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Informamos que no dia ����� ��������
	���������������������
����������� , realizaremos uma ������������������������������
��������  para discutir o futuro do Seguro Mútuo de Rateio.

Devido às restrições da pandemia de Covid-19, ���	������
�����������������������������com a Adrielle pelo telefone 
(42) 99131-5689.
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A Castrolanda disponibiliza para venda imobilizados que 
estão disponíveis na unidade de Piraí do Sul II. 

Descrição dos produtos

• Catraca com leitor biométrico

• Leitor biométrico com acessórios

• Leitor biométrico para cadastro

• Motor a combustão (gasolina) VW boxer UA 02035 carburação dupla 
 1600Cc 66cv - 4600 rpm

• Bomba modelo ksb A30

• Moto bomba megabloc ksb rotor 163mm

• Chapas de silo - 1,20m de altura e 5m de diâmetro

• Funil para silo - 1,20m de altura e 5m de diâmetro

• Caçamba aço carbono retangular afunilada - 1,30m de altura e 
 1,60m x 2,10m capacidade 3000kg

• Transportador de corrente tipo redler 1203 Kepler weber galvanizado, 
 capacidade 50 ton/h - 1,5kw 6m de comprimento 27cm de largura 410cm 
 de altura com corrente de acionamento, roda guia e roda lisa

• Transportador de corrente tipo redler comprimento 14m, largura 27cm,
 altura 41cm com corrente de acionamento, roda guia e roda lisa

• Transportador de corrente tipo Redler TC 5301 - 3,60m de comprimento 
 25cm de largura 40cm de altura - com corrente, acionamento, roda guia, 
 roda lisa, sem motoredutor

• Transportador de corrente tipo Redler TC - 5302 2,57m de comprimento 
 27cm de largura 32cm de altura - sem motoredutor com corrente,
 acionamento, roda guia e roda lisa

• Calha para transportador de corrente tipo Redler TC 5101 - 33m de 
 comprimento 20 cm de largura, 40 cm de altura

• Calhas para elevador de canecas - 23 cm x 28 cm x 86,5 cm 4 pç de 2m 
 1 pç de 3m

• Calha para elevador de canecas - 23 cm x 21cm x 75,5 cm 4 pç de 3m, 
 3 pç de 2m

• Tanque cilíndrico com capacidade para 2000 litros com sistema de 
 aquecimento - aço carbono 

• Reservatório de líquidos em inox 40 litros

• Reservatório de líquidos em inox 70 litros

• Moinho a martelos Calibras modelo 9630 com suporte de sustentação 
 do motor e rotor capacidade 20 ton/h

• Misturador helicoidal com capacidade para 3000 kg, com motor, redutor 
 e helicoide

• Motor WEG modelo 132m121200, 15CV, 60 Hz, 1755 RPM,380V 

• Silo pulmão inferior do misturador em aço carbono com capacidade 
 para 3000 kg - 2,56 x 1,97 altura 1,27

• Misturador helicoide com capacidade para 1000kg

• Peneiras vibratórias Vannarsen com capacidade para 30 t/h com 
 2 motovibradores cada uma e com as peneiras

• Reservatório pulmão 1,37 x 11,39 altura v 1,34 para balança de expedição 
 com capacidade para 100kg

• Suporte com funil - medidas 2,34 x 1,29 altura 1,90

• Painel elétrico - medidas: 1,0 x 1,20m

• Silo ciclone redondo com 6m de altura e 1,20m de diâmetro

• Válvula rotativa

• Conjunto Exaustor com eixo, rotor e mancal, sem motor

• Comporta tipo registro 62x77, altura 70 (aço carbono) sem o cilindro 
 pneumático

• Conjunto de rosca hilicoidal com carcaças sem mancal 3,50 passe da rosca
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Clique aqui para conferir as fotos dos imobilizados.

Para mais informações, entrar em contato com Ademir 
Gomes Vieira pelo telefone (42) 3237-3655 ramal 6213 
ou (42) 98837-3544. 

Com o intuito de garantir a melhor sinergia com a equipe do 
Negócio Sementes, seguem os contatos atualizados por área 
de atuação. 

�������������������������
 �������
Patricia Stockler – (42) 98806-4902 
Jeni�er Pasqualino – (42) 98824-5244 
Ramal direto – (42) 3234-8035
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Taynara Hamaue – (15) 99714-2985
Ramal direto – (15) 3531-2782

���������������	����������
 �������
João Cardoso – (42) 98823-0172
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Pedro Freitas – (15) 99175-5947
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Erielton Antunes – (42) 99988-1888 
Luis Pereira – (42) 99993-6408
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Matheus Cardoso – (15) 99835-0480
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Filipe Oliveira – (42) 99128-5041
Cristiano da Cruz - (42) 99164-5919
Rodrigo Hilbert – (42) 99151-7287
Ronaldo Ramos – (42) 99107-4864
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• Cada matrícula tem direito a 01 placa.

• Caso você queira mais de uma, a Castrolanda 
custeará 50% do valor das outras placas.

• Até o dia 30 de novembro, a placa não terá custo 
para o cooperado, pedidos após essa data a 
Castrolanda custeará 50% do valor.

Em comemoração aos
70 anos da Castrolanda, iremos 
entregar uma placa como esta 
aos nossos cooperados.

Entre em contato com o setor de Relacionamento
com o Cooperado pelos telefones 42 99129-3268 
(Ananda) e 42 99101-4149 (Jhonatan) ou 
clique aqui e garanta a sua!

Cotações Futuras
Soja BMF Milho Campinas

Novembro       U$ 27,53 R$ 88,98

R$ 89,56

R$ / FOB / Castro Dólar Comercial

5,5210

5,5720

Produto Descrição Mercado

R$ 85,48

R$ 86,06

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$ 170,00
R$ 168,20
R$ 173,00
R$ 172,00
R$ 90,00
R$ 86,00
R$ 290,00
R$ 262,50
R$ 1.550,00
R$ 1.650,00
-
R$ 162,33

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

Janeiro    U$ 27,63

R$ 90,08 R$ 86,58 5,6140Março   U$ 27,80
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A Cooperativa Castrolanda coloca à venda uma �������� ����² �
localizada na rua Rua Alcebíades Marques de Souza, 1292 - 
Moradas do Sol. 

Interessados podem entrar em contato com Alana 
Stephanny Pereira pelo telefone ��� � � �
�����
ou e-mail alanasp@castrolanda.coop.br.

https://bit.ly/3iC784N
https://youtu.be/y5dPTEW1IDg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ObwAzf-6JUb71_YlA1GvFBpF68t8SgaS
https://cooperado.castrolanda.coop.br
https://promocaosupercampo.com.br/
https://bit.ly/Placas-Propriedades

