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Destaque
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A Cooperativa Castrolanda, por meio da organização do
Agroleite, definiu na quarta-feira, 14, pelo cancelamento da
edição 2021 da feira.
Evento referência em nível internacional, que tinha calendário
previsto entre os dias 10 e 14 de agosto na Cidade do Leite, não
será realizado presencialmente neste ano e tem como principal
motivo o cuidado da Castrolanda com todos os envolvidos, bem
como, a preocupação constante com a realidade enfrentada pelo
país no que diz respeito a pandemia.
Clique aqui para conferir a nota na íntegra.

Paralisação Sistema
Castrolanda
A Castrolanda fará a transição do seu sistema
de gestão atual para o SAP e para que isso
ocorra da maneira planejada será necessária
uma parada para mudança do sistema. Confira
abaixo e programe-se para as datas abaixo:

Financeiro
Não haverá saques financeiros e recebimentos
no caixa matriz no período de 26/04 a 30/04.
As transferências bancárias poderão ser
solicitadas até o dia 23/04 as 14h.
O adiantamento de pagamento do leite será
antecipado para o dia 22/04.
Depósitos poderão ser efetuados em dinheiro/
cheque nas contas bancárias da Cooperativa:
Banco do Brasil
AG: 3306-5,
C/C: 3144-5

Sicredi
AG: 0730
C/C: 9100-6

Dúvidas, consulte seu gestor de carteira ou a
Tesouraria da Castrolanda.

Loja Agropecuária
20/04: última data para solicitação de
compra para os produtos do canal: venda
direta, sêmen e óleo diesel.
De 21/04 à 05/05, atendimento em
regime de plantão c/ restrição de acesso
devido Covid-19.

Pool Leite
Fechamento do Mapa de Leite do mês de
abril no dia 23/04, com produções recebidas
nas indústrias no período de 31/03 a 22/04
e pagamento dia 10/05.
Complemento de volume com médias
estimadas de 23/04 a 29/04 no mapa
de pagamento de abril/2021;
O comunicado completo está disponível no
site www.poolleite.com.br

Suinocultura
Pagamento que estava previsto para o dia
28/04 será antecipado para o dia 23/04.

Agrícola
Programações de retiradas de insumos e
sementes entre os dias 21/04 a 05/05
precisam ser antecipadas ou postergadas.

N E G Ó C I O S BATATA

Atendimento Adm Negócios Batata
Informamos que desde segunda-feria, 12/04, as áreas
administrativas da Área de Negócios Batata voltaram para a
Unidade de Beneficiamento de Batata Semente (UBBS).
No início do ano o prédio passou por reformas para melhoria e
adequações nos ambientes. Lembramos que os atendimentos
seguem preferencialmente de forma remota.
Em caso de urgência entre em contato pelo telefone
(42) 3234-8186.

AGRÍCOLA

Inventário Insumos Piraí do Sul
e Ventania
Informamos que no sábado, 17/04, não haverá expediente nas
operações do armazém, recepção e expedição de Insumos
(Fertilizantes, Agroquímicos e Sementes) do Entreposto Piraí I e
Entreposto de Ventania.
Retornamos ao horário normal a partir de segunda-feira, 19/04.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelos telefones
(42) 3237-8800 (Piraí I) ou (42) 3237-8342 (Ventania).

Revalidação de embalagem e prazos de
retirada de sementes
A equipe da Sementes Castrolanda, em conformidade com o
OFÍCIO Nº 20/2020/CGSM/MAPA, emitido pelo Ministério da
Agricultura, gostaria de salientar a suma importância da validação
do tipo de embalagem solicitado em programação para a retirada
de sementes de Trigo e Cereais de Inverno.
A partir da safra 2021/2021 todos os multiplicadores de sementes
deverão seguir normas mais restritivas referente a Certificação de
Produção e Reembalagem de Sementes, sendo aplicável a todas
as espécies vegetais de grandes culturas. Esse entendimento
garantirá ao mercado sementeiro nacional maior nível de
rastreabilidade, qualidade e identificação das sementes
produzidas e comercializadas.
Porém toda e qualquer alteração de embalagem demandará
novas análises laboratoriais e alteração documental para a
liberação do faturamento e entrega. Buscando evitar
morosidade ou atrasos, sugerimos aos senhores entrar em
contato com o seu Agrônomo ou Técnico responsável pela
programação, para a conferência do tipo de embalagem
solicitado.
Oportunamente também deve ser verificado o prazo de
retirada/entrega requerido dos insumos, uma vez que os
mesmos serão utilizados para o planejamento das operações
Logísticas e de Tratamento Industrial de Sementes. Alterações
de última hora irão impactar em 10 dias na liberação do
produto de programação, visto o prazo dos novos ensaios de
Germinação obrigatórios.
Essas informações também devem se estender para as novas
programações da safra verão 2021/2022.
Em caso de esclarecimentos por gentileza fazer contato através do
número (42) 98824-5244.

TUTORIAIS DE ACESSO

Portal do Cooperado
Para tornar o acesso mais prático e solucionar possíveis
dúvidas quanto ao acesso ao Portal do Cooperado, foram
preparados alguns breves vídeos tutoriais que explicam de
maneira rápida e didática temas importantes e que podem ser
necessários durante o dia a dia.
Acesse e confira:

Solicitações Financeiras – Clique aqui
Transferência entre contas – Clique aqui
Extrato entre contas – Clique aqui
Financiamentos – Clique aqui
Dúvidas e informações podem ser enviadas para o setor
financeiro pelos fones: 3234-8045 / 3234-8051 / 3234-8015.

TESTES COVID-19
A Cooperativa Castrolanda
disponibiliza para seus associados
testes rápidos de Imunocromatografia
para Covid-19.

Os testes serão realizados em Castro/PR,
no Laboratório da Unimed
Os interessados devem preencher o
formulário clicando aqui.
Dúvidas e Informações:
42 99109-9986 - Jhonatan Bonfim

ABRIL/2021

Fique por dentro

DOS NEGÓCIOS DA UNIUM
Bem-vindos ao Boletim de Notícias Unium. A partir de
agora, vamos compartilhar mensalmente com vocês as
novidades das nossas indústrias.

ONDE TEM FARINHAS HERANÇA,
É CERTO QUE A RECEITA CRESCE.
2021, UM ANO QUE PROMETE
PARA A HERANÇA HOLANDESA.
Começamos o ano a todo vapor no Moinho Herança Holandesa . Os três primeiros meses do ano,
normalmente, têm uma queda de consumo por conta do verão, calor e férias. Mas, neste ano temos um
comportamento um pouco diferente: a pandemia mudou os hábitos de consumo . 2020 foi um ano de
crescimento no consumo de pães industrializados, massas e biscoitos, segmentos nos quais atuam
nossos principais clientes. E em 2021 a projeção da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos,
Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI) é de um crescimento em torno de 3 a 5%.
Encerramos o primeiro trimestre deste ano com crescimento de 47% no faturamento em relação
ao mesmo período do ano passado. Isto se deve principalmente à elevação no mercado do preço do
trigo ao longo do último ano e à manutenção dos preços, por conta da taxa cambial, baixa oferta de
trigo nacional e aumento no preço médio praticado pelo Moinho na ordem de 36% .

ALEGRA CONQUISTANDO A PREFERÊNCIA
DO CONSUMIDOR. RECORDE DE VENDAS
NA ALEGRA NESTE INÍCIO DE ANO.
A Alegra, apesar de todas as adaptações e dificuldades para manter a indústria em plena atividade por
conta da pandemia, iniciou 2021 com grandes avanços. No primeiro trimestre deste ano, cresceu em
39% o faturamento em relação ao mesmo período de 2020.
Este crescimento se deve
principalmente ao fator venda, com destaque no mercado interno, que vem se superando e
apresentando cada vez mais resultados. Exemplo disso pode ser visto em fevereiro, mês em que a
Alegra conquistou recorde de venda. Com relação à exportação, a empresa investiu forte no comércio
internacional, principalmente para o Sudeste Asiático. No primeiro trimestre de 2021, o faturamento
atingido com as exportações aumentou mais de R$ 17 milhões, comparado a 2020. O alinhamento
entre todos os processos, aliado a uma estratégia bem definida para o negócio, está sendo
determinante para reduzir os impactos do mercado, aliado a uma estratégia bem definida para o
negócio, está sobretudo os fatores econômicos desencadeados pelo atual momento.

RECERTIFICAÇÃO DA
FSSC 22.000 NA UBL DE CASTRO
A Unidade de Beneficiamento de Leite de Castro – PR foi recertificada no sistema de gestão de
segurança de alimentos – FSSC 22000, em março de 2021. A auditoria foi realizada pela casa
certificadora BV (Bureau Veritas) e teve como foco 6 escopos: os processos de leite a granel, creme de
leite, bebidas lácteas, leite UHT, bebidas vegetais UHT e alimentos enterais UHT. O processo de leite
em pó está em fase de preparação para buscar a certificação a partir deste ano.

SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA
CERTIFICAÇÃO

A FSSC 22000 é uma certificação reconhecida
internacionalmente e assegura aos produtos
fabricados com as marcas Colônia Holandesa,
Naturalle, Colaso e de nossos parceiros que os
mesmos são fabricados dentro de padrões rigorosos.

SÃO DIVERSOS TEMAS AUDITADOS :

Capacitação de colaboradores
Tratamento de não conformidades
Programas de Biovigilância e Prevenção
à Fraude e Indicadores de Desempenho

Planos APPCC
Atendimento de todas as legislações
(MAPA, ANVISA, INMETRO etc), além
de leis trabalhistas e ambientais

CERTIFICAÇÃO NAS DEMAIS UNIDADES

A Unidade de Beneficiamento de Leite de Itapetininga também possui esta certificação FSSC 22000
desde julho 2019; a UBL de Castro desde 2017. A UBL de Ponta Grossa está em processo de certificação
para este ano. Com isso, em breve as três unidades de leite estarão certificadas, o que faz parte
do planejamento estratégico da Unidade Lácteos da UNIUM.

Curiosidade:

NO SEGMENTO
DE LÁCTEOS,
SÃO 43 NO
MUNDO .

VOCÊ SABIA QUE EXISTEM
CERCA DE 25.000 EMPRESAS
NO MUNDO CERTIFICADAS
COM A FSSC 22000?

NO BRASIL,
SÃO APENAS 3,
SENDO
2 DA UNIUM .

TIME DA GARANTIA
DE QUALIDADE
Em pé: Fabrícia, Bárbara
lemes, Fernanda, Welington,
Silvia e Vanderlei. Agachados:
Aline, Mariane, Flávia e
Bárbara Cardoso. Ausentes:
Giselle, Sidnei e Karla.

DO CAMPO PARA SUA MESA.
/unium.coop.br

/company/unium.coop

MERCADO AGROPECUÁRIO

Cotações Futuras
Soja BMF

Milho Campinas

R$ / FOB / Castro

Dólar Comercial

Maio - U$ 31,22

R$ 101,80

R$ 92,84

5,6210

Julho - U$ 31,10

R$ 97,38

R$ 88,29

5,6380

Setembro - U$ 28,65

R$ 93,49

R$ 82,70

5,6430

Mercado Agrícola
Produto

Descrição

Mercado

Aveia
Aveia
Soja
Soja
Soja
Soja
Milho
Milho
Feijão
Feijão
Trigo
Trigo
Trigo

Branca Consumo
Preta Consumo
Disponível Ponta Grossa
Disponível Castrolanda
Disponível Paranaguá
Disponível Santos 2021
Castro
Itaberá
Preto Extra - São Paulo
Carioca Comercial (8)
Pão Castro / Piraí do Sul / Ventania
Pão Itaberá
Doméstico

S/I
R$ 174,00
R$ 171,72
R$ 177,00
R$ 160,50
R$ 96,00
R$ 91,00
R$ 310,00
R$ 250,00
R$ 1.550,00
R$ 1.500,00
-

Plantão
Agropecuário

Qualidade do Leite
Castrolanda

Univet - Luiz Carlos Nisgoski
42 3232-1197 / 42 99961-6606

PLANTÃO: 42 99154-0936

Robson Nisgoski
42 3232-2844 / 42 99978-1899

O número do plantão estará disponível após
o horário de expediente, feriados e finais de
semana.

Castrovet
Plantão Permanente 42 98824-3466

Loja Agropecuária

Maneio - Plantão Permanente
42 3227-4046 / 42 98404-8603
Coopervet
Plantão Permanente 42 99164-0636

Plantão Matriz - Somente medicamentos
Segunda a Sexta das 17h30 às 21h
Sábados das 11h30 às 16h
Domingos e Feriados das 07h40 às 19h30
através do telefone 42 98886-7024.

Plantão Pool Leite
42 99988-0014 (TIM) ou 42 98837-1762 (VIVO)
Segunda a Quinta das 17h30 às 07h40
Finais de Semana a partir das 17h30 de
sexta-feira.
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