
 
 

COMUNICADO POOL LEITE 
Em função da mobilização e bloqueio dos caminhoneiros nas rodovias, o Pool 
Leite alerta os produtores quanto a dificuldade dos caminhões em atravessar as 
barreiras para coletar o leite nas propriedades e escoar o produto para o 
mercado. O Pool Leite orienta os produtores para que todo descarte de leite siga 
o procedimento padrão. O cooperado que precisar realizar o descarte deve 
comunicar imediatamente o técnico responsável e documentar o procedimento 
com fotos e vídeo. Em relação ao prejuízo, o Pool Leite informa que todos os casos 
documentados serão avaliados pelo Comitê do Pool e Diretorias que definirão o 
modelo de pagamento. As atividades de coleta voltarão a acontecer assim que as 
estradas forem liberadas. 
 
COMUNICADO ÁREA CARNES 
A Área de Negócios Carnes solicita aos suinocultores e ovinocultores que 
mantenham contato com as equipes técnicas para rever o programa de 
arraçoamento dos animais. Com relação aos suínos os carregamentos foram 
interrompidos na terça-feira (22) e não há previsão de retorno. 
 
COMUNICADO AGRÍCOLA 
A Área de Negócios Agrícola comunica aos cooperados a impossibilidade de 
movimentar fertilizantes durante a greve. Carregamentos estão parados em 
Paranaguá e nos Entrepostos.  
 

corporativo 
 

NOVA OPÇÃO PORTAL DO COOPERADO 
O setor de cadastros informa que a partir desta quinta-feira, 24 de maio, estará disponível no Portal do 
Cooperado a opção de atualizar dados como telefone, e-mail, cônjuge, etc. A atualização é muito 
importante para que em momento de necessidade a cooperativa possa contatar seus cooperados de 
forma rápida e precisa. 
 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL 
Cooperados, conforme resolução nº 4.487 do Banco Central, a partir do dia 01/06/2018, será obrigatória 
a apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR para a concessão de crédito rural no financiamento 
das atividades agropecuárias junto às Instituições Financeiras. A documentação poderá ser enviada via 
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e-mail para os endereços descritos abaixo, ou entregues pessoalmente na cooperativa nos setores de 
Assessoria de Cooperativismo  ou Crédito & Seguro Rural.  
Francyelle - francyelle@castrolanda.coop.br – 3234 - 8264 
Jefferson - jeffersonl@castrolanda.coop.br – 3234-8008 
Lais - lais_santos@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
Rodolfo - rodolfo_valenga@castrolanda.coop.br – 3234-8115 

 
AJUDAR É TRANSFORMAR 
A Castrolanda deu início a tradicional ação de inverno, a Campanha de Arrecadação de Agasalhos.  A 
ação será divulgada nos veículos oficiais da Cooperativa com a assinatura Ajudar é transformar -  a 
união que aquece. Participe conosco desta ação que termina em 07 de junho. Colabore doando 
cobertores e peças de agasalho adulto e infantil. As peças arrecadadas serão destinadas para 
comunidades carentes. As doações devem ser entregues nos pontos de coleta disponíveis nas 
unidades da cooperativa. 

 

 10º CONCURSO SILAGEM DE MILHO 
A Fundação ABC informa que as inscrições para a décima edição do Concurso de Silagem de Milho 
encerram no dia 15 de junho. Ainda dá tempo de participar! Converse com o técnico que lhe presta 
assistência ou entre em contato com o setor de Forragicultura, pelo email: maryon@fundacaoabc.org ou 
pelo telefone: (42) 3233-8600 (Richard ou Maryon).  

  
 PLANILHA DE CUSTOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

O setor de Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão  da Fundação ABC atualizou a planilha de 
custos de Mecanização Agrícola. O arquivo está disponível no site da fundação (www.fundacaoabc.org). 
Basta clicar em áreas de pesquisa, no topo da página, e depois clicar no botão verde (Acesse aqui) do 
próprio setor (MAAP).  
 
CALPAR 50 ANOS 
Em comemoração aos seus 50 anos, a Calpar irá promover palestra gratuita e inédita com grandes 
referências nacionais: Alexandre Schwartman, colunista da Folha, Giuliana Morrone, apresentadora do 
Bom Dia Brasil, e Kellen Severo, apresentadora do Canal Rural. Na palestra os convidados abordarão 
sobre economia, política e novos caminhos do mercado agro no país. Será dia 30 de maio (quarta-
feira), às 18h30, no Memorial da Imigração Holandesa. Garanta sua vaga grátis através do endereço na 
internet bit.ly/palestragratiscalpar.  
 

agrícola 
 

TROCA DE FERTILIZANTES POR SOJA 
A coordenação do Setor de Fornecimento de Fertilizantes relata que nos últimos dias está havendo 
grande procura por parte dos Cooperados pela modalidade BARTER – Troca de fertilizantes por soja. O 
setor se coloca a disposição para esclarecer eventuais dúvidas e proceder com a operação. Para mais 
informações entrar em contato com Nahin Goes através do telefone 99153-5338. 
 

carnes 
 
VENDA DE SILOS 
A Fábrica de Rações disponibiliza para venda (financiado) silos nos tamanhos: 4, 6, 9, 12 e 16 
toneladas. As inscrições para intenções de compra devem ser feitas até o dia 17 de junho, quinta-feira, 
com Edenilson pelo telefone 3234-8093 ou com Giovana pelo 3234–8180. Após definição do número de 
silos, serão determinadas as condições comerciais para formalizar o aceite para o associado. 

 

 
EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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PROGRAMA DE VISITAS- FÁBRICA DE RAÇÕES  
A Fábrica de Rações iniciará em 2018 um Programa de Relacionamento, que visa estabelecer maior 
aproximação e interação com seus cooperados e clientes. Dentre as ações definidas no programa está 
prevista a visita de cooperados à fábrica, conforme descrito abaixo: 
• Mensalmente entre os dias 18 e 25 a fábrica de rações irá oferecer a um grupo de até 05 cooperados 
a oportunidade de conhecer todo o processo produtivo, desde a recepção das matérias primas até a 
expedição do produto final. A visita será conduzida por representantes dos setores de Produção, 
Controle de Qualidade e Atendimento de pedidos;  
• Os cooperados interessados em participar das visitas deverão manifestar o seu interesse através 
dos telefones de atendimento da fábrica de rações: (42) 3234-8023 ou (42) 3234-8103. Com base neste 
contato será definido o grupo de cooperados que irão visitar a fábrica dentro do mês, considerando a 
ordem de manifestação do interesse;  
• A data da visita será previamente informada aos interessados, que poderão optar pela data 
disponível de acordo com a “lista de espera” ou indicar um novo mês de acordo com sua preferência;  
• A manifestação do interesse poderá ser realizada a partir de 10/05/2018 e as primeiras visitas 
acontecerão a partir do mês de junho/2018;  
Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos telefones indicados acima. Para acessar o processo 
produtivo os cooperados deverão estar de acordo com as normas de Segurança e Boas Práticas de 
Fabricação estabelecidas pelo setor, conforme FOR 4.144-2 Integração para Terceiros e Visitantes, 
normas estas estabelecidas pelo MAPA- Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, através na 
IN 04- Instrução Normativa 04. 

 
REUNIÃO UPL II 
A área de Negócios Carnes convida os cooperados (as) inscritos na nova UPL Castrolanda – Piraí do 
Sul, para reunião que será realizada no dia 06 de junho (quarta-feira), às 14 horas, no Hotel Borgen. Na 
reunião serão abordados os seguintes assuntos: cronograma da obra, cronograma de entrega  de 
leitões, projeto sugerido terminação suínos, financiamento (Jefferson – Setor Financeiro), questões 
ambientais (Pedro – Setor Ambiental) e assuntos gerais. 
 
RESERVE A DATA 
No domingo, 24 de junho, a Alegra realizará o 3º Festival da Carne Suína no Pavilhão Agroleite. Será 
uma dia inteirinho de muito sabor e diversão para toda a família. Reserve a data, em breve serão 
divulgados os detalhes do evento! 
 

leite 

 

TROFÉU AGROLEITE 2018 
Estão abertas as indicações para a edição 2018 do Troféu Agroleite. As votações podem ser feitas 
através da internet no site oficial do evento www.trofeuagroleite.com.br. A votação é aberta para todas  
as pessoas físicas com o uso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento, validados 
na Receita Federal. Para garantir a segurança será registrado apenas um (1) voto por pessoa. O 
período das votações acontece até dia 15 de julho de 2018. Cooperado (a) dê o seu voto, quem ou qual 
empresa na sua opinião merece receber o Prêmio Troféu Agroleite 2018. 
 

você sabia? 
  
CIRCULAR POR E-MAIL: Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via-email no 
mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre seu e-mail no site 
www.castrolanda.coop.br/newsletter . Informe o nome e o seu email. 
 
FACEBOOK CASTROLANDA: Que o cooperado(a) pode acompanhar diariamente no Facebook da 
Cooperativa Castrolanda as notícias, fotos e propagandas de tudo o que movimenta a cooperativa. 
Visite: www.facebook.com/castrolanda 
 
MULHERES EM AÇÃO: Que o Programa Mulheres em Ação tem como objetivo fortalecer as ações das 
mulheres cooperativistas nas áreas de atuação da Castrolanda. O trabalho desenvolvido por Mulheres 
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Cooperativistas tem como missão: “contribuir com a cooperativa no desenvolvimento pessoal e social 
dos cooperados e da comunidade” e sua visão é “ser um grupo de liderança feminina atuante, 
realizando ações transformadoras para os cooperados e comunidade”. 
 

mercado agropecuário 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

JULHO U$ 21,85 43,30 39,80 3,6600 
SETEMBRO 41,51 38,01 3,6820 

NOVEMBRO  42,69 39,19 3,6780 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 84,00 R$   30,17 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 82,38 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 87,50 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$ 86,50 - 
MILHO Castro R$  41,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$  40,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 155,00 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 105,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 900,00 R$ 644,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 1000,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 840,00 R$ 584,00 

TRITICALE  R$ 540,00 R$ 381,50 

           
Plantão Veterinário 
 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  
               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
                     Aldori José Corso (42) 9 8824-3375 

Eduardo E. Simon (42) 9 8866-8726 
Emerson Luiz Dzazio ( 42) 9 8832-5890 
Jorge Luiz D. Stella (42) 9 8821-4901 
José Delmiro Solak (42) 9 8824-3408 
Sebastião José Madureira Neto (42) 9 8825-3039 

                    
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9164-0636 

   Guilherme de Lima Soares (42) 99845-3880 
                             Lucas Leffers Neto (42) 99864-2007 
                             Ricardo Geraldo Leffers (42) 98812-5255 
                             Sancho Siécola Júnior (42) 99810-2111 
                             Paulo Roberto Westphal  (42) 99908-7626  (42) 98836-4569 

 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 8886-7024 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


