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— INSTITUCIONAL —
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEBYd3dtN3icec5kUtL6rhsWcS1GvaE1JSQGdbmN2LfjP_Ng/viewform






— ENERGIA —



— LEITE/LOJA —





O COOPERADO UNIUM É CONVIDADO ESPECIAL PARA O SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL LEITE INTEGRAL

�����ª.����������������������������������������������������
���������������
	������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������

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

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

Informações:

(42) 99131-5689 - Adrielle Stresser

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kYNSHlhVvku71Coeza54p6UHw1TLKgpNpQWBjaRyvq9UOTdPUVFWSVc2TTBTOTQwVjRNWlBWVjNXUy4u


— AGRÍCOLA —

Cooperado, no ato do recebimento tenha muita atenção e 
desconfie caso seu carregamento apresente algum dos 
sinais abaixo:

ORIENTAÇÃO QUANTO A 

possíveis indícios de adulteração
de fertilizantes embalados

SINAIS

RISCO

SINAIS

RISCO

Conferir o tempo de demora do 
deslocamento do Entreposto de 
Ponta Grossa até o destino. Caso 
seja maior que o normal, questionar 
o motorista e só descarregar 
quando esclarecida a demora. 

Justificada a demora no 
descolamento, fique ALERTA 
e verifique os demais sinais. 

TEMPO DE TRANSPORTE

Verificar o alinhamento e a limpeza 
das embalagens, procurando sinais 
de movimentação fora do normal 
ou de reposição da carga.

Se a carga apresentar sinais claros de 
movimentação; embalagens sujas; 
somados aos itens anterior: CUIDADO 
e se atente aos demais sinais.

ALINHAMENTO E LIMPEZA
DAS EMBALAGENS 

Checar nas alças dos bags a 
existência de marcas ou sinais
de içamento.

Caso as alças dos bags apresentem 
sinais de içamento, aliados aos itens 
anteriores: ATENÇÃO! Verifique com 
cuidado os próximos sinais. 

IÇAMENTO
(VERIFICAR ALÇAS)

Conferir visualmente se as 
embalagens estão igualmente 
cheias. 

Existindo variação visível de 
enchimento das embalagens, 
adicionado aos itens anteriores: 
PERIGO! Verifique com máxima 
atenção o próximo sinal. 

PADRÃO DE
ENCHIMENTO

Checar o fechamento, amarração e 
lacração dos big bags.

Caso apresentem falta de lacre, 
indício de amarração irregular ou 
lacres rompidos, adicionados aos 
itens anteriores: PARE! você pode 
estar sendo vítima de violação ou 
adulteração da carga.

LACRAÇÃO

Em caso de suspeita de violação ou 
adulteração, entre em contato com 
o SAC - Serviço de Atendimento
ao Cooperado.

sac@castrolanda.coop.br



ORIENTAÇÃO DE

armazenamento
de fertilizantes
A estocagem correta e as práticas de limpeza são 
sempre importantes para garantir um local de 
armazenamento seguro e manter as qualidades 
físicas e químicas do material armazenado.

Barracão fechado capaz de proteger o produto do mau tempo e especialmente da 
luz direta do sol (aquecimento excessivo):

 Armazene a, no mínimo, 1 metro de distância de beirais ou vigas e, no 
caso de fertilizante em sacos, também de paredes. Big Bags também devem ficar 
afastados da parede, de preferência;

 O chão deve ter uma superfície nivelada, seca e regular, livre de buracos.

As condições ideais de
armazenamento são:

Ambiente limpo, livre de poeira/sujeira e protegido 
da umidade, que pode causar a formação de pó e 
empedramento, prejudicando a capacidade de 
aplicação.

Cuidado com a pilha inclinada. Caso isso aconteça, arrume-a imediatamente.

Equipado com paletes. Instruções:

Sacaria
armazenagem deve ser 
feita em pilhas de até 
20 sacas de altura;

Big Bag
armazenagem deve ser feita em 
pilhas de até 3 Big Bags de 
altura.
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SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$/FOB/CASTRO DÓLAR COMERCIAL

NOVEMBRO $32.08 R$ 89,32 R$ 85,82 R$ 5,20

JANEIRO  $32.20 R$ 93,15 R$ 89,65 R$ 5,25

MARÇO  $32.30 R$ 95,90 R$ 92,40 R$ 5,31

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO

AVEIA BRANCA CONSUMO S/I

AVEIA PRETA CONSUMO S/I

SOJA DISPONÍVEL PONTA GROSSA R$ 186,00

SOJA DISPONÍVEL CASTROLANDA R$ 183,78

SOJA DISPONÍVEL PARANAGUÁ R$ 188,00

SOJA DISPONÍVEL SANTOS 2021 R$ 187,00

MILHO CASTRO R$ 86,00

MILHO ITABERÁ R$ 83,00

FEIJÃO PRETO EXTRA - SÃO PAULO S/I

FEIJÃO CARIOCA COMERCIAL (8) S/I

TRIGO PÃO CASTRO / PIRAÍ DO SUL / VENTANIA R$ 1.700,00

TRIGO PÃO ITABERÁ R$ 1.750,00

TRIGO DOMÉSTICO S/I

SOJA BALCÃO MÉDIA PONTA GROSSA R$ 173,67



CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
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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
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PLANTÃO: (42) 99154-0936

O número do plantão estará disponível 
após o horário de expediente, feriados 
e �nais de semana.
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Plantão Matriz - Somente medicamentos
Segunda a Sexta  das 17h30 às 19h30
Sábados  das 12h às 19h30
Domingos e Feriados das 07h40 às 19h30 
através do telefone 42 98886-7024.

(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. 


