
 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SUINOCULTORES 
 
A Área de Negócios Carnes convida os suinocultores para participarem de 
Reunião Extraordinária sobre Antecipação de Pagamento dos Resultados 
Negativos do Frigorífico. Será no dia 03 de setembro (segunda-feira), às 10 
horas, no Auditório da Área Agrícola. Mais informações com o Gerente Mauro C. 
Faria, pelo telefone 42 3234-8017. O setor conta com a participação de todos os 
suinocultores! 
 

corporativo 
 

IMERSÃO EM COOPERATIVISMO- Witmarsum, Curitiba e Morretes 
O Programa Abrindo Horizontes, com apoio da Cooperativa Castrolanda, Sescoop e Cooptur, convida 
as Cooperadas, esposas e filhas de cooperados, a partir de 18 anos,  para participar de viagem de 
Imersão em Cooperativismo. A atividade acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro (quinta e sexta-feira) 
e terá como destino as cidades de Witmarsum, Curitiba e Morretes. A programação contempla visita a 
propriedade rural de leite, cervejaria, fábrica de balas de banana, viagem de trem a Morretes e muito 
mais. A participação custará apenas R$ 40, valor que deverá ser pago no caixa da matriz ou no 
entreposto de Piraí do Sul. As vagas são limitadas para 40 pessoas e as inscrições devem ser feitas até 
a quinta-feira, dia 06 de setembro, pelo e-mail cooperativismo@castrolanda.coop.br ou pelo telefone 
(42) 3234-8318. No e-mail deve constar: nome completo, número de celular, data de nascimento, RG e 
CPF. No dia 20, a saída será às 7h de Piraí do Sul, e, às 7h45 de Castro. No dia 21, a chegada em 
Castro está prevista para as 22h. Faça já a sua inscrição e garanta sua vaga.  Prestigie essa viagem 
carinhosamente preparada para você! 
 
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 (segunda-feira) 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! 
 
EDUCAÇÃO POLÍTICA 
Em outubro o Brasil passará por eleição e a Organização das Cooperativas Brasileiras- OCB 
desenvolveu um Programa de Educação Política com o intuito de incentivar o voto consciente. No 
Paraná, o programa está sendo implantado pela Ocepar visando ampliar o número de parlamentares da 
Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop). A ideia é estabelecer o canal de comunicação 
parana.coop+10, via whatsapp, e, através dele enviar  as informações que partem da OCB e Ocepar, 
sobre o perfil dos candidatos e sobre o processo eleitoral. Na Castrolanda o diretor, Paulo Roberto 
Trentin,  foi indicado pelo Conselho de Administração para articular o desenvolvimento do programa 
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internamente. Para saber mais sobre o programa e como participar do canal de comunicação, entre em 
contato com Paulo Trentin, pelo telefone (42) 99820-8000. 
 
WORKSHOP PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CASTROLANDA  
A Diretoria convida os cooperados e cooperadas para participar da 1ª Reunião do Planejamento 
Estratégico Castrolanda 2019-2024, que será realizada no dia 20 de setembro (quinta-feira), das 7h40 
às 17h30 no Memorial de Imigração Holandesa. A agenda do evento trará tópicos importantes para a 
construção do futuro da Cooperativa Castrolanda, como: Visão interna: diagnóstico financeiro; Visão 
externa: informações do setor de alimentação no Brasil; e, Papel futuro da Cooperativa. 
Programação: 
07h40 Welcome coffee 
08h20 Boas vindas – Frans Borg 
08h30 Início das apresentações  
10h00 Intervalo (10min) 
12h00 Almoço (opcional)  
13h30 Retorno às atividades  
15h30 Intervalo (10min) 
17h30 Encerramento. 
A participação e o envolvimento de todos os cooperados são de suma importância para o 
desenvolvimento e futuro do Planejamento Estratégico da Cooperativa. Confirme sua presença até o dia 
04/09/2018, na recepção da Matriz com Hanne e Regina, pelos telefones: 42 3234-8120 ou 42 3234-
8100 ou e-mails: hanne@castrolanda.coop.br e reginab@castrolanda.coop.br. 
 
OBSERVAÇÃO: Por incompatibilidade de agendas, o Workshop PE 2019/2024, que seria no dia 
19/09/2018, conforme informação divulgada na circular anterior,  foi adiado para 20/09/2018. 

 

agrícola 
 

RODADA DE REUNIÕES NAS UNIDADES 
A Área de Negócios Agrícola convida os cooperados para participarem de rodada de reuniões nas 
Unidades Castrolanda, para apresentação e discussão do Cenário de Mercado de Commodities e 
Previsão dos Custos de Produção para a safra 2018/2019.  
As reuniões ocorrerão conforme agenda abaixo: 
Matriz - 04/09 (terça-feira) às 9h no Memorial da Imigração Holandesa (Moinho) 
Piraí do Sul - 04/09  (terça-feira) às 15h no Entreposto de Piraí I 
Itaberá - 05/09 (quarta-feira) às 9h no Entreposto de Itaberá II (UBS) 
 
CONHEÇA O AGRIWIN 
Agricultores, para ajudá-los na gestão de custo de sua produção agrícola, está disponível o software 
AgriWin, que é integrado ao sistema da cooperativa. Através do software suas informações estarão 
disponíveis em tempo real, em qualquer lugar e com total sigilo e segurança. Por estar integrado com a 
Cooperativa, o usuário tem a sincronização automática de suas movimentações financeiras. Despesas 
e receitas do cooperado em outros lugares podem ser inseridas manualmente. Para mais informações o 
cooperado interessado pode entrar em contato com Fernanda, na Matriz da Cooperativa, ou pelo 
telefone 42-3234-8045. 

 
CADASTRO OBRIGATÓRIO NO GEDAVE 
A Área de Agroquímicos informa aos cooperados de São Paulo que, conforme determinação da Portaria 
CDA-16, publicada em 22/03/2018, todos os que atuam na cadeia agrícola e comercializam 
(compra/venda) defensivos agrícolas devem efetuar seu cadastro no GEDAVE- Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal. A norma se aplica aos fabricantes, distribuidores, revendas, cooperativas, 
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engenheiros agrônomos com responsabilidade técnica, produtores rurais e postos de recebimentos de 
embalagens. É preciso realizar o pré-cadastro no site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária- CDA, 
o https://bit.ly/2o1V148, e em seguida levar toda a documentação necessária no escritório da CDA para 
validar o cadastro, seja de propriedades próprias ou arrendadas. A Portaria entrará em vigor no dia 20 
de setembro de 2018 e, a partir dessa data só poderão ser comercializados defensivos com o cadastro 
ativo no GEDAVE. Dúvidas entrar em contato com Vinicius ou Renata (15) 3562-6646 no entreposto de 
Itaberá I e no entreposto de Angatuba com Dalvana (15)3255-1695. Mais informações sobre a portaria 
através do site: https://bit.ly/2wiMjm2. 

 
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. 

 

você sabia? 
  
CERTIFICADO VERDE: Que a Castrolanda obteve o Certificado de Uso Verde de Energia Elétrica. A 
obtenção do certificado comprova a redução dos impactos ambientais negativos provocados pelo 
consumo de energia elétrica dos computadores da cooperativa. A redução se deu após a implantação 
de software de gerenciamento energético dos equipamentos, configurados para desligar e/ou hibernar 
após pouco tempo de inatividade do equipamento. 
 
AGROLEITE 2018: Que o Agroleite 2018 cresceu em número de visitantes e superou a movimentação 
econômica dos anos anteriores. De 14 a 18 de agosto a Cidade do Leite recebeu 73 mil visitantes e as 
205 empresas expositoras movimentaram juntas cerca de R$ 65 milhões. Em 2019 o evento acontece 
entre os dias 13 e 17 de agosto.  

 
VISITA FÁBRICA DE RAÇÕES: Que a Fábrica de Rações implantou em 2018 um Programa de 
Relacionamento, para que os cooperados tenham a oportunidade de conhecer toda a estrutura e os 
processos de produção, desde a chegada da matéria-prima, até a expedição do produto final. As visitas 
são realizadas em grupos. 
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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! 
 
SABORES CASTROLANDA: Que a cooperativa possui um site especial, dedicado a apresentar 
receitas deliciosas com produtos Castrolanda. Contribua com esse projeto enviando uma receita através 
do endereço eletrônico: http://www.saborescastrolanda.com.br/.  

 

       mercado agropecuário 
 

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

SETEMBRO U$ 28,08 40,63 37,13 4,1300 

NOVEMBRO 42,72 39,22 4,1500 

JANEIRO U$ 28,69 43,66 40,16 4,1762 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 90,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 88,38 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 92,50 - 
SOJA Disponível Santos 2017 S/I - 

MILHO Castro R$ 40,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$ 37,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 160,00 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 S/I - 

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 

http://www.saborescastrolanda.com.br/

