
 

 

       DESTAQUE: 
 
 

Cooperado (a), o Setor de Comunicação informa que estão disponíveis os 
calendários 2016 e podem ser retirados com Vanessa na recepção do 
escritório da Matriz, e a partir da próxima semana serão encaminhados 
para os Entrepostos.  

Nº 52 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA *30.12.2015 

//WHATSAPP DAS ÁREAS 
Já estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp 
informações da Cooperativa por meio deste canal de 
acesso facilitado. Os grupos são: Corporativo, Agrícola, 
Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola 
São Paulo e Novos Negócios.  
Se você 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  
*Para quem não sabe, o WhatsApp é um comunicador 

instantâneo para smartphones, que permite troca de 

mensagens, imagens, vídeos e áudio. 

 
 

//PORTAL DO COOPERADO 
O setor de Tecnologias da Informação e Comunicação 
informam o lançamento do Portal do Cooperado 2.0. O 
novo portal traz novos recursos, padronização de telas, 
consultas e relátorios, além de garantir uma experiência 
nova com interfaces mais limpas e direcionadas às áreas 
de negócios. Para utilizar acessar os Cooperados 
necessitam efetuar o recadastramento, no setor de 
Cadastros da Matriz ou através do telefone (42) 3234-
8100. A versão antiga do portal estará disponível até 14 
de fevereiro de 2016 (domingo).  
Além do novo Portal do Cooperado, foram lançados os 
aplicativos para uso em dispositivos móveis. Estes 
aplicativos da Castrolanda estão disponíveis nas lojas 
App Store, Google Play e Windows Phone Store. 
 

 
:: CORPORATIVO 
 

//SUCESSÃO FAMILIAR 
A Assessoria de Cooperativismo convida para participar 
da palestra “A Importância do Planejamento Sucessório 
e da Proteção Patrimonial no Campo: família unida, 
terra produtiva", que será realizada no dia 20 de janeiro 
(quarta-feira), às 15h, no Memorial da Imigração 
Holandesa. Aproveite a oportunidade e participe com a 
sua Família (cooperado(a), esposa(o) e filhos(as) maiores 
de 15 anos). Mais informações com Carlos Kugler (42) 

3234-8239, Diuciane Souza (42) 3234-8011 ou Roselia 

Gomes (42) 3234-8284/ (42) 8816-8878. 

 

 

//JOVEM COOPERATIVISTA 
Participe do 1º Gira Jovem, um encontro de jovens de 15 
a 25 anos (cooperados e filhos de cooperados) que será 
realizado no dia 22 de janeiro (sexta-feira), às 15h30, no 
Memorial de Imigração Holandesa. Cooperado(a) 
incentive o seu filho(a) a participar dos programas da 
Cooperativa. Faça a inscrição na Assessoria de 
Cooperativismo até o dia 11 de janeiro (segunda-feira) 
pelo telefone (42) 3234-8284 ou no Entreposto mais 
próximo. 
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// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- COOPERADOS 
Cooperado (a) segue a divulgação das taxas dos serviços da área de Negócios Leite, Carnes e Feijão. Nas próximas edições serão 
publicadas as taxas das demais áreas de atuação da Cooperativa. 

 
UNIDADE/SERVIÇO FORMA DE COBRANÇA 2016 

NEGÓCIOS LEITE 
 

  

Administração e Controles 
 

  

por litro de leite comercializado:   

administração Pecuária de Leite 
 

R$         0,00300  

gestão   R$         0,00166  

Agrostologia mensal R$         0,00161  

comercialização de gado  R$         0,00144  

assistência técnica (limitado a 1,5% s/compra)  R$         0,00147  

qualidade do leite  R$         0,00155  

 Total R$         0,01073  

Assistência Técnica   

taxa fixa por cooperado (limit. a 1,5% s/compra) mensal R$         210,00 

Comercialização de gado   

taxa sobre a comercialização de gado s/ valor comercializado 5,00% 

Unidade de Produção de Novilhas   

assistência técnica p/ recriadores:   

até  50 animais por produtor fixo/ mensal R$          218,00 

de 51 a 200 animais por animal/ mensal R$              4,36 

acima de 201 animais por produtor fixo/ mensal R$      1.093,20 

UNIDADE/SERVIÇO FORMA DE COBRANÇA 2016 

NEGÓCIOS CARNES     

Administração e Controles     

por criadeira instalada mensal  R$              3,65  

Assistência Técnica Suinocultura     

Ciclo completo:     

0    a 200 matrizes por matriz instalada/mês  R$           1,5758  

201 a 400 matrizes por matriz instalada/mês  R$           1,3696  

401 a 600 matrizes por matriz instalada/mês  R$           1,1774  

601 acima por matriz instalada/mês  R$           0,9869  

Terminadores:     

0    a   500 lugares por lugar de lotação/mês  R$           0,2062  

501 a 1000 lugares por lugar de lotação/mês  R$           0,1766  

1001 acima por lugar de lotação/mês  R$           0,1178  

Obs: Direito a uma visita/ mês     

Logística de Suínos     

por criadeira instalada mensal  R$              1,09  

Ovinos     

taxa de abate por cabeça  R$             17,00  

taxa sobre matriz instalada por matriz instalada/mês  R$              1,54  

UNIDADE/SERVIÇO FORMA DE COBRANÇA 2016 

UNIDADE DE NEGÓCIOS FEIJÃO     

Operação de Mercado     

sobre cultura de feijão por ha em maio  R$              6,07  

Recepção e Secagem Cereais     

polimento de feijão por sacas de 60 kg  R$             10,00  

Armazenagem de Cereais     

custo fixo tonelada limpo e seco  R$              5,36  

custo variável  tonelada / dia  R$             0,187  

quebra técnica  tonelada / dia 0,01% 

Taxa de comercialização     

Cotistas sacas 60 kg  R$              2,14  

Não cotistas sacas 60 kg  mínimo R$ 3,21  

 
 

                                                                            EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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:: MULHER COOPERATIVISTA 

 
//SHOW RURAL - CASCAVEL 
A Assessoria de Cooperativismo informa que a Castrolanda disponibilizará um ônibus exclusivo para as cooperadas, esposas de 
cooperados e filhas maiores que 18 anos para visita ao Show Rural em Cascavel/PR. O ônibus sairá do escritório Administrativo da 
Matriz às 23h30 do dia 01 de fevereiro (segunda-feira) para visita no dia 02 de fevereiro (terça-feira). As interessadas podem fazer 
a inscrição até o dia 22 de janeiro (sexta-feira) com Roselia Gomes pelos telefones (42) 3234-8284/ (42) 8816-8878 ou e-mail: 
roselia@castrolanda.coop.br 
 
 

:: LEITE 
 

//MÚTUO DE RATEIO PARA SANIDADE E MÚTUO DE RATEIO PARA RAIO 
Atenção cooperado(a) integrado na Bovinocultura Leiteira, no ano de 2014 houve a revisão do Regulamento do Controle Sanitário 
(RCS) da Castrolanda e para 2015 a meta foi a revisão do atual Compromisso Mútuo de Rateio. O Comitê de Controle Sanitário 
elaborou uma proposta, que está registrada em dois documentos (Regulamento do Mútuo de Rateio para Sanidade e 
Regulamento do Mútuo de Rateio para Raio), com objetivo de dar continuidade a esse processo, como abrir o documento para 
Consulta Pública, entender a proposta feita pelo Comitê do Controle Sanitário e tomar decisões com a participação de todos os 
cooperados(as). O setor informa que fará uma apresentação do atual status do Regulamento do Controle Sanitário e das 
propostas elaboradas para o Mútuo de Rateio para Sanidade e Mútuo de Rateio para Raio, e mostrará as mudanças propostas. É 
importante a participação em uma das três datas, pois será apresentado uma proposta de mudança no cálculo das indenizações, 
por ser complexa e de difícil entendimento somente através de texto redigido.  
Cooperado (a), programe-se para participar de umas das datas programadas para apresentação da proposta: 

• 08 de janeiro (sexta-feira), das 10h30 às 12h, no Espaço Educação Corportativa (antigo DAT) 

• 12 de janeiro (terça-feira), das 10h30 às 12h, no Espaço Educação Corportativa (antigo DAT) 

• 16 de fevereiro (terça-feira), das 10h30 às 12h, no Espaço Educação Corportativa (antigo DAT) 
Ressaltamos também que através da Circular abrimos o assunto para consulta pública entre os cooperados(as), e pedimos que 
sugestões sejam levadas ao conhecimento da gerência da área. Mais informações na área de Negócios Leite com o gerente 

Henrique Costales Junqueira (42) 3234-8178, (42) 8837-0318 ou pelo e-mail henrique@castrolanda.coop.br. 

* As cópias dos Regulamentos estarão disponíveis na sua caixa de correio. 

 
 

//PEDIDO DE POLPA CÍTRICA E RIPADO PARA SUINOCULTURA 
A Loja Agropecuária disponibiliza polpa cítrica em big bag de 500kg e também ripado para suinocultura, ambos mediante 
programação. 
 
 

//PEDIDOS DE PRODUTOS VIA E-MAIL 
A coordenação da Loja Agropecuária informa que recebe pedidos de produtos via e-mail (lojas@castrolanda.coop.br). Os pedidos 
recebidos serão atendidos após às 14 horas do dia seguinte. Atenção: a venda de películas somente ocorrerá com a garantia do 

pedido, não é um item de portfólio da loja. 
 
 

:: UNIDADE DE FEIJÃO 
 

//NOTA FISCAL NA ENTREGA DA CARGA 
A Unidade de Negócios Feijão comunica que as cargas de 
produtos enviadas para a Unidade devem estar sempre 
acompanhadas da Nota Fiscal de entrega de produto na 
Cooperativa (NFEC), com a matrícula de sua cota, evitando 
assim dúvidas  no fechamento de safra. Mais informações com 

Tania Rausis pelo telefone (42) 3234-8206.   
 

VOCÊ SABIA ? 
ALEGRA: Que tem disponível para venda os produtos Alegra nos 

supermercados Condor, Rizolar, Dal Santos, Priotto, Gomes, Iapó e 
Baratão. Alegra Foods, a sua nova marca de carne suína, garantia de 
qualidade e procedência.     
    

COLÔNIA HOLANDESA: Que para atender a demanda de 

consumidores com restrições alimentares, a família de lácteos Colônia 
Holandesa ganhou um novo produto: o Leite Zero Lactose. O novo 
leite vem em embalagens de um litro, com tampa rosca, 
proporcionando uma armazenagem mais prática e poderá ser 
encontrado nos principais mercados.  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
  // COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 

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

JANEIRO                       8,73               36,94                 33,44 3,8950 

MARÇO                        8,69                38,10                 34,60 3,9500 

MAIO                            8,74                36,65                 33,15 4,0350 

 
 
  // MERCADO AGRÍCOLA 

 
PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$   79,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   77,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$   33,50 R$   17,46 
MILHO Campinas R$   33,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo - R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) - - 
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 

 


