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

Os testes são realizados em Castro/PR,
no Laboratório da Unimed

Dúvidas e Informações: 
42 99109-9986 - Jhonatan Bonfim

Os interessados devem preencher o 
formulário clicando aqui.

����������
�������������������� ��� ������������ �� � �����

���� ���� � �
��������	 ��� �� ������ ������ ������ �������������
������� �������������� ������� �� �������� ������ � ���� ���������� 

�������� �� �����
����� �� �������������	 �����������
���� �����������������
�� ����� ��������
���� �� � �����
����� �� �����������
��
���������������������������� �� �������������

Cotações Futuras
Soja BMF Milho Campinas

Agosto            U$ 30,14 S/I

R$ 97,00

R$ / FOB / Castro Dólar Comercial

5,2650

5,2652

Produto Descrição Mercado

S/I

R$ 93,50

Mercado Agrícola

Aveia

Aveia

Soja
Soja
Soja
Soja
Milho

Milho

Feijão

Feijão

Trigo

Trigo

Trigo

Soja

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
Balcão média Ponta Grossa

S/I
-
R$ 163,00
R$ 160,72
R$ 166,00
R$ 164,00
R$ 93,00
R$ 90,00
R$ 282,50
R$ 267,50
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
-
R$ 150,66

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

Robson Nisgoski
42 3232-2844 / 42 99978-1899

Castrovet
Plantão Permanente 42 98824-3466

Maneio - Plantão Permanente
42 3227-4046 / 42 98404-8603

Coopervet
Plantão Permanente 42 99164-0636

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.

Plantão 
Agropecuário

Plantão Pool Leite

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.

Loja Agropecuária

PLANTÃO: 42 99154-0936 
O número do plantão estará disponível após 
o horário de expediente, feriado
semana. 

Qualidade do Leite
Castrolanda

Setembro U$ 29,22

R$ 97,85 R$ 94,35 5,3700Novembro  U$ 29,05

Informamos que no dia 08/07, quinta-feira, não haverá entrega e 
retirada de sementes na UBS/SP.
 
Neste dia será realizado inventário semestral do estoque.
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Nos dias 09 e 10/07, o Entreposto de Ventania estará fechado para 
realização de inventário.

Programe-se: a retirada de insumos ocorrerá até às 12h do dia 
09/07.

Contamos com a colaboração de todos!

�������������������

�����������������������������
A partir do dia �
�	�  nossas lojas estarão em período de 
inventário. Con�ra o cronograma. 

���������15 a 17 de julho

������������  22 a 24 de julho

��������� �29 a 31 de julho

�������������  29 a 31 de julho

���������5 a 7 de agosto

������  5 a 7 de agosto

����������������  12 a 14 agosto 

O atendimento neste período será feito em regime de plantão. 
Medicamentos serão liberados apenas com receituário. 

CLIQUE AQUI PARA VOTAR
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O setor de Facilities inovou o atendimento telefônico e acaba de 
lançar a nova Unidade de Resposta Audível (URA). 

O sistema atende cooperados, clientes, fornecedores e 
colaboradores de forma simples e objetiva, direcionando as 
chamadas para os setores de interesse de quem entra em contato.
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Com o intuito de garantir assertividade de programação e entregas, 
sugerimos que entre em contato com o responsável da sua unidade 
para validar a programação de sementes da safra 2021/2022.

Con�ra em sua programação as informações de cultivar, área 
programada, pl/m², propriedade, tipo de tratamento e data de 
retirada.

A validação é fundamental, pois os tratamentos de sementes e 
entregas serão planejados e realizados conforme as informações 
que constarem em sua matrícula.

Entre em contato até o dia 15/07/2021 com os seguintes 
responsáveis:

����������  Taynara - (15) 99714-2985

�������  Sabrina - (42) 98824-5244 ou Patrícia - (42) 98806-4902

�������������  Thais - (42) 3237-8813

���������  Daiane ou Jéssica - (42) 98886-7300

Contamos com a colaboração de todos.
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A partir desta quinta-feira, 8 de julho, as Notas Fiscais Eletrônicas 
(NF-es) podem ser acessadas e baixadas pelo Portal do Cooperado.

Para fazer a consulta e salvar os documentos que deseja, basta 
entrar com login e senha no portal e seguir o seguinte caminho:
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Lá estarão listadas as notas �scais emitidas de acordo com a 
matrícula do cooperado, conforme o �ltro da data �xado no topo 
da lista. Para gerar a nota, basta clicar no botão PDF.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo SAC no telefone ou 

WhatsApp: 	�		�	����	
	

https://www.youtube.com/watch?v=6RIfqvsXZAs&ab_channel=CastrolandaCooperativaAgroindustrial
https://www.trofeuagroleite.com.br/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kYNSHlhVvku71Coeza54px5PQOLsbcRKoYHjfWUpsU9UQU9KV01RQkpVM1RDNzY4TDZTRkg5RU81VSQlQCN0PWcu&wdLOR=cE0783B01-B692-4857-8A03-5347397620B6
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