
FÓRUM MAIS MILHO 
A Aprosoja, Abramilho, Aprosmat, Canal Rural  e as cooperativas anfitriãs Frísia, 
Castrolanda e Capal convidam para a 5ª edição do Fórum Mais Milho, que será 
realizado em Castro, no Memorial da Imigração Holandesa, na quinta-feira, 1º de 
junho, com início às 14 horas. O evento vai debater a situação do mercado do grão no 
Brasil, caminhos para melhorar a produção, comercialização e logística. A 
programação será divulgada na próxima circular. Todo o evento será transmitido ao 
vivo pelo Canal Rural.  Cooperado (a) participe. 

 

corporativo 
 
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
Á área de cadastro informa que o mês de maio é o mês do envio dos Impostos de Renda (último 
exercício) para atualização cadastral. O cooperado deve manter o cadastro atualizado na Cooperativa. 
Os dados atualizados são fundamentais para:  
  
COMUNICAÇÃO COM O COOPERADO - manter informação atualizada sobre o endereço, inclusive 
telefones e e-mail. Com estas informações atualizadas e completas a Cooperativa pode enviar 
correspondências, extratos, convites para comparecimento a eventos programados tais como: palestras 
e assembleias, envio de circulares e solicitações diversas. 
  
ALIMENTAR OUTROS SISTEMAS COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - a base deve servir a todos 
os demais sistemas. Por exemplo: projetos de financiamentos, emissão de notas fiscais, programação 
de insumos, renovação de limite de crédito para obtenção de custeios via bancos.  
 
SUBSIDIAR DECISÕES - concessões de créditos, limites em contas produção, etc.  
 
Mais informações no Administrativo Financeiro da Cooperativa na área de cadastros de cooperados 
com Francyelle ou Priscila pelos telefones (42) 3234- 8264/ 3234-8202. 
 

agrícola 
 

9º CONCURSO DE SILAGEM DE MILHO 
A Fundação ABC avisa aos produtores de silagem que as inscrições para a nona edição do concurso de 
silagem vão até o dia 16 de junho, ou seja, falta menos de um mês para o prazo se encerrar.  
Importante destacar que além da participação, o produtor também ganha as análises de KPS, Peneiras 
e Amido Fecal. Para mais informações, procure o Assistente Técnico que lhe presta atendimento. 
Até o dia 15 de maio, 286 amostras foram inscritas. Já é o novo recorde do concurso. Na última edição, 
o total foi de 278 amostras.  
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carnes 

 
2º FESTIVAL DE CARNE SUÍNA ALEGRA 
A Alegra Foods, com o apoio das Cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, convida a todos para o 2 º 
Festival da Carne Suína Alegra no dia 11 de junho (domingo). Além de projetar a cidade de Castro no 
cenário turístico regional e nacional e propiciar mais uma alternativa gastronômica para a sua família, o 
evento tem a missão de divulgar e estimular o consumo da carne suína, destacando os benefícios para 
a saúde nos diferentes tipos de corte e preparos. 
A festa começa às 11h e oferece almoço com entrada, acompanhamentos e diversos cortes de carne 
suína. A atração fica por conta da banda Big Time Orchestra. Os ingressos custam R$35,00 para 
pessoas acima de 14 anos; R$20,00 de 06 à 14 anos e crianças até 5 anos não pagam. (O valor do 
ingresso não incluí bebidas) Pontos de venda: caixa do Setor Financeiro da Unidade Matriz. Mais 
informações pelo telefone (42) 3234-8215 e nas próximas circulares. 

 
CASTROLANDA CORDEIROS E CARNES ESPECIAIS  
Visite a loja de varejo de carnes da Castrolanda no Mercado Municipal em Curitiba. O ponto de vendas 
oferece um ambiente totalmente planejado, visando sempre conforto e comodidade com serviço de 
atendimento especializado e personalizado. O Mercado Municipal de Curitiba fica na Avenida Sete de 
Setembro, 1865. Mais informações da Loja falar com Paulo Rodrigues pelos telefones (41) 3363-6551 
ou (41) 9162-0318 ou e-mail paulo_rodrigues@castrolanda.coop.br. 
 

leite 
 
TROFÉU AGROLEITE – COOPERADO (A) DÊ O SEU VOTO 
Vão encerrar no dia 31 de maio (quarta-feira) as votações para a edição 2017 do Troféu Agroleite. 
Acesse o site www.trofeuagroleite.com.br e dê o seu voto, quem ou qual empresa na sua opinião 
merece receber o Prêmio Troféu Agroleite 2017. A premiação será realizada em Agosto durante a 
programação oficial do Agroleite. 

 
CLUBE DE BEZERRAS - REUNIÃO  
O setor de Assistência Técnica Leite convida os pais das crianças que vão participar do Clube de 
Bezerras 2017 para a reunião que será realizada no dia 25 de maio (quinta-feira), às 19h no Espaço 
Educação Corporativa (antigo DAT).  
A reunião será sobre o Regulamento, agendamento das visitas nas fazendas, as aulas práticas, e a 
definição da data para a Prévia. Mais informações no setor de Controle Sanitário e Gestão com 
Aldoilson Machado pelo telefone (42) 3234-8326. 
 

VISITA TÉCNICA - APCBRH  

A APCBRH informa que no período 29 a 31 de maio e 05 a 08 de junho, o Técnico da Associação 

estará na região para realizar a Inspeção Zootécnica (registrar) e a Classificação para Tipo (analisar 

conformação para saber quais os melhores animais e ter uma posição de como acasalar). Agende uma 

visita com o técnico para saber mais sobre: o Controle da qualidade de leite individual de vacas 

(contagem de células somáticas, gordura, proteína e ureia); diagnóstico de IBR/BVD através do leite e 

doenças que afetam sua reprodução; diagnóstico de prenhêz através do leite com 28 dias; avaliações 

genéticas e genômicas (quais os animais superiores geneticamente para leite, gordura, proteína e tipo); 

e WEB + LEITE (Programa on-line de gerenciamentos de propriedades leiteiras). Mais informações na 

APCBRH com Salete pelo telefone (41) 2105- 1713 ou e-mail srg@holandesparana.com.br, com Médico 

Veterinário e inspetor/classificador Pedro pelo telefone (41) 98815-6936 ou e-mail 

pedro@holandesparana.com.br. Na Cooperativa Castrolanda informações com Adrielle Stresser pelo 

telefone (42) 3234-8121 ou e-mail adrielle@castrolanda.coop.br.   
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você sabia? 
  
JOVEM COOPERATIVISTA: Que já estão agendados os eventos e atividades do Programa Jovem 
Cooperativista. O programa é voltado para todos os jovens que são cooperado(as) e filho(as) de 
cooperados(as) que visam desenvolver novas lideranças, despertando uma visão de futuro, 
conhecendo a sua cooperativa, princípios, história e filosofia cooperativista. Todas as inscrições dos 
eventos podem ser feitas pelo site www.castrolanda.coop.br/eventos. Confira o calendário: 
 

TEMA DATA HORA LOCAL 

Workshop de brainstorm e 
prototipia 

10 de junho (sábado) 09h às 18h Espaço Corporativo (Matriz) 

26º Encontro Estadual do 
Jovemcoop 

26 e 27 de julho  
(quarta e quinta-feira) 

A definir Cafelândia - PR 

Benchmarking na  
Cooperativa COMIGO 

8 a 10 de setembro 
 (sexta-feria a domingo) 

A definir Goiás - GO 

Treinamento Experiencial 
ao Ar Livre (TEAL) 

3 de novembro 
(sexta-feira) 

A definir Na RPPN Ninho do Corvo, em 
Prudentópolis - PR 

 

Mais informações no site e com a Assessoria de Cooperativismo por email 
cooperativismo@castrolanda.coop.br ou telefone (42) 3234-8318 /3234 -8284 e (42) 98816-8878. 
 
ANÚNCIOS NO JORNAL CASTROLANDA: Que os(as) cooperados(as) podem enviar para o Setor de 
Comunicação um anúncio de sua empresa para ser colocado gratuitamente no Jornal Castrolanda 
Notícias. Basta enviar no e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br o anúncio e no texto o nome 
completo do cooperado(a) com o número de matrícula. 
 
CIRCULAR POR E-MAIL: Que o cooperado(a) pode receber semanalmente a Circular via-email no 
mesmo momento da publicação. Para receber, cadastre seu e-mail no site 
www.castrolanda.coop.br/newsletter . Informe o nome e o seu email. 
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mercado agropecuário 
 

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

JULHO   9,53 27,39 23,89 3,3410 

AGOSTO      9,54 - - 3,3630 
     SETEMBRO   9,51 27,94 24,44 3,3870 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  70,00 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$  68,62 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  68,70 - 
SOJA Disponível Santos 2017 R$  69,00 - 

MILHO Castro R$  26,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  23,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 160,00 R$   94,8 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 260,00 R$   84,6 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 610,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 690,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 550,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 366,00 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 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 
 
 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 
 


