribuição de insumos, 
institucional Coopavel. Visita Cooperativa Cotriguaçu. Almoço em Cascavel e após deslocamento para 
Guarapuava para visita Fazenda Sta Maria (cereais, papel e celulose), vencedora prêmio Fazenda 
Sustentável Globo Rural  2014. Pernoite em Entre Rios. 

 
Importante: As vagas serão reservadas por ordem de inscrição e as desistências serão permitidas apenas com a 
transferência para outro cooperado.  
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você sabia? 
 
 

CAD/PRO e CAD/ESP: Que o objetivo da Inscrição Estadual do Produtor Rural (CAD/PRO e CAD/ESP) é 
exclusivamente para efeitos de comercialização da produção dos produtores rurais. E deverão inscrever-se no 
Cadastro de Produtores Rurais – CAD/PRO ou CAD/ESP, antes do início de suas atividades, as pessoas físicas que 
se dediquem à atividade agropecuária e que pretendam realizar operações relativas à circulação de mercadorias. 
 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008: Que a Castrolanda tem três unidades certificadas pela ISO 9001:2008. A 
primeira Unidade a ser receber a certificação foi a Fábrica de Rações de Piraí do Sul, seguida pela Unidade de 
Beneficiamento de Sementes e Unidade Genética de Sêmen de Suíno. A NBR ISO 9001 descreve como devem ser 
organizados os sistemas de gestão da qualidade em diversos serviços ou processos e auxilia a empresa a desenvolver 
a melhoria da qualidade e de sua produtividade. A implantação deste Sistema representa a obtenção de uma 
poderosa ferramenta para melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos pela Castrolanda. 
 
 
 

mercado agropecuário 
 

 

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

JANEIRO     10,34  37,80 34,30 3,4444 
MARÇO       10,43 37,80 34,30 3,4990 

     MAIO          10,49 36,70 33,20 3,4550 

 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  77,50 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   76,06 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   80,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$   35,00 R$   17,46 
MILHO Itaberá R$  34,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 260,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 180,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 640,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 650,00 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) 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 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 
 

Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


