
 
ENCARTE ESPECIAL SAFRA DE INVERNO 
 
Cooperado e cooperada, junto a esta circular segue o encarte especial da Safra de 
Inverno 2018/2018. No encarte é possível conferir os dias da semana, horários e 
locais de recebimento de trigo, sementes, cevada e aveia, bem como obter 
informações sobre notas fiscais, transporte, coleta de amostra, classificação, 
tabela de custos de descontos. Mais informações ou dúvidas serão atendidas 
diretamente no Setor de Controle da Qualidade de Grãos, pelo telefone (42) 3234-
8037, Alexandra Morás (42) 9- 8816-3452, ou com Joany Anthony Simão (42) 9-
9156-1484. 

 

corporativo 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Estão abertas as inscrições para o Concurso de Fotografia 2018. O tema da edição deste ano é Castro 
– A Capital do Leite. As fotos devem ser enviadas até o dia 10 de setembro para o e-mail 
comunicacao@castrolanda.coop.br com o assunto Concurso de Fotografia Castrolanda. Cada 
participante poderá enviar no máximo 3 (três) fotos, cada uma com no mínimo 3MB. A fotografia deve 
ser apresentada com o título, um breve resumo do que mostra, indicando também a data e o local em 
que foi registrada.  A participação é gratuita e exclusiva para cooperados e colaboradores da 
cooperativa. Participe, fotografar é transformar! 
 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
A Castrolanda iniciou em julho as atividades de construção da sua estratégia para os anos de 2019-
2024. Através do processo denominado Planejamento Estratégico, a ser desenvolvido até dezembro de 
2018, a cooperativa realizará várias atividades para entender as necessidades de seus cooperados, 
colaboradores e clientes, e assim repensar as suas estratégias.  Dentre estas atividades está a 
pesquisa de satisfação, que neste ano será realizada pela empresa Litz - Estratégia e Marketing, 
contratada pela Castrolanda. Diante disso a cooperativa convida você cooperado (a) a contribuir com a 
pesquisa e apresentar a sua opinião.  Os pesquisadores da Litz entrarão em contato, por meio do 
telefone cadastrado junto à Castrolanda, e será possível agendar o melhor dia e horário para 
participação, até o dia 30/08/2018. 
Em 2018, por orientação da empresa contratada, a pesquisa será feita por meio de amostragem, ou 
seja, participarão da pesquisa aqueles cooperados(as) que forem sorteados, representantes de todos 
os setores, de acordo com seu porte, setor e localidade. Caso você não tenha sido sorteado(a) nesta 
amostragem e não tenha recebido a ligação da Litz, mas tenha o desejo de se manifestar, agende sua 
participação através dos contatos: (43) 3323-3883 ou e-mail victor@litzestrategia.com.br  A pesquisa é 
sigilosa e anônima. 
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FABC - Operação Safra de Verão 
A Fundação ABC convida os agricultores associados da Castrolanda para participar da Operação Safra 
Verão. É neste encontro que os pesquisadores da instituição repassam as últimas informações aos 
produtores. O encontro vai ocorrer no dia 22 de agosto, no auditório da Fundação ABC, conforme 
programação abaixo: 

  8h45 - Café /Recepção 
9h às 9h30 – Solos e Nutrição de Plantas - Estratégias de aplicação NPK e B em diferentes condições 
climáticas para evitar perdas de nutrientes. 
9h30 às 10h – Economia Rural - Custo Safra Verão 2018-19 e custo fixo. 
10h às 10h30 – Fitopatologia – Prevenção: uma boa opção para o manejo de doenças da Soja. 
10h30 às 10h45 – Intervalo 
10h45 às 11h15 – MAAP - Compactação de Solo 
11h15 às 11h45 - Agrometeorologia - (tema ainda não definido) 

  
FORRATEC – Encontro para Pecuaristas 
Os pecuaristas de leite da Castrolanda estão convidados para o Forratec de Verão, que vai trazer os 
seguintes assuntos: 
Forragens & Grãos - Atualização dos genótipos de milho para silagem, aspectos importantes do manejo 
da cultura com impacto na produção e qualidade; 
Fitopatologia - Importância do Manejo de Doenças da cultura do milho; 
Entomologia - Sugestões de manejo de pragas na cultura do milho. 
A programação acima será no dia 22 de agosto, a partir das 13h30, no auditório da Fundação ABC. 
 

agrícola 
 

ENTREGA DE FERTILIZANTES NAS PROPRIEDADES 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes diretamente nas propriedades para a safra de Verão 
2018/2019, visando evitar à falta de produto no momento de utilização, filas, ou uma possível falta de 
caminhões para a retirada de fertilizantes. Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as 
embalagens de Big Bag. Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de 
R$ 10,00 por km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos. Caso a quantidade programada 
não seja suficiente para preencher a lotação total do caminhão, a área de logística irá analisar caso a 
caso a fim de evitar custos adicionais de entrega. A menor quantidade a ser embarcada é de 26 
toneladas na carreta simples. Abaixo segue tabela com os prazos de agendamento, recebimento e 
descontos: 

Propósito Cultura Data limite 
programação 

Período para 
receber o pedido 

Percentual de 
desconto 

Plantio/Base Milho Grão-Silagem/ Feijão Águas 17/08 20/08 a 03/09 1,80% 

Cobertura Milho Grão- Silagem/ Feijão Águas 10/08 Até 03/09 2,80% 

Cobertura Milho Grão- Silagem/ Feijão Águas 14/09 17/09 a 01/10 1,80% 

Plantio/Base Soja 03/08 Até 31/08 2,80% 

Plantio/Base Soja 31/08 03/09 a 17/09 1,80% 

Cobertura Soja 28/09 Até 12/10 2,80% 

Plantio/Base  Feijão/ Milho/ Soja- safrinha 19/10 Até 05/11 2,80% 

Plantio/Base Feijão/ Milho/ Soja-safrinha 02/11 09/11 à 23/11 1,80% 

Cobertura Feijão/ Milho/ Soja- safrinha 16/11 Até 21/12 2,80% 

 
Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo 
de entrega pela área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá 
os descontos. Mais informações na Matriz com Joemax (42) 3234-8157, Walquiria (42) 3234-8333 ou 
Luis (42) 3234-8158, no Entreposto de Piraí do Sul com Adryan (42) 3237-8800, no Entreposto de 
Itaberá com Renata (15) 3562-6646, no Entreposto de Ventania com Dayane (42) 3234-8342, e no 
Entreposto de Angatuba com Dalvana (15)3255-1695. 

 
EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 

Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha * Jornalista Responsável: CLAUDIA GEISLER, MTB 9053/PR  

Tiragem: 740 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8237 
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ENCONTRO FLORESTAL 
A Área de Negócios Agrícola convida os cooperados para participar do “Encontro Florestal das 
cooperativas Frísia e Castrolanda”. O evento será realizado no dia 23 de agosto, quinta-feira, das 14h 
às 17h, no auditório Leendert de Geus, localizado na sede da Frísia. Durante a reunião serão 
apresentados os temas: “Demanda e tendência do mercado florestal nos Campos Gerais” e “Demandas 
de mercado e tendências para o segmento de madeiras processadas mecanicamente”. Os cooperados 
Castrolanda, interessados em participar, devem realizar a inscrição até o dia 17/08, sexta-feira, com 
Rodrigo, pelo telefone 3234-8118.  

 

você sabia? 
  
AGENDA DE EVENTOS: Que no site da cooperativa estão disponíveis todos os eventos e atividades 
da Castrolanda. Acesse o www.castrolanda.coop.br/agenda e fique por dentro das nossas atividades!  
 

FINAS FATIAS: Que a Alegra possui uma linha de produtos diferenciada chamada Finas Fatias. São 

presuntos, salames e lombo já fatiados e embalados: praticidade para todo momento. As fatias, como o 
nome da linha já diz, são finas. Ao todo nove produtos compõe a linha: Presunto Cru, Bacon Redondo, 
Pepperoni, Lombo Defumado, Salame Hamburguês, Salame Tipo Italiano, Presunto Defumado, 
Presunto Cozido e Copa. 
 
MINHA GRANJA: Que está disponível para utilização dos cooperados, mediante pagamento de 
mensalidade, o software de gestão de granjas terminadoras UPL Minha Granja. O sistema foi 
desenvolvido pela empresa DS Computer em 2016, a pedido da Alegra.  

 
COOPERATIVISMO: Que, segundo a Aliança Cooperativa Internacional, uma em cada sete pessoas no 
mundo está associada a uma cooperativa, os empregos gerados por cooperativas são mais de 250 
milhões, e o faturamento de todas supera US$ 3 trihões em receitas anuais. 
 
PRESENTES GRIFE CASTROLANDA: Que a Grife Castrolanda tem várias opções de presentes, como 
bolsas, nécessaire, carteiras, porta documentos, canetas, relógios, cerveja Bier Hoff e muito mais. 
Presenteie quem você gosta com a grife! 
 
SECAGEM DE FEIJÃO: Que nas unidades de recepção e secagem de cereais o feijão passa por 
processo de secagem em fogo indireto. Nesse sistema os gases da combustão não passam pelo 
produto evitando cheiro, o que garante mais qualidade ao feijão após secagem. É uma das vantagens 
de comercializar feijão com a 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 
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”. 
 
SOMOSCOOP: Que a OCB lançou uma campanha nacional de valorização das cooperativas 
brasileiras, seus cooperados e colaboradores. O movimento tem como objetivo tornar o cooperativismo 
conhecido e reconhecido na sociedade. O SomosCoop quer despertar a consciência das pessoas para 
a importância do cooperativismo, presente no dia a dia em boa parte dos produtos que consumimos, 
seja em itens de primeira necessidade, de alto valor agregado ou em serviços. 
 
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 
 
CANAL DE ATENDIMENTO AO COOPERADO: Que a Cooperativa dispõe de uma linha exclusiva 
para atendimento ao Cooperado Castrolanda. O número é (42) 3234-8100 e o atendimento por 
telefone está a disposição de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 12h e das 13h às 17h30.  

http://www.castrolanda.coop.br/agenda
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       mercado agropecuário 
 

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

SETEMBRO U$ 28,75 41,19 37,69 3,8735 

NOVEMBRO 43,90 40,00 3,9270 
JANEIRO 43,70 40,20 3,9240 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 89,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 87,38 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 91,00 - 

SOJA Disponível Santos 2017 S/I - 

MILHO Castro R$ 38,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 37,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 115,00 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 95,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 950,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 1.000,00 - 
TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

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

    
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544  
                                    Cibelli (042) 9 9128-5904  
                                    Larissa (042) 9 9151-0848  
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


