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Cotações Futuras
Soja BMF Milho Campinas

Setembro       U$ 29,98 R$ 88,41

R$ 88,35

R$ / FOB / Castro Dólar Comercial

5,6530

5,6940

Produto Descrição Mercado

R$ 84,91

R$ 84,85

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$ 167,20
R$ 173,00
R$ 175,00
R$ 90,00
R$ 86,00
R$ 287,50
R$ 257,50
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
-
R$ 164,67

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$ 27,20

R$ 88,08 R$ 84,58 5,7490Janeiro   U$ 27,87

Os cooperados que tem interesse em disponibilizar o plano de 
saúde para seus colaboradores devem entrar em contato através 
do e-mail �������������������������������������� . 
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	�	�� �����		�		 , esta medida se faz 
necessária para que haja tempo hábil na elaboração dos contratos. 
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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 no
link abaixo e garanta a sua!
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Informados aos cooperados que os colaboradores das ���������
������������������������  passarão por uma mudança temporária 
no local de trabalho a partir do dia 
	������������devido a uma 
reforma no escritório da Pecuária. Com isso o atendimento aos 
cooperados não será mais realizado, por ora, no local. 

A ����������������������������������������������  fará o 
atendimento e recebimento de amostras e documentos nos dias 

	���

��������������������������������������� . A partir do dia 

������������ , os serviços passam a ser feitos na ��������������� , 
mais precisamente na casa da MSD Saúde Animal.

Já os demais �������������������������������������������carão 
em home o�ce nos dias 
	���

����������� . A partir do dia 25, os 
serviços também seguirão para a casa da MSD na Cidade do Leite.

Lembramos aos cooperados que, mesmo com a reforma, os 
técnicos continuarão realizando o atendimento normalmente 
nas propriedades.

A Castrolanda publicou novas normas, critérios e regras para a 
solicitação e entrega de pedidos de ração e matéria-prima da 
Fábrica de Rações de Castro/PR. Abaixo as principais informações: 

- Para atividades de bovinocultura, os pedidos realizados entre 
07h40 e 16 horas serão entregues na próxima data de rota do 
cooperado, conforme o planejamento da fábrica ou outra data 
futura solicitada pelo cooperado, respeitando os dias da rota.  

- Para atividades de suinocultura, avicultura e ovinocultura, os 
pedidos solicitados entre as 07h40 e 14 horas serão entregues no 
dia seguinte, conforme planejamento da fábrica ou outra data 
futura solicitada pelo cooperado. 

- Encaixe de pedido só será entregue no mesmo dia caso não 
prejudique os outros pedidos estabelecidos. Caso contrário, será 
entregue no próximo dia. 

- Nos sábados e feriados o atendimento aos pedidos ocorre entre as 
07h40 e 11h30. 

- A fábrica reserva-se ao direito de fracionar a entrega dos pedidos 
quando ele for maior que a capacidade de produção, estocagem ou 
entrega; quando exceder a capacidade de carga do veículo; ou em 
situações adversas (clima ou queda de energia, por exemplo). 

- A entrega do pedido poderá ser adiantada, com relação a data 
planejada, sempre em acordo com o cooperado.  

- Para as propriedades com quaisquer tipos de limitações de 
horário, anterior às 18 horas, �ca determinado que a data planejada 
de entrega dos seus pedidos é acrescida de 1 (um) dia, entretanto, 
pode ser adiantada conforme a disponibilidade de entrega. 
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�����������������������  Macaranã, Abapã, Ervalzinho, Ilha, ITC, 
Castrolanda, Santa Rita, Carambeí, Ponta Grossa, Ipiranga, 
Marmeleiro, Lago, Campina das Pedras, Terra Nova e Butia. 

��������������������Passo dos Bois, Agostinhos, Santa Leopoldina, 
Tronco, Tibagi, Guararema, Pedras, Santa Clara, Piraí do Sul, 
Ventania, Fundão, Três Pinheiros, Rio Abaixo, Cachoeira, Caxambu, 
Aparição, Capinzal, Bairro de Gentil, Pedrinhas, Pedreira, Piraí Mirim 
e Campinha do Butia. 

�����������������������Cruzo, Capão Alto, Socavão, Cunhaporanga, 
São Luiz do Machado, São Lourenço, Tabor, Santa Quitéria, Tucum, 
Tanque Grande, Bairro dos Ferreira, Lagoa dos Ribas, Cercado, 
Imbuial e Butiazal. 

O documento completo estará disponível em breve para consulta 
no aplicativo Ágil Rações Castrolanda. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7xQ0KEWkl9gr6L4JLtA_hH8RKFcowuBP1IWXm-LDuMvvg1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7xQ0KEWkl9gr6L4JLtA_hH8RKFcowuBP1IWXm-LDuMvvg1w/viewform



