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Cotações Futuras
Soja BMF Milho Campinas

Setembro       U$ 27,44 R$ 91,21

R$ 91,22

R$ / FOB / Castro Dólar Comercial

5,682

5,780

Produto Descrição Mercado

R$ 87,71

R$ 87,72

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$ 164,00
R$ 162,20
R$ 169,00
S/I
R$ 85,00
R$ 84,20
S/I
R$ 230,00
R$ 1.620,00
R$ 1.700,00
-
R$ 154,33

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

Novembro    U$ 27,60

R$ 87,02 R$ 83,52 5,877Janeiro   U$ 27,80
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HORÁRIO: ���
LOCAL: ������������������������������

������������
��  Abertura;
��  Apresentação do desempenho da Castrolanda no exercício 2021;
��  Apresentação das atividades realizadas em 2021;
��  Apresentação da alteração do Regimento Interno;
��  Apresentação da participação de Jovens Cooperativistas em 
Comitês Setoriais;
 �  Planejamento 2022;
�  Assuntos gerais;
��  Encerramento.
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��  Abertura;
��  Apresentação do desempenho da Castrolanda no exercício 2021;
��  Apresentação das atividades realizadas em 2021;
��  Eleições dos membros para a Comissão Mulher Cooperativista;
��  Planejamento 2022;
 ��Assuntos gerais;
�  Encerramento.
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HORÁRIO: ���
LOCAL: ������������������������������
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��  Abertura;
��  Apresentação do desempenho da Castrolanda no exercício 2021;
��  Eleições dos membros para formação da chapa para o Conselho 
Fiscal;
��  Eleições dos membros para o Comitê de Suinocultores;
��  Apresentação do desempenho 2021 e planejamento 2022 da 
área de Carnes;
 �  Apresentação do desempenho 2021 e planejamento 2022 
da Alegra;
��Assuntos gerais;
��  Encerramento.
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��  Abertura;
��  Apresentação do desempenho da Castrolanda no exercício 2021;
��  Participação dos suinocultores na Unidade Industrial de Carnes;
��  Eleições dos membros para formação da chapa para o Conselho 
Fiscal;
��  Eleições dos membros para os Comitês UBBS e UBF/ULB;
 �  Apresentação do desempenho 2021 e planejamento 2022 da 
área de Batatas;
�  Assuntos gerais;
��  Encerramento.
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TRANSMISSÃO AO VIVO: 
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��  Abertura;
��  Apresentação do desempenho da Castrolanda no exercício 2021;
��  Participação dos suinocultores na Unidade Industrial de Carnes;
��  Eleições dos membros para formação da chapa para o Conselho 
Fiscal;
��  Eleições dos membros para o Comitê de Agricultores;
 �  Apresentação do desempenho 2021 e planejamento 2022 da 
Área de Negócios Agrícola;
�  Assuntos gerais;
��  Encerramento.
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HORÁRIO: ���
LOCAL: ������������������������������

TRANSMISSÃO AO VIVO:
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��  Abertura;
��  Apresentação do desempenho da Castrolanda no exercício 2021;
��  Participação dos suinocultores na Unidade Industrial de Carnes;
��  Eleições dos membros para formação da chapa para o Conselho 
Fiscal;
��  Eleições dos membros para o Comitê de Bovinocultores;
 �  Apresentação do desempenho 2021 e planejamento 2022 da 
Área de Negócios Leite;
�  Apresentação do desempenho 2021 e planejamento 2022 das 
Indústrias Lácteas;
���Assuntos gerais;
��  Encerramento.
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Informamos que por conta do inventário semestral, ����������
������������������������������������������������������
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�� . Con�ra:
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O atendimento na unidade será somente até às 12h de sexta-feira.
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A entrega de insumos agrícolas no Entreposto de Ventania será 
realizada somente até às 12h de sexta-feira.
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Não haverá expediente nas operações de armazém, recepção e 
expedição de Insumos (fertilizante agroquímicos e sementes). Em 
caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (42) 3237-8800.
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Informamos que ������������
��� ������������������������
��������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������

O setor de Insumos estará em regime de plantão. Neste dia, a 
unidade passará por manutenção na rede elétrica. Dúvidas ou 
informações, entrar em contato com:
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Com a �nalização da safra de inverno 2021, comunicamos que os 
saldos de insumos da programação poderão ser retirados até o dia 
15/12. Após esse dia, os saldos serão disponibilizados 
automaticamente.
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A Castrolanda disponibiliza o benefício de auxílio-educação aos 
cooperados e seus dependentes legais. 

Para receber, o cooperado deve possuir renda bruta de no máximo 
R$ 720 mil/ano.

O auxílio é de 60% de subsídio em escolas de ensino médio, 
graduação e pós-graduação e de 75% de subsídio em escola técnica. 
Os cursos precisam ser em áreas relacionadas ao agronegócio.

O valor do subsídio é realizado na conta movimento do cooperado.

Os interessados podem solicitar o auxílio preenchendo o formulário 
neste link do dia 01/12/21 a 20/01/21.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflrnxHgtPbWRX45MByndUjVG28hrlEszHi3bT2p43Ao9R36w/viewform
https://web.solvis.net.br/s/sedeadministrativa

