
 
CARRETA CUIDE-SE +  
 
Cooperado e Cooperada Castrolanda, a Carreta Cuide-se + estará na Colônia 
Castrolanda, nos dias 26, 27 e 28 de março. O Cuide-se + oferece serviços de 
prevenção e educação por meio da conscientização quanto ao diagnóstico 
precoce do Câncer. Na carreta poderão ser realizados exames de: Mamografia, 
Colo do útero – Papanicolau, Próstata - PSA e Avaliação de Pele. Os exames não 
terão custos para os cooperados Castrolanda e seus familiares. No dia do Exame 
é necessário apresentar RG e CPF. Os agendamentos serão realizados nos dias 
mencionados acima, diretamente na Carreta, que estará estacionada no Gestão 
de Pessoas Matriz.  

 
 

corporativo 
 

 
REUNIÃO COTISTAS FEIJÃO 
A Unidade de Negócios Feijão informa aos cotistas que na sexta-feira, dia 29 de março, às 17h30 horas, será 
realizada reunião no auditório da unidade. A participação de todos os cotistas é muito importante! 
 
 
EMBAIXADORAS COOP 
O Sistema OCB abriu, na sexta-feira (08/03), as inscrições para o segundo concurso cultural – Embaixadora 
Coop, que irá selecionar 20 lideranças femininas cooperativistas para mostrarem seu protagonismo no 14º 
Congresso Brasileiro de Cooperativismo. As interessadas devem responder à pergunta: “Como podemos construir 
juntos o cooperativismo do futuro?” em uma frase de até 250 caracteres (incluindo espaços). Depois, é só entrar 
no site concursocultural.cbc.coop.br e concluir a participação. As inscrições vão até 28 de março. É necessário ter 
mais de 18 anos, morar no Brasil e ser cooperada de cooperativa regular com o Sistema. O regulamento está 
disponível em http://concursocultural.cbc.coop.br. O 14º CBC será realizado de 8 a 10 de maio, em Brasília (DF). 
 
 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE  
Cooperados e Cooperadas, o setor de SSMA informa que as aplicações das vacinas contra a gripe serão 
realizadas com início no mês de abril.Todas as vacinas já foram adquiridas, importadas da Holanda e já estão 
devidamente armazenadas no Brasil, porém devido a falta de liberação da ANVISA- Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária elas não podem ser entregues.Todos os laboratórios estão aguardando a liberação da 
ANVISA. 
 
 
RETIRADA CALENDÁRIOS E BRINDES UNIUM 
Cooperados e cooperadas, o prazo para retirada dos Calendários 2019 e dos brindes da Unium encerra no dia 
30/03(sexta-feira). Em Castro, os materiais estão sendo entregues na recepção da Matriz. Em Piraí do Sul, o 
material pode ser retirado na Unidade de Piraí II e, em São Paulo, eles estão disponíveis na unidade de Itaberá II. 
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MESA REDONDA 
Cooperados e cooperadas, na próxima quinta-feira, dia 21/03, às 19 horas, a Universidade Positivo irá promover 
uma mesa redonda na sede da Associação Comercial de Ponta Grossa. O tema abordará os desafios da 
agroindústria na captação, desenvolvimento e retenção de talentos. A gerente de Desenvolvimento Humano e 
Relacionamento com o Cooperado, Marina Bordin, participará do evento e palestrará sobre a Unifica- 
Universidade Corporativa da Castrolanda. As inscrições devem ser realizadas através do site 
https://materiais.up.edu.br/lp-pos-desafios-agro, mas aqueles que não conseguirem realizar a inscrição poderão 
acessar o local. A entrada é gratuita e todos estão convidados! 
 
 
CAR – Cadastro Ambiental Rural 
Cooperados e cooperadas, conforme resolução do Banco Central nº 4.487, desde o dia 01/01/2019, é obrigatória 
a apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, para a concessão de Crédito Rural no financiamento das 
atividades agropecuárias, junto às Instituições Financeiras e Cooperativa. A documentação poderá ser enviada via 
e-mail para os endereços descritos abaixo, ou entregues pessoalmente na Cooperativa no setor de Assessoria de 
Cooperativismo ou Crédito & Seguro Rural.  
Francine - francine@castrolanda.coop.br – 3234-8115 
Jefferson - jeffersonl@castrolanda.coop.br – 3234-8008  
Kimberly - kimberly@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
Ana Carolina - anacls@castrolanda.coop.br – 3234-8264 

 
 

agrícola 
 
 
SEMENTES-DECLARAÇÃO DE CAMPOS NO MAPA 
A Área de Sementes da Castrolanda orienta os cooperados que utilizam sementes próprias para o plantio que 
realizem a declaração dos seus campos de multiplicação de sementes junto ao Ministério da Agricultura. A 
inscrição dos campos torna a produção de sementes próprias legal. Sementes próprias produzidas em áreas não 
registradas no Ministério da Agricultura são caracterizadas como sementes piratas e não podem ser cultivadas. 
Campos provenientes de sementes piratas não tem acesso a custeio agrícola e seguro. 
A declaração é bastante simples e está disponível em http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sigef/#inicial. O 
produtor deve cadastrar usuário e senha, registrar as propriedades e responder as informações solicitadas. Após o 
envio, a declaração fica salva na página do usuário cadastrado e pode ser acessada a qualquer momento. Fique 
atento: segundo a Instrução Normativa nº 45/2013. A declaração tem prazo máximo para ser feita após o plantio 
do campo. 
A produção de sementes para uso próprio deve ser em quantidade compatível com a área a ser semeada na safra 
seguinte. O armazenamento e beneficiamento desse material só pode ocorrer dentro da propriedade do usuário, e 
o transporte entre suas lavouras requer autorização do Ministério da Agricultura. Cabe ressaltar que é proibida a 
comercialização de sementes salvas. Caso as normas sejam descumpridas, o produtor infrator está sujeito à 
advertência ou multa e eventual apreensão das sementes. 
Em caso de uso de sementes salvas de cultivares com a tecnologia Intacta RR2 PRO é preciso fazer o 
recolhimento de royalties. O produtor deve procurar algum representante da Monsanto, apresentar o formulário de 
inscrição do campo e solicitar a emissão do boleto de pagamento. Esse procedimento pode ser realizado a partir 
do mês de julho do ano de plantio da semente salva, devendo ser feito antes da semeadura. Caso não pague os 
royalties antecipadamente, o produtor ficará sem o crédito de isenção da área e estará sujeito à retenção de 7,5% 
da soja no momento da comercialização. 
A partir da safra 20/20, não serão aceitas programações de sementes próprias sem a comprovação da origem das 
sementes. 
Á área de Sementes da Castrolanda se mantém à disposição em caso de dúvidas.  
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leite 

 
 
JULGAMENTO EXPOJOVEM CASTROLANDA 
O julgamentos das raças holandesa e jersey da Expojovem estão previstos para a sexta-feira (22). O juiz 
responsável pela condução dos julgamentos será Claudio André da Cruz Aragon, especialista na área com um 
currículo extenso em exposições do Brasil e do exterior.  A Raça Jersey entra em pista às 10 horas da manhã e no 
período da tarde, às 14 horas, se apresentam em pista animais da Raça Holandesa. 

 
 
CLUBE DE BEZERRAS 2019 
A Área de Negócios Leite informa que as inscrições para o Clube de Bezerras 2019 estão abertas. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 18 de março de 2019 (segunda-feira), com a Adrielle Stresser no setor de 
Administração e Gestão Leite, pelo telefone 3234-8104 ou pelo e-mail adrielle@castrolanda.coop.br. No sábado 
(23) às 10 horas, no Pavilhão Agroleite, acontece a abertura dos trabalhos para o Clube de Bezerras 2019. Para 
mais informações entrar em contato com Danilo Moreira através do telefone 9 8886-6308. 
 
 
ROAD SHOW 
Cooperados e Cooperadas, a programação da Expojovem também conta com a 2ª edição do Road Show. O 
evento reunirá 15 empresas da Cidade do Leite para uma rodada técnica e de negócios. A abertura do circuito 
será na manhã da quinta-feira, 21 de março, às 8h30 no Pavilhão Agroleite. O evento é aberto para todos os 
cooperados da Castrolanda, Frísia e Capal. A entrada é franca e as inscrições podem ser feitas no local. Serão 
apresentações com tempo determinado de no máximo 15 minutos nos sobrados e casas da Cidade do Leite. Ao 
final da rodada técnica será oferecido almoço e no período da tarde, às 14 horas, inicia a Rodada de Negócios 
com previsão de encerramento às 16 horas.  
Empresas participantes e temas da Rodada Técnica: 
1 SICREDI - Crédito Sustentável Sicredi 
2 ABS- Tecnologia da genética pronta: núcleo ABS Neo do Brasil 
3 ST GENETICS- Chromossomal mating-genôma aplicada a resultados 
4 AGENER UNIÃO- É possível aumentar a produção de leite sem afetar a reprodução? 
5 OURO FINO- Pneumonia: principais causas e consequências para os animais 
6 Bayer S/A- Criação eficiente de bezerras 
7 VALLEÉ - Doenças reprodutivas BVD desafios e prevenção 
8  PRADO- Novidades sobre probióticos na criação de bezerras 
9  COLONIA HOLANDESA- Leite Naturalle: Conceitos e diferenciais  
10 MSD- Sanidade da glândula mamária: Aspectos importantes para aumentar a lucratividade 
11 DSM - Manejo de vacas no pré parto 
12 TROUW NUTRITION- Dry Technology: A evolução do sal mineral 
13  SEMEX- Melhoramento genético-sistema de acasalamento 
14  GEA- Otimização do equipamento de ordenha 
15  NUTRON CARGILL- Uso de leite corrigido para criação de bezerras 

 
 
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 
Recinto de Leilões do Parque Dario Macedo. 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? 
 
EMBUTIDOS ZERO LACTOSE: Que alguns embutidos contém leite em pó? Muitos consumidores não sabem, 
mas algumas empresas adicionam esse ingrediente nos produtos durante o processo de industrialização. A boa 
notícia para as pessoas com restrição alimentar é que os produtos Alegra, inclusive os embutidos, são Zero 
Lactose! 

 
 
ACREDITAÇÃO: Que o Laboratório de Análises de Sementes de Castro- PR foi acreditado em 2018 pela 
Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro na norma ABNT NBR ISO/IEC17025, versão 2005. Além dos 

mailto:adrielle@castrolanda.coop.br
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produtos que recebem o nome da Sementes Castrolanda, o laboratório analisa sementes produzidas pela 
cooperativa para terceiros e toda semente que compra de parceiros. 
 
 
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.  
 

mercado agropecuário 

 

 
Cotações futuras | BM&F 

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

MAIO U$ 19,75 37,39 33,89 3,8250 

JULHO U$ 20,00 34,55 31,05 3,8980 

AGOSTO U$ 20,19 - - 3,9085 

       
 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 76,50 R$   30,17 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 74,82 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 77,50 - 
SOJA Disponível Santos 2019 R$ 77,00 - 

MILHO Castro R$ 39,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$ 38,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 207,50 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 305,00 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 900,00 R$ 644,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 950,00 - 

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 


