
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. Confira a 
programação: 
Painel 1: Como Agregar Valor ao Milho 
Painel 2:Uma Política de Longo Prazo para o Milho 
Painel 3: Pós-Colheita: da Armazenagem à Logística 
Encerramento com Happy Hour Alegra e Bier Hoff. O evento terá transmissão ao vivo 
pelo Canal Rural. Está confirmada a presença do Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Blairo Maggi. 

 

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 

 

PROGRAMAÇÃO DE CULTURAS DE VERÃO 
Atenção cooperado (a). A Unidade de Negócios Agrícola informa que estão abertas as programações 
para as culturas de verão – safra 2017/2018. Procure o seu assistente técnico para programar sua 
próxima safra. O prazo para as programações vai até o dia 23 de junho (sexta-feira). Não deixe para 
última hora. Em caso de dúvidas entrar em contato com a Juliana no telefone (42) 3234-8122. 
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carnes 

 
ATENÇÃO BOVINOCULTORES 
A Fábrica de Rações fará um levantamento de produtores interessados na utilização da tecnologia de 
“óleos essenciais/funcionais”, ingrediente este que tem sido divulgado pelas empresas fornecedoras 
junto aos cooperados (as) e tem se mostrado como uma inovação na produção leiteira. Portanto, solicita 
aos produtores interessados que manifestem seu interesse para Ana Carla (42) 3234-8023, setor de 
pedidos de rações, para formalizar o processo. Durante os próximos 60 dias os técnicos de 
bovinocultura estarão disponíveis para esclarecimento sobre o assunto. 

 
CONTRATO DE VENDA DAS MATRIZES SUÍNAS DE DESCARTE 
A Unidade de Negócios Carnes informa abaixo as orientações para o contrato de venda das matrizes 
suínas de descarte: 

1.OPCIONAL; 
2.Será considerado descarte de 40% do plantel de matrizes produtivas; 
3.Será pago o mesmo valor do suíno padrão; 
4.Prazo até 30 de junho (sexta-feira) para assinatura; 
5.O valor de venda da matrizes descarte é descontado do valor do leitão/terminado. 

Mais informações com Danilo Leal Rocha, Coordenador de Produção (42) 3234-8125. 

 
2º FESTIVAL DE CARNE SUÍNA ALEGRA 
A Alegra Foods, com o apoio das Cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, convida a todos para o 2º 
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 Matriz. Mais informações pelo telefone (42) 3234-8215. 
 

leite 
 
REUNIÃO PECUARISTAS DE LEITE  
A Castrolanda junto com a organização do Agroleite 2017 tem a expectativa de promover um evento tecnológico 
voltado para idealizar novas soluções para a cadeia leiteira. As melhores soluções poderão ser premiadas no 
Troféu Agroleite. Para que isso aconteça, precisa entender quais são os problemas encontrados nesse contexto, 
envolvendo os produtores, propriedades, animais, manejo, gestão, sanidade, nutrição, logística, qualidade do leite, 
entre outros, para que com essas informações seja possível construir temas relevantes e que tragam melhorias 
aos negócios.  
Pecuarista de leite, você está convidado para participar no dia 1º de junho (Dia Mundial do Leite), às 8horas,  de 
uma conversa para identificar junto da equipe de organização essas necessidades juntos. O local será na sala da  

Educação Corporativa, na sede da Castrolanda. Mais informações com Luiz Fernando Frederico, Coordenador 
de TI  (42) 3234-8009 / 98837-0296, luiz_frederico@castrolanda.coop.br ou Roselia Gomes da Silva,  
Assessora do Cooperativismo  (42) 3234-8284 / 98816-8878,  cooperativismo@castrolanda.coop.br 
 
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. 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR. 
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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. 

 
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.   

 
ANIMAIS UPN 
O setor de Comercialização Agropecuária informa a disponibilidade de 5 animais da UPN que não foram 
a leilão por estarem sem condições. Se houver interesse, envie uma carta proposta até o dia 05 de 
junho (segunda-feira), às 17:30. Os animais terão um valor mínimo, a Castrolanda se reserva ao direito 
de aceitar ou não as propostas se estiverem abaixo do valor de mercado. 

 

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-feira 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. 
 
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. 

 
AGROLEITE: Que o Agroleite será realizado no período de 15 a 19 de agosto. Tempos Modernos é o 
tema desta edição. O relógio será o símbolo, afinal é utilizado como medidor do tempo desde a Antiguidade, 
em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. 
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mercado agropecuário 
 

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

JULHO   9,50 27,86 24,36 3,3050 

AGOSTO      9,52 - - 3,3075 
     SETEMBRO   9,49 26,91 23,41 3,3391 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  67,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$  66,12 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$  70,50 - 

SOJA Disponível Santos 2017 R$  70,30 - 

MILHO Castro R$  26,50 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  23,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 200,00 R$   94,8 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 230,00 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 
 


