
 

 

       DESTAQUE: 
 
Por decisão da Diretoria, a Cooperativa informa que dia 24 de dezembro (quinta-
feira) e no dia 31 dezembro (quinta-feira) o atendimento nos setores administrativos 
encerra às 12 horas. Nos setores operacionais, fábrica, o expediente segue em regime 
normal de atendimento ou de plantão/escala conforme acordo com o Encarregado 
e/ou Coordenador da área. Cooperado programe-se. 

 

Nº 49 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA *09.12.2015 

//PORTAL DO COOPERADO 
Ainda este mês será lançado pelas áreas de Tecnologias da 
Informação e Comunicação o Portal do Cooperado 2.0, a 
nova versão do Portal do Cooperado Online. A 
reformulação do portal prevê os mesmos serviços atuais 
em novo formato e também novos recursos e 
funcionalidades. Também estará disponível um aplicativo 
para uso em dispositivos móveis com alguns recursos 
existentes no portal. Os trabalhos da 1ª fase estão sendo 
concluídos e a área de Tecnologias da Informação 
necessita revalidar os acessos existentes para liberar o 
novo acesso para cada matrícula.  
Para isso, solicita a presença do cooperado no setor de 
Cadastro para garantir a liberação deste novo serviço.  A 
atualização deste cadastro deve ser feito com Vanessa, 
através do número (42) 3234-8100. 
 
 

// ELEIÇÕES 2015 
A Diretoria informa os nomes dos membros dos comitês 
com término de mandato em 2015, que já possuem 2 
(dois) mandatos consecutivos e não poderão ser votados: 
Comitê de Suinocultores - Peter Greidanus – Matr. 1069 
Comitê de Bovinocultores - Roberto Meindert Borg – 
Matr. 1403. Mais informações na Diretoria com Ana Julia 

(42) 3234-8003 ou email: anajulia@castrolanda.coop.br 

:: CORPORATIVO 
 

//WHATSAPP DAS ÁREAS 
A partir desta semana a Cooperativa adotou o aplicativo 
Whatsapp entre as ferramentas de comunicação com o 
cooperado. O objetivo é promover a colaboração dos 
cooperados e gestores que participam de grupos 
específicos das áreas para discussão de temas 
relacionados ao cotidiano das equipes envolvidas e 
também fotos, textos sempre relacionados ao 
funcionamento da Cooperativa. Por meio deste canal de 
acesso facilitado serão compartilhadas informações e os 
atendentes darão retorno de acordo com os problemas 
e/ou sugestões apontadas. É importante destacar que o 
uso de grupos de Whatsapp da Castrolanda está em 
testes ainda e o importante é perceber se haverá uma 
comunicação eficiente com o público a que se destina, 
aproximando e mantendo um diálogo. Os grupos são: 
Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, 
Bataticultura, Feijão, Agrícola São Paulo e Novos 
Negócios.  
Se você ainda não participa dos grupos 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  
*Para quem não sabe, o WhatsApp é um comunicador 

instantâneo para smartphones, que permite troca de 

mensagens, imagens, vídeos e áudio. 
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//PRÉ-ASSEMBLEIAS SETORIAIS 2015 
Cooperados(as), reservem essas datas para as Pré-Assembleias setoriais 2015. Sua participação é fundamental. 
 
15 de dezembro (terça-feira) – UNIDADE DE NEGOCIOS DE FEIJÃO - Horário: 16 horas - Local: Auditório da UNF 
1) Abertura pelo diretor presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2015. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê.  
5) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
6) Desempenho do setor em 2015 e planejamento para 2016 da área de Feijão. 
7) Assuntos de interesse geral. 
8) Encerramento. 
16 de dezembro (quarta-feira) – BOVINOCULTORES – Horário: 09 horas - Local: Memorial de Imigração Holandesa 
1) Abertura pelo diretor presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2015. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
6) Desempenho do setor em 2015 e planejamento para 2016. 
7) Operação Pool de Leite/UBL 
8) Assuntos de interesse geral. 
9) Encerramento. 
16 de dezembro (quarta-feira)  – SUINOCULTORES – Horário: 14 horas - Local: Memorial de Imigração Holandesa 
1) Abertura pelo diretor presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2015. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
6) Desempenho do setor em 2015 e planejamento para 2016. 
7) Assuntos de interesse geral. 
8) Encerramento. 
17 de dezembro (quinta-feira) – BATATICULTORES – UBBS/UBF – Horário: 10 horas - Local: Auditório UBBS 
1) Abertura pelo diretor presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2015. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
6) Desempenho do setor em 2015 e planejamento para 2016. 
7) Assuntos de interesse geral. 
8) Encerramento. 
17 de dezembro (quinta-feira) – AGRICULTORES – Horário: 14 horas - Local: Memorial de Imigração Holandesa 
1) Abertura pelo diretor presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2015. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
7) Desempenho do setor em 2015 e planejamento para 2016. 
8) Assuntos de interesse geral. 
9) Encerramento. 
 

Mais informações na Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003 ou email: anajulia@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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:: CARNES 
 

//ENTREGA DE SUÍNOS 

O Setor de Suínos informa os cooperados que no mês de dezembro, devido aos feriados, a programação de venda de suínos 
deverá ser antecipada. A disponibilidade atual é 10.500 suínos por semana, ou seja 2.100 por dia (5 dias de abate). Para as 
próximas 4 semanas, serão abatidos entre 11.500 a 12.000 por semana. Desta forma, o peso médio cairá nas próximas 6 semanas 
e voltará aos 115 kg a partir do dia 03 de janeiro de 2016 (domingo). Segue a programação de abate para o final de ano: 

DATA INDÚSTRIA CARREGAMENTO 

23 de dezembro (quarta-feira) Meio expediente Não haverá 

24 de dezembro (quinta-feira) Não haverá expediente Não haverá 

25 de dezembro (sexta-feira) Não haverá expediente Não haverá 

30 de dezembro (quarta-feira) Meio expediente Não haverá 

31 de dezembro (quinta-feira) Não haverá expediente Não haverá 

01 de janeiro (sexta-feira) Não haverá expediente Não haverá 

 
 

:: COMUNIDADE 
 

//CENTRO CULTURAL CASTROLANDA 
A Associação de Moradores da Castrolanda agradece a sua participação em 2013 e/ou em 2014 no Projeto do Centro Cultural de 
Castrolanda. A construção da Casa principal está em fase de conclusão e o anexo para abrigar as máquinas já está coberto. O 
objetivo é inaugurar o Museu no próximo ano. Para tal novamente solicita a sua colaboração. Você pode usufruir o direito de 
destinar 6% do seu imposto de renda devido para projetos culturais aprovados pelo Ministério de Cultura, e desta forma 
contribuir para fortalecer a economia local e as iniciativas culturais.  Solicite apoio do seu contador e deposite ou faça 
transferência identificada com seu CPF numa destas contas até o último dia útil do ano calendário (expediente bancário).  
Associação de Moradores de Castrolanda - CNPJ – 03.228.284/0001-66 
Pronac 13-0429: para a construção do Museu.  
Banco do Brasil: 0485-5 
Conta captação 33.596-7   
Pronac 14-11492: “Museu Histórico de Castrolanda - organização e difusão”.           
Banco do Brasil: 0485-5  
Conta captação: 35.672-7 
 
O último Projeto foi elaborado para fazer o inventário e catalogação do acervo, restaurar itens, planejar a exposição e a própria 
mudança. Mais informações com na Contabilidade dos Cooperados (Castrolanda) com Jorge (42) 3234-8138, 
jorgeleonardo@castrolanda.coop.br ou Ina Nienhuys: (42) 3232-0110, cccastrolanda@gmail.com (Comissão Museu da Associação 
de Moradores da Castrolanda).  
 
COMO CONTRIBUIR: 
A). Quando realizados diretamente no Banco do Brasil: 
1º identificador: informar o CNPJ ou CPF do patrocinador ou 
doador; e 
2º identificador: utilizar, conforme o caso, o seguinte código:   
2 – Doação; 
B). Quando realizados em outra instituição financeira, por meio 
de DOC: 
Informar, no campo finalidade, o seguinte código:  - 20 – 
Doações Lei Rouanet     
C). Quando realizados em outra instituição financeira, por meio 
de TED: 
Informar, no campo finalidade, o seguinte código: 
Transferência pela cliente: ...................  – 44 – Lei Rouanet – 
Doação 
 

VOCÊ SABIA ? 
LOJA AGROPECUÁRIA:  Que a Loja Agropecuária do dia 20 de 

dezembro (domingo) ao dia 05 de janeiro (terça-feira), não fará 
carregamento de caroço de algodão no barracão da cidade, 
porém tem disponibilidade em bolas de 700kg na Loja 
Agropecuária.  
 

 

LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária fará no dia 

22 de dezembro (terça-feira) um Café de confraternização com 
os Cooperados, a partir das 08h30 até 12 horas, na Loja da 
Matriz. Cooperado, participe.  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
  // COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 

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

JANEIRO                       8,82               35,73                 32,23 3,7500 

MARÇO                        8,85                36,60                 33,10 3,8400 

MAIO                            8,90                35,40                 31,90 3,8500 

 
 
  // MERCADO AGRÍCOLA 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$   76,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   74,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   79,00 - 
SOJA Disponível Santos R$   76,20 - 

MILHO Castro R$   33,00 R$   17,46 
MILHO Campinas R$   33,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 160,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 170,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 720,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 740,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 660,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 432,00 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 

 


