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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

Dúvidas e Informações: 
42 99109-9986 - Jhonatan Bonfim

Os interessados devem preencher o 
formulário clicando aqui.
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Cotações Futuras
Soja BMF Milho Campinas

Setembro       U$ 30,70 R$ 96,36

R$ 96,86

R$ / FOB / Castro Dólar Comercial

5,1420

5,1590

Produto Descrição Mercado

R$ 92,86

R$ 93,36

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$ 166,50
R$ 164,22
R$ 171,00
R$ 168,30
R$ 93,00
R$ 91,50
R$ 282,50
R$ 257,50
R$ 1.500,00
S/I
-
R$ 154,38

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

Novembro    U$ 30,35

R$ 97,68 R$ 94,18 5,1720Janeiro   U$ 30,20

A partir desta quinta-feira, 8 de julho, as Notas Fiscais Eletrônicas 
(NF-es) podem ser acessadas e emitidas pelo Portal do Cooperado 
e pelo site da Cooperativa Castrolanda.

Para fazer a consulta e salvar os documentos que deseja, basta 
entrar com login e senha no Portal e seguir o seguinte caminho:

da lista. Para gerar a nota, basta clicar no botão PDF.

No site da Castrolanda acesse 
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Será possível emitir arquivos em PDF ou XML. Utilize a chave de 
acesso da NF ou preencha os dados (CNPJ/CNPJ, nº da Nota Fiscal, 
série e �lial).
 
Em casos de dúvidas, entre em contato com o Cadastro de 
Cooperados no telefone �
	� ��	�
�����  ou 
WhatsApp �
	� ����	
����� .
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Acesse através do link 

bit.ly/whats-jan
ou leia o QR Code ao lado.

chatbot Jan para agilizar 
o atendimento.

+ Rápido
+ Prático

Com foco no atendimento de nossos cooperados 
aumentamos nosso horario de funcionamento da 
Loja Agropecuária Matriz.

A partir de 19/07 atenderemos
em novo horário. 

Segunda a Sexta
7h40 às 17h30

Sábado
7h40 às 11h20

*Não fecharemos no horário de almoço. 

AGUARDE MAIS NOVIDADES! 

Devido a parada do sistema (blackout) dos dias 25/07 à 02/08
da Cooperativa Frísia, o Pool Leite adotou algumas medidas 
referente ao fechamento do Mapa de Leite do mês de julho:
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Complemento de volume com médias estimadas de 23/07 a 30/07 
no mapa de pagamento de julho/2021; 
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�����������������������matrícula, parceria, contatos, estocagem, 
horário de ordenha, entre outros, devem ser enviados até dia 
15/07, para compor o pagamento do mês de julho/2021.

Durante o período de blackout, as produções entregues para a 
UBL PG serão registradas normalmente pelo aplicativo de coleta 
Smartquestion e serão integradas no retorno do sistema dia 
03/08. 

As coletas poderão ser acompanhas normalmente pelo aplicativo 
do Pool Leite Smart Flow. Para fornecedores da UBL Castro, as 
integrações ocorrerão normalmente.
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Informamos nesta sexta-feira,����� �����������������������
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O período será destinado para a realização do inventário 
semestral. Retornamos com as atividades na segunda-feira,
19/07.
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O setor Financeiro informa que, devido ao feriado municipal 
de Castro, 26/07, �������������������������������������
�����������������������	�.
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Nos dias ����	��� ��������������������
��������������������������������� para 
realização de inventário semestral. 

A partir do dia 21/07, quarta-feira, o Empório volta a abrir das 
8h30 às 16h40. Aos sábados, o horário de funcionamento é das
8h30 às 12h.
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Informamos que, de acordo com a Portaria Conjunta 71 do 
Governo Federal, a partir da próxima segunda-feira, 19/07, os 
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Também será obrigatório declarar todas as vendas da atividade 
rural até o dia 15 do mês subsequente ao fato gerador, 
considerando o regime de competência e não de caixa.

Para cumprir com as obrigatoriedades e evitar possíveis multas, 
é fundamental que o produtor rural busque orientações com o 
seu contador. 

O setor de Contabilidade de Cooperados está à disposição para 
mais informações.
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