
 
 
“UMA NOITE NA HOLANDA” PARA CRIANÇAS 

 
A Área de Desenvolvimento Humano, em parceria com o Centro Cultural Castrolanda, 
convida as crianças de 06 a 12 anos para participarem da atividade “Uma Noite na 
Holanda” nos dias 08 e 09 de fevereiro, das 19h às 12h. A proposta é que as crianças 
durmam no salão do Memorial da Imigração Holandesa, sob a supervisão dos 
monitores do Centro Cultural. Durante o evento, os participantes entrarão em contato 
com a cultura holandesa através da degustação de pratos típicos, contação de histórias 
dessa cultura e visita guiada às áreas expositivas do Memorial e à matriz da 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial.  
As inscrições podem ser feitas apenas online, com o preenchimento do formulário no 
site www.centroculturalcastrolanda.com.br/blog. Será cobrada uma taxa de R$ 25 por 
criança. No local também  estará a venda o livro “Saudade”, de autoria de Melissa 
Garabeli e Phellip Willian, que realizarão atividades com as crianças. Para mais 
informações entrar em contato através do telefone (42) 99101-9098 (Moinho) ou pelo 
e-mail educativo@centroculturalcastrolanda.com.br - Elis Miranda. 
 

corporativo 
 
 
ENCARTE  ESPECIAL 
Cooperado e cooperada, junto a esta circular segue o encarte especial com as taxas referentes à Prestação de 
Serviços aos cooperados para o ano de 2019.  
 
 
GIRA JOVEM 2019 
A equipe do Programa Jovem Cooperativista e a Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o 
Cooperado convida jovens cooperados e filhos de cooperados Castrolanda, com faixa etária entre 14 a 25 anos, 
para participarem da 4ª edição do Gira Jovem. Será um evento vivencial e dinâmico com o tema “Integração e 
Cooperativismo: fortalecendo valores ao sucessor”. O evento acontecerá no dia 09 de fevereiro (sábado) no Ninho 
do Corvo em Prudentópolis- PR. Interessados devem enviar e-mail para jovem@castrolanda.coop.br, com nome 
completo, RG, CPF, data de nascimento, matrícula de cooperado ou matrícula de pais cooperados. Menores de 
idade deverão apresentar autorização assinada pelo responsável. Para mais informações entrar em contato com 
Lais pelo whats app 42 99129-3268. 
 
 
LEMBRANÇA UNIUM 
Cooperados e cooperadas, a Unium enviou uma lembrança para celebrar a passagem de 2018 e ela já está 
disponível para retirada. Cada matrícula terá direito a uma unidade. Em Castro, elas estão sendo entregues na 
recepção da Matriz. Em Piraí do Sul, o material pode ser retirado na Unidade de Piraí I e, em São Paulo, elas 
estão disponíveis na unidade de Itaberá II. 
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RESERVE A DATA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DATA: 15/02/2019 (SEXTA-FEIRA) 
HORÁRIO: 14 HORAS 
LOCAL: MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 

 
ESPAÇO KIDS AGO  
A Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado informa aos cooperados e cooperadas 
que durante a Assembleia Geral Ordinária haverá espaço kids para as crianças com programação preparada pela 
Unifica, a Universidade Corporativa da Castrolanda, em parceria com o Centro Cultural Castrolanda. As atividades 
serão realizadas no Centro Cultural, ao lado do moinho, e conduzidas pelas pedagogas do Centro Cultural e 
equipe da Unifica. Para participar as crianças devem chegar às 13h30. Interessados devem fazer a inscrição pelo 
e-mail:unifica@castrolanda.coop.br. Mais informações entrar em contato com  Talita pelo telefone 3234- 8318.  
 
 
DADOS CAIXA POSTAL 
A Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado solicita aos cooperados e cooperadas 
que mantenham atualizadas as informações referentes às Caixas Postais que utilizam na Loja Agropecuária e 
Auto Posto Castrolanda para maior efetividade do trabalho de entrega de correspondências. Favor informar 
alterações quanto aos nomes das pessoas que recebem correspondências nas caixas. Qualquer dúvida entrar em 
contato com a colaboradora Hanne na recepção da Matriz ou no telefone (42) 3234 8100. 
 
 
ATUALIZAÇÃO CADASTRO COOPERADO 
Cooperado(a), a Gerência de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado está aguardando 
você para atualização anual de cadastro. Com o cadastro atualizado você pode usufruir completamente os 
benefícios de ser um Cooperado Castrolanda. 
O que você deve atualizar: 
• Dados Gerais do Cooperado (endereço, telefones, e-mails, contador, etc); 
• Inclusão e/ou atualização dos dados dos dependentes menor e maior de idade (nome, idade, telefone, RG, 
CPF, e-mail, endereço, etc); 
• Matrículas das propriedades; 
• Contratos de arrendamento, comodato e parcerias (vencidos e à vencer); 
• Inclusão do CAR – Cadastro Ambiental Rural (item passará a ser obrigatório); 
• ITR – Imposto sobre a propriedade Territorial Rural; 
• CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. 
Para facilitar esta atualização, a gerência disponibiliza uma ferramenta on-line. Você pode solicitar atualização e 
enviar toda a documentação necessária para inclusão em seu cadastro diretamente pelo portal do Cooperado. 
Acesse-o através do site: https://www.castrolanda.coop.br/. Manter o cadastro atualizado agiliza o seu negócio. 
Para sanar dúvidas ou obter mais informações entrar em contato com Kimberly ou Ana Carolina através dos e-
mails kimberly@castrolanda.coop.br ou anacls@castrolanda.coop.br, pelos telefones (42) 3234-8264; 3234-8000 
ou pelo whatsapp 9 9124-9580. 

 
 
GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS 
Cooperado (a), você faz a gestão financeira e custos de produção da sua propriedade? A Cooperativa, através da 
Parceira com a CRAW Sistemas, disponibiliza o Software AgriWin para Gestão Financeira e Custo da Produção. 
Simples, intuitivo e 100% on-line, suas informações estarão disponíveis em tempo real, em qualquer lugar e com 
total sigilo e segurança. Por estar integrado com a Cooperativa, o cooperado tem a sincronização automática de 
suas movimentações financeiras, compras, entrega das produções e vendas. As outras informações  realizadas 
fora da Cooperativa podem ser inseridas manualmente. Com sua utilização, é possível fazer sua gestão financeira 
com fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação bancária e também ter seus custos de produção com 
controle de maquinário, estoque, gastos por área e suas respectivas lucratividades, rentabilidades e outros 
importantes indicadores de eficiência. Com esses relatórios, a identificação dos pontos positivos e negativos ficam 
mais claros e auxiliarão na tomada das decisões do seu negócio. Para mais informações o cooperado interessado 
pode entrar em contato com Fernanda, na Matriz da Cooperativa, ou pelo telefone 42-3234-8045. 

 

 
EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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COMUNICAÇÃO WHATSAPP 
Com o objetivo de que a totalidade dos cooperados recebam as mensagens e avisos institucionais da cooperativa, 
o setor de comunicação criou novos grupos via whatsapp. Foram incluídos nos grupos os números que constam 
no cadastro e apenas um cooperado por matrícula participará. Nestes grupos, para garantir a objetividade e evitar 
conversas paralelas, apenas os administradores podem enviar mensagens. As informações específicas das áreas 
de negócios da cooperativa são enviadas através de listas de transmissão em que é preciso solicitar inclusão. Em 
caso de dúvida, entre em contato com o Setor de Comunicação da cooperativa. 

 
 

agrícola 
 
 
ENCARTE  ESPECIAL SAFRA 2018-2019 
Cooperado e cooperada, junto a circular da semana passada foi impresso encarte especial da Safra 2018/2019. 
No encarte é possível conferir os dias da semana, horários e locais de recebimento de milho, sementes, soja e 
feijão, 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, pelos telefones (42) 3234-8037 com Joany Anthony Simão e/ou com: Isaias Domingues 
Rodrigues – (42) 98816-3452. 

 
 

 

leite 

 
 

LEILÃO DE GADO LEITEIRO CASTROLANDA  
A Área de Negócios Leite informa que estão abertas as inscrições para o 19º Leilão de Gado Leiteiro da 
Castrolanda. Este ano o evento será realizado no dia 23 de março de 2019 (sábado), a partir das 14h30, no 
Pavilhão Agroleite. Ao todo serão leiloados 70 animais das raças holandesa, Jersey e mestiças leiteiras. Mais 
informações no setor de Comercialização com Johnny pelo ramal 8205. 
 
 

você sabia? 
 
 
PROMOÇÃO PRODUTOS ALEGRA: Que estarão em promoção, na Loja Agropecuária da Matriz, enquanto 
durarem os estoques, vários produtos da Alegra. Confira abaixo a lista e os preços: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARNE SUÍNA: Que o consumo da carne suína melhora os aspectos da pele, do cabelo, impede a perda da 
memória e evita enxaquecas. Ela oferece todos esses benefícios ao nosso corpo, porque é rica em Vitaminas do 
Complexo B. 

 

PRODUTOS ALEGRA 
PREÇO 

TERCEIRO 
PREÇO 

COOPERADO 
PREÇO 

COLABORADOR 

LOMBO TEMPERADO RF ALEGRA KG R$ 12,98 R$ 11,68 R$ 11,94 

SOBREPALETA EXTRA IWP KG R$ 10,39 R$ 9,35 R$ 9,56 

PRESUNTO DEFUMADO FATIADO ALEGRA 200G R$ 2,60 R$ 2,34 R$ 2,39 

BACON EM CUBOS KG R$ 12,98 R$ 11,68 R$ 11,94 

FILE MIGNON TEMPERADO RF ALEGRA KG R$ 11,69 R$ 10,52 R$ 10,75 

LOMBO DEFUMADO FATIADO ALEGRA 200 GRS R$ 2,60 R$ 2,34 R$ 2,39 

RIBEYE CG SP KG R$ 15,58 R$ 14,02 R$ 14,33 

PRIME RIB CG SP KG R$ 18,18 R$ 16,36 R$ 16,72 

INGREDIENTES PARA FEIJOADA ALEGRA 600G R$ 9,35 R$ 8,41 R$ 8,60 
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COOPEECC: Que a primeira Cooperativa Escolar da região foi constituída na Castrolanda no dia 30 de novembro, 
na Escola Evengélica da Comunidade de Castrolanda. A CoopEECC é fruto do trabalho de dois anos do projeto 
Crescer e Cooperar, desenvolvido pelas Mulheres Cooperativistas, e orientado pelo professor Jonathan Bonfim 
dos Santos.  
 
 
PONTO DE ENCONTRO: Que de segunda a sexta-feira, a partir das 11h40, a Rádio Antena Sul FM 102,7, veicula 
o programa Ponto de Encontro Castrolanda. O programa transmite notícias do agronegócio, cotações, entrevistas 
e deixa você antenado sobre o que está acontecendo na Castrolanda. 
 

mercado agropecuário 

 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

MARÇO U$ 20,21 40,22 37,22 3,7300 

MAIO U$ 20,58 38,50 35,50 3,7470 
JULHO U$ 20,83 -  -  3,7641 

       
 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 77,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 75,88 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 77,20 - 

SOJA Disponível Santos 2019 R$ 76,50 - 
MILHO Castro R$ 36,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$ 36,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 265,00 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 307,50 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 890,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 900,00 - 
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 


