
 AGROLEITE 
 
Ao chegar na 18ª edição, o Prêmio Troféu Agroleite apresenta um novo regulamento e nele novas 
categorias. O Troféu Agroleite é uma iniciativa da Castrolanda para a cadeia produtiva do leite. É 
concedido anualmente com o objetivo de homenagear e incentivar os melhores desempenhos e 
práticas do setor. 
 
Até então, o Prêmio era composto por 18 categorias eleitas exclusivamente pela internet, através do 
site do evento. Essas categorias eram divididas em: Genética, Nutrição, Medicamentos, Forragens, 
Sementes, Ordenhadeiras e Refrigeração, Equipamentos para Ensilagem, Equipamentos para 
Fenação, Tratores Agrícolas, Prestador de Serviços Agrícolas, Agente Financeiro, Associação de 
Produtor, Técnico do Ano, Produtor de Leite do Ano, Laticínios, Embalagens, Mídia Impressa e Mídia 
Digital. 
  
Com a mudança o Comitê Organizador definiu novas regras de votações e reorganizou as categorias 
para 11 troféus. São eles: Genética, Nutrição, Medicamentos, Bem-Estar, Sementes, Ordenha e 
Refrigeração, Máquinas e Equipamentos, Produtor de Leite, Agente Financeiro, Laticínios e 
Embalagens. 
  
As votações serão feitas através da internet no site oficial do evento (www.trofeuagroleite.com.br ). 
A votação é aberta para todas as pessoas físicas através de um cadastro, incluindo o CPF (Cadastro 
de Pessoa Física). O período das votações será de 09 de abril até 30 de junho. 
  
Com o novo regulamento, há também o peso de voto da Castrolanda, a qual através do Comitê 
Organizador reserva o direito de substituir qualquer um dos finalistas indicados pela internet, caso 
entenda que este indicado não atenda os critérios das categorias do Prêmio.  
  
Este Comitê também será responsável por indicar dois novos Prêmios pela Castrolanda, não 
necessariamente todo ano. O primeiro deles para Inovação, reconhecimento a uma inovação cujo 
desempenho reflete um benefício consistente e Agroleite Honorário, um prêmio concedido a uma 
personalidade e/ou associação pelo desempenho cujo esforço reflete a sua contribuição para a 
cadeia leiteira. 
  
O sistema de votações da Castrolanda encerrará as indicações em 30 de junho, momento em que 
iniciará o processo de desenvolvimento dos resultados do Prêmio. A divulgação dos três finalistas 
em cada segmento será no dia 15 de julho. 
  
A cerimônia está marcada para a quarta-feira, 14 de agosto, no Memorial da Imigração Holandesa. 
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corporativo 
 
 
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS COOPERATIVOS  

A Unifica – Universidade Corporativa Castrolanda em parceria com o ISAE (FGV) e Sescoop, está proporcionando o 

PCCC - Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos, com o objetivo de capacitar futuros conselheiros para 

Castrolanda. Venha fazer parte desse time! O objetivo é aprimorar e desenvolver competências dos Membros de 

Conselhos e futuros conselheiros para proporcionar uma visão estratégica que auxilie na construção dos novos cenários 

cooperativos, assim como, fortalecer conhecimentos sobre as atribuições e responsabilidades do Conselho e seus 

membros. Dessa forma, convidamos os conselheiros eleitos e aos interessados em ser conselheiros futuramente a 

participar do PCCC. A turma será composta por integrantes das três cooperativas, Frísia, Castrolanda e Capal. Vagas 

limitadas! 

Sugere-se que os participantes devem apresentar: 

•   Atitudes de referência para o desenvolvimento coletivo - liderança; 

•   Potencial contributivo para a alavancagem de negócios cooperativos; 

•   Preferencialmente, com curso médio completo. 

•   Cooperados (as) e familiares interessados futuramente em ser conselheiro administrativo ou fiscal. 

O início do curso mudou para o mês de junho e os interessados em se inscrever devem enviar nome completo, matrícula 

e CPF até o dia 30/05, quinta-feira, para o e-mail unifica@castrolanda.coop.br. Para mais informações falar com Tamiris 

Goto Almeida pelo telefones 42 99148-7526, 42 3234-8000. 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

A área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado solicita aos cooperados que efetuem o mais 

breve possível a atualização de seus cadastros junto a cooperativa. Além dos dados cadastrais o setor necessita atualizar 

as fotos de cada cooperado. A foto padrão identidade pode ser enviada via e-mail ou podem ser tiradas no setor de 

Cadastro de Cooperados. Em caso de dúvidas entre em contato através do endereço 

cadastrocooperado@catrolanda.coop.br.  

 

     leite 

 
 

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE 

A Área de Negócios Leite reforça a importância da atualização cadastral da propriedade no Setor de  Desenvolvimento 

Humano e Relacionamento com o Cooperado, conforme divulgação e orientações publicadas nas circulares anteriores. 

Esta atualização se faz necessária para viabilizar a realização das programações forrageiras.  

Devido a alterações ocorridas recentemente no CREA, não conseguiremos programar as áreas agricultáveis que não 

possuam cadastro na cooperativa. 

Mais informações: Raphael (42) 9136-9673. 
 

 

       CRONOGRAMA LOJAS AGROPECUÁRIAS  
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS LOJAS – DEVIDO AO INVENTÁRIO – NO MÊS DE JUNHO 

mailto:cadastrocooperado@catrolanda.coop.br
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INVENTÁRIO LOJAS – JUNHO 2019   

   

Loja Sexta  Sábado 

Piraí do Sul 07/jun 08/jun 

Loja Matriz-Peças 14/jun 15/jun 

Loja Itapetininga 14/jun 15/jun 

Loja Matriz-Farmácia 21/jun 22/jun 

Loja Itaberá 21/jun 22/jun 

Loja Ventania 28/jun 29/jun 

 
PLANTÃO POOL LEITE 

O setor Pool Leite informa seu novo número de plantão: (42) 98837-1762. A partir do dia 15/05/2019 todos os assuntos 

relacionados ao Pool Leite após o horário de expediente, feriados e finais de semana deverão ser comunicados apenas 

neste número. 

mercado agropecuário 

 

 
Cotações futuras | BM&F 

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

JULHO U$ 18,24 34,69 31,19 4,0520 

AGOSTO U$ 18,46 - - 4,6895 

SETEMBRO U$ 19,62 35,22 31,72 4,1140 

      
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 77,00 R$   30,17 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 75,32 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$ 81,00 - 

SOJA Disponível Santos 2019 R$ 80,60 - 

MILHO Castro R$ 33,00 R$   19,21 

MILHO Itaberá R$ 31,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 152,50 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 142,50 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 850,00 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  
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Plantão Pool Leite- (42) 9 8837-1762 

Plantão Loja Agropecuária  

Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 

você sabia? 
 

 
- DEFUMADOS ALEGRA: Produzido naturalmente com carnes nobres em estufas de tecnologia alemã 

COMO SURGIU O PROCESSO DE DEFUMAÇÃO? 

Este método fez-se necessário devido a necessidade da conservação das carnes por mais tempo. O processo é baseado 

na exposição do alimento à fumaça que vem da queima incompleta da madeira, serragem, carvão, etc. Além do sabor e 

do aroma tão característicos, o método faz com que o alimento crie uma casca e desidrate, dificultando a entrada de novos 

contaminantes. 

 

- CONSTRUÇÃO DO REGIMENTO JOVEM COOPERATIVISTA 

A Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado convida jovens cooperados e filhos de 

cooperados a partir de 14 anos para participarem de reunião de construção do Regimento dos Jovens Cooperativistas e 

planejamento do lançamento do documento no Agroleite. A reunião será realizada no próximo sábado, dia 25/05, das 9h 

às 11h, no Espaço Unifica na Cidade do Leite. Contamos com a participação de todos! 

 

- 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, Contabilidade/Tributos e Central fiscal, 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; 

- Controladoria 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! 

 

- CONVITE AOS JOVENS COOPERATIVISTAS VOLUNTÁRIOS 

Os interessados em dar seu depoimento sobre a adoção dos cachorros da Cidade do Leite, por favor dirigirem-se ao antigo 

RH para pegar a camiseta. As gravações ocorrerão no próximo sábado (25/05), das 11 às 12h. 

 

- PROMOÇÃO DE CORTES DE CORDEIRO E LEITÃO 

O Setor de ovinos anuncia preços especiais para cortes congelados de cordeiro e leitão. O carré fatiado e o pernil, por 

exemplo, saem por R$33,00.  Para mais informações, entrar em contato com Joel ou Willian pelo telefone (42) 3234-8171. 
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