
 
         MUDANÇA PROVISÓRIA DOS SETORES 

 
Cooperada e cooperado, a Matriz da cooperativa está passando por reformas. Na sede do 
escritório corporativo permanecem os atendimentos dos setores de Contabilidade, Folha e 
Cadastro de Cooperados, Responsabilidade Social, Comercial Agrícola, Controladoria, Facilities 
e Financeiro. O acesso é pelo pavimento inferior. 
Outros setores precisaram ser realocados.  Confira abaixo os endereços de atendimento 
provisório: 
- Diretoria e o CEO - Sede do Antigo Sicredi; 
- Controller e os setores de Auditoria, Jurídico e Compliance - Unidade de Batata Semente; 
-  Gerente de CSC e Central de Compras- Unidade de Negócios Feijão; 
- Gestão de Pessoas, Comunicação e Estratégia e Inovação - Antigo arquivo inativo, na sede da 
Unidade Agrícola; 
- Agroleite  e Unifica- Escritório da Pecuária.  
Em caso de dúvidas entre em contato através do telefone 3234-8000.  Contamos com a 
compreensão de todos! 
 
 

corporativo 
 

 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
Cooperadas e Cooperados, no dia 18/04 (quinta-feira), das 13h30 às 17h, e dia 29/04 (segunda-feira), das 8h às 
11h30 e das 13h às 15h, será possível se vacinar contra a gripe na Sala de Exame Periódico da Unidade Agrícola- 
Matriz. Os Cooperados que realizaram a reserva da vacina e ainda não se vacinaram devem retirar o Vale Vacina 
com Édina no setor de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado, no prédio do Corporativo. 
Este vale deverá ser entregue no local de vacinação. O valor será R$ 30,00 por dose, descontado diretamente na 
Matrícula. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Gestão de Pessoas através do telefone (42) 3234-1435 
ou 3234-1436, falar com Juliane ou Charles. A vacina é de dose única, exceto em casos de primeira vacinação 
contra gripe em crianças de 8 anos ou menos. 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA RURAL 
A Área de Negócios Energia comunica os cooperados que no prazo de cinco anos o subsídio da tarifa de Energia 
Elétrica Rural, que hoje é de aproximadamente 40%, será zerada, conforme Decreto nº 9.642/2018. O setor 
solicita que os cooperados enviem para o e-mail energia@castrolanda.coop.br ou entreguem presencialmente 
uma cópia da última fatura completa com histórico de energia elétrica, bem como o número da matrícula, nome da 
propriedade e as coordenadas geográficas do ponto de consumo. Com essas informações o setor analisará 
cenários e alternativas para mitigar o impacto do aumento da tarifa elétrica rural aos cooperados. Em caso de 
dúvidas entrar em contato com Ednize pelo telefone 3234-8233. 

 
 

INFORMAÇÕES VIA WHATSAPP 
Cooperado e cooperada, a Cooperativa conta com duas formas de comunicação via whatsapp. Uma delas se dá 
através dos grupos denominados de Castrolanda Grupo 1, 2, 3 e 4, em que são enviadas as circulares semanais e 
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informações institucionais. Nesses grupos estão cadastrados um número de telefone por matrícula e foram 
inseridos os números constantes no cadastro. A outra forma é via listas de transmissão separadas por segmento: 
Agrícola, Agrícola São Paulo, Feijão, Cordeiro, Suinocultura, Bovinocultura, Bataticultura, e Mulheres 
Cooperativistas. Para receber as mensagens das listas de transmissão é preciso solicitar inclusão e salvar o 
número do celular que envia as mensagens na agenda do celular. Atenção: sem salvar o número na agenda, os 
comunicados dessas listas por segmento não chegam. Abaixo segue lista com os números que enviam as 
informações e devem ser salvos: 
 

LISTA NÚMERO DE TELEFONE 

Agrícola Castrolanda (42) 98849-1477 

Agrícola São Paulo (42) 98849-1477 

Feijão Castrolanda (42) 98849- 1477 

Cordeiro Castrolanda (42) 98837-2770 

Suinocultura Castrolanda (42) 98808-4472 

Bovinocultura Castrolanda (42) 99165-3116 

Bataticultura Castrolanda (42) 98823-4753 

Mulheres Cooperativistas (42) 99101-4149 

 
Observação: Na lista de Mulheres Cooperativistas podem participar Cooperadas, Esposas e Filhas de 
cooperados. A responsável pela lista é a colaboradora Nicole Costa da Área de Desenvolvimento Humano e 
Relacionamento com o Cooperado. 
Para mais informações entrar em contato com Claudia no setor de Comunicação, pelo telefone (42) 3234- 8237. 
 
 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA 
O Setor de Crédito & Seguro Rural informa aos cooperados que as representantes da Corretora Balsano estão 
disponíveis na Cooperativa todas às quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 16 horas, junto ao Setor Financeiro, 
para contratação do Seguro Agrícola referente à safra de inverno 2019/2019, culturas Trigo e Cevada Cervejeira, 
tendo como opções o seguro via seguradora Mapfre e Agrobrasil. Devido ao ano atípico e instável em relação à 
Subvenção Federal, o setor solicita ao associado que desejar contratar o seu seguro agrícola, que entre em 
contato o mais breve possível. Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Rafaela, Lilian, Jefferson ou 
Francine através dos telefones (42) 3234-8008, (42) 3234-8115. 

 
 

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 
 

 
ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a Safra de Inverno 2019/2019, diretamente nas 
propriedades, visando evitar a falta de produto no momento de utilização e filas para a retirada de fertilizantes. 
Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as embalagens de Big Bag. 
a) Prazos de agendamento e recebimento: 

 
 

 
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: 680 exemplares * Periodicidade: Semanal * Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br * 42 3234.8237 

 

mailto:comunicacao@castrolanda.coop.br
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Propósito 
 

Cultura 
 

Data limite para 
programação 

 
Período para receber 

fertilizantes 

 
Percentual de 

desconto 

Plantio/Base Todas as culturas Até 26/04 Até 11/05 2,8% 

Cobertura Todas as culturas Até 18/05 Até 01/06 2,8% 

*Obs: 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. 

b) Adicional de quilometragem: Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$ 
11,00 Km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.  
c) Fechamento de Cargas: Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do 
caminhão, será analisado caso a caso pela área de logística a fim de evitar custos adicionais de entrega. Onde a 
menor quantidade a ser embarcada é de (26 toneladas) carreta simples. 
d) Acondicionamento: Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar 
empedramento. 
Mais informações com Anderson (3234-8157) ou Marcos (3234-8333) na Matriz, no Entreposto de Piraí do Sul 
com Adryan (42) 3237-8800, no Entreposto de Itaberá-SP e Angatuba-SP com Renata (15) 3562-6646 e no 
Entreposto de Ventania com Dayane (42) 3234-8342.  
 
 

carnes 
 
 
COMERCIALIZAÇÃO CASCA DE SOJA 
A Fábrica de Rações informa que, por um período determinado, irá comercializar a casca de soja na forma 
farelada ou farelada/peletizada, devido a escassez do produto no mercado. A previsão é que o fornecimento do 
produto peletizado seja normalizado em aproximadamente 60 dias. Esta ação se faz necessária para que os 
produtores não sejam impactados pela indisponibilidade do produto. Em caso de duvidas entrar em contato com o 
setor de atendimento da Fábrica de Rações através do telefone 42 32348023. 

 
 
 

leite 

 
 
MEDICAMENTOS CÂMARA FRIA 
Por questões de fiscalização, a Loja Agropecuária informa aos cooperados e clientes que, desde o dia 10 de abril,  
para retirar os medicamentos que ficam armazenados em Câmara Fria, cada um deve trazer o recipiente 
apropriado(caixa de isopor ou térmica). A medida visa evitar que o medicamento fique em temperatura abaixo da 
indicada e torne-se ineficaz . 
 

 

você sabia? 
 

 
REGRAS AZUIS: Que a Castrolanda possui sete Regras Azuis definidas pela Cultura C. São elas: vivência diária 
dos valores institucionais, ambiente seguro e próspero, respeito à dignidade humana, cumprimento das 
legislações nacionais e internacionais, desenvolvimento do meio embiente e da comunidade, intolerância a 
qualquer tipo de violência e censura a corrupção. 
 
KIT FEIJOADA ALEGRA: Que a Alegra possui um kit para feijoada, disponível em embalagem de 600g, com 
ingredientes selecionados.  
 
SEMENTES PREMIER: Que a Sementes Castrolanda conta com uma linha de sementes de qualidade fisiológica 
superior às sementes normalmente entregues pelo mercado. Os lotes disponibilizados com a marca Premier tem 
porcentagem de germinação  igual ou acima de 95% e vigor acima de 80%.  
 
HERANÇA HOLANDESA: Que a Farinha de Trigo Integral Herança Holandesa é rica em vitaminas, proteínas, 
minerais e, especialmente, fibras. Devido a essa riqueza de nutrientes, confere diversos benefícios para a saúde, 
como melhora no funcionamento intestinal, prolongamento da sensação de saciedade, redução dos níveis de 
colesterol ruim no sangue e redução da glicose. 



 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  4 

mercado agropecuário 

 

 
Cotações futuras | BM&F 

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

MAIO U$ 19,56 34,30 30,80 3,9015 

JULHO U$ 19,89 32,80 29,30 3,8800 
AGOSTO U$ 20,23 - - 3,9000 

       
 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 74,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 72,82 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 77,00 - 

SOJA Disponível Santos 2019 R$ 76,80 - 

MILHO Castro R$ 33,50 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 33,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 172,50 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 222,50 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 870,00 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 


