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EXPOLEITE ARAPOTI
A Cooperativa Capal convida para a 45ª Expoleite Arapoti, que acontecerá nos
dias 26, 27, 28 e 29 de julho, no Parque de Exposições da Capal. O período para
inscrição dos animais está aberto e encerra às 18 horas, desta sexta-feira, 14 de
julho. Na Castrolanda, os interessados devem procurar Adrielle Stresser, do Setor
de Controle Sanitário e Gestão, ou podem contatá-la pelo e-mail
adrielle@castrolanda.coop.br ou pelo telefone (42) 3234- 8121. Em Arapoti é
possível dirigir-se diretamente à Capal, enviar e-mail para o endereço
pecuaria@capal.coop.br ou telefonar para o (43) 3512-1027 e falar com Faine.

corporativo
TREINAMENTO DESENVOLVENDO HABILIDADES
A Assessoria de Cooperativismo e o Programa Jovem Cooperativista convida jovens cooperados(as) e filhos(as)
de cooperados(as) a participar do Treinamento Master Mind – Desenvolvendo Habilidades que acontecerá nos
dias 29/07, 05/08 e 26/08, das 9h às 13h, na Unidade de Feijão. Alguns dos propósitos do treinamento são
aprimorar a habilidade de memorização, desenvolver a autoconfiança, romper barreiras na comunicação e criar
uma perspectiva positiva da vida. O Programa Jovem Cooperativista visa desenvolver novas lideranças,
despertando uma visão de futuro, conhecendo a sua cooperativa, princípios, história e filosofia cooperativista. As
inscrições podem ser feitas pelo site www.castrolanda.coop.br/eventos. Em caso de dúvidas contatar Roselia
Gomes da Silva pelos telefones (42) 3234-8284 ou 9-8816-8878.

MULHERES EM AÇÃO
A Assessoria de Cooperativismo e o Programa Mulheres em Ação, convida cooperadas de Piraí do Sul, esposas
de cooperados piraienses, e filhas maiores de 18 anos, para um bate papo sobre as próximas ações junto com a
Castrolanda. O encontro será no entreposto de Piraí do Sul, às 14 horas, do dia 19 de julho. Mais informações
entrar em contato com a assessoria pelo telefone (42) 3234-8284.

COTAS UNF
A Unidade de Negócios Feijão informa que há cotas da Unidade disponíveis para venda. Os interessados devem
entrar em contato com a Controladoria através do telefone (42) 3234- 8083.

agrícola
REFORMAS ESCRITÓRIO AGRÍCOLA MATRIZ
A Unidade de Negócios Agrícola informa que em virtude das obras de reforma no prédio administrativo da
Unidade na Matriz os atendimentos estão realocados no prédio ao lado. Durante esse período pede a
compreensão dos cooperados (as) e as equipes estão a disposição para qualquer dúvida.

PÓS GRADUAÇÃO EM PÓS-COLHEITA DE GRÃOS E A SEGURANÇA DO ALIMENTO
Atenção cooperados (as) que possuem ANF (Armazenagem a Nível de Fazenda). A Unidade de Negócios
Agrícola convida para participar do Curso de Pós Graduação para Especialização em Pós Colheita e Segurança
do Alimento (Pós Graduação idealizada pelo Dr. Irineu Lorini – Embrapa Soja, referência nacional na área de
armazenagem de grãos).
Carga Horária: 360 horas
Local de Realização: Unifil – Fundação ABC em Castro/PR
Número de Vagas: 30 a 40 pessoas
Período de Realização: início no 2º Semestre de 2017
Dias e horários: aulas quinzenais
- Sextas-feiras (tarde: das 14h às 18h e noite: das 19h às 22h)
- Sábados (das 8h às 12h)
Custo: Será financiado parte pelo Sescoop.
Importante: O aluno deverá ter graduação concluída para realizar o curso. Os interessados devem encaminhar
um email para diogenes_huzar@castrolanda.coop.br com nome e CPF até dia 20 de junho. Mais informações com
Diógenes (42) 9 8886 8559.

carnes
PEDIDOS DE RAÇÃO VIA WHATSAPP
A Fábrica de Rações de Castro informa que a partir de agora receberá pedidos de rações e matéria prima via
WhatsApp pelo telefone (42) 9-9156-1282. Ao solicitar o pedido via WhatsApp é necessário enviar as seguintes
informações: matrícula, nome do produtor, propriedade de destino, produto, quantidade, data de entrega e nome
do solicitante. O recebimento do produto solicitado também será confirmado via whatsapp. Abaixo seguem as
regras de horários para os pedidos:
RAÇÕES PARA:
-Pedidos para suínos com
entrega prevista para o dia
seguinte.
-Pedidos para bovinos com 1 dia
de antecedência a sua rota.
-Pedidos para outros tipos de
rações.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

SÁBADOS E FERIADOS

07h40 às 14h

07h40 às 11h30

07h40 às 16h

07h40 às 11h30

07h40 às 14h

07h40 às 11h30

Para mais informações entrar em contato com Ana Carla e Katia das 7h40 às 16 horas pelos telefones (42) 32348023 ou 3234- 8103, ou com o colaborador Anderson de Lara, das 16h às 22 horas, também pelo telefone 32348103.
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BALCÃO DE VENDAS DE OVINOS
O Setor de Assistência Técnica de Ovinos informa que até o dia 07 de agosto (segunda-feira) estarão abertas as
inscrições de animais para o balcão de ovinos que acontecerá durante o Agroleite 2017. As inscrições podem ser
realizadas na Unidade de Negócios Carnes, com a colaboradora Bruna de Oliveira Fittkau, via e-mail ou por
telefone. Após a inscrição os ovinocultores poderão enviar fotos e vídeos dos lotes para divulgação.
Estarão aptas a participar do Balcão de Vendas todas as fêmeas ovinas das raças e cruzamentos, com foco
principal em borregas. Os machos devem ter idade máxima de 3 anos, ter registro animal e exame andrológico.
Todos os animais precisam passar por exames para admissão no Agroleite seguindo as regras previstas no
regulamento do evento. Além dos itens descritos no regulamento, machos e fêmeas deverão estar tosquiados,
casqueados, limpos e apresentando uma boa condição corporal. Mais informações: brunaf@castrolanda.coop.br
ou pelo telefone (42) 3234-8212/(42)98823-8329.

CLUBE DA BORREGA
Até o dia 21 de julho (sexta-feira) estão abertas as inscrições para as crianças, de 6 a 12 anos, que têm interesse
em participar do Clube da Borrega em 19 de agosto (sábado), último dia do Agroleite. A Agropecuária Maré irá
ceder os animais para as crianças que não possuírem e, de 15 em 15 dias, está sediando atividades de
treinamento para a apresentação na feira. O treinamento acontece na Agropecuária Maré e as datas dos próximos
encontros são: 15, 22 e 29 de julho e 05 de agosto. Mais informações com Fernando da Agropecuária Maré (42)
9-9940-0106 ou com Jhonny (42) 9-8837-3825.

leite
POOL LEITE
A administração do Pool Leite informa que nos fins de semana e feriados somente um técnico estará responsável
pelos atendimentos. Desta forma as ligações telefônicas dos demais técnicos são desviadas para o plantonista
responsável. Tendo em vista que os meios de comunicação Whatsapp e SMS não realizam o desvio das
chamadas e mensagens, a administração do Pool solicita que entrem em contato através de ligações telefônicas.
A equipe do Pool busca uma solução que possa transferir também as chamadas e mensagens encaminhadas por
Whatsapp e SMS, tão logo tenha será comunicado. Mais informações com a Coordenadora Administrativa,
Adriana dos Santos (42) 3234-8310.

AGROLEITE 2017 - Inscrições de Animais
Estão abertas as inscrições para a participação dos animais no Agroleite 2017 que será realizado no período de
15 a 19 de agosto. Os expositores interessados em participar do evento devem acessar o site
(www.agroleitecastrolanda.com.br) e preencher a ficha de inscrição. Após colocar os dados do animal, o expositor
deve encaminhar a documentação para a área de Negócios Leite da Cooperativa.





RAÇA HOLANDESA P&B – O expositor da raça holandesa pode inscrever 20 animais efetivos como
criador/expositor e “livre” reservas, além dos animais do Clube de Bezerras e Shopping Pérolas do Leite
(Balcão de Vendas).
RAÇA HOLANDESA V&B – O expositor da raça holandesa V&B pode inscrever 25 animais efetivos como
criador/expositor e “livre” reservas, além dos animais do Clube de Bezerras e Shopping Pérolas do Leite
(Balcão de Vendas).
RAÇA JERSEY – Para a raça Jersey poderão ser inscritos 30 animais como criador/expositor, sendo 05
reservas. A participação é permitida de um macho para cada 7 fêmeas efetivas e Shopping Pérolas do
Leite (Balcão de Vendas).
OVINOS – As inscrições para ovinos deverão ser feitas diretamente no site da Ovinopar,
www.ovinopar.com.br e estarão abertas até o dia 28 de julho.

A organização informa que estão confirmados os jurados: Horácio Larrea (Argentina) para a raça Holandesa V&B
e Clube de Bezerras. Pat Conroy (Estados Unidos) para a Raça Holandesa P&B e Fábio Fogaça (Brasil) para a
Raça Jersey. Os três jurados serão responsáveis por definir a Campeã Suprema Agroleite 2017. Mais informações
na Unidade de Negócios Leite, com Adrielle Stresser no telefone (42) 3234-8121 ou Julie Ribeiro (42) 3234-8320.

SHOPPING AGROLEITE
O Setor de Comercialização Agropecuária informa que estão abertas as inscrições para o Shopping Agroleite. Os
produtores que têm interesse em vender animais devem comunicar o setor até às 17h30 do dia 28 de julho (sextafeira).
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você sabia?
PLANTÃO PORTARIA: Que agora a portaria e a recepção (Agrícola) disponibiliza um telefone de
plantão com contato direto 24 horas para eventuais emergências. Esse novo recurso visa a melhoria
da comunicação entre os setores para um atendimento com mais agilidade e qualidade. Telefone: (42)
99164 7057.
RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO: Que o Fórum Eleitoral de Castro está realizando o
recadastramento obrigatório de todos os eleitores do Município, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18
horas na sede do Fórum. O prazo vai até 24 de novembro, mas a previsão é de filas de mais de seis
horas nos dias finais.

mercado agropecuário
Cotações futuras | BM&F
SOJA BMF

MILHO CAMPINAS R$

R$ / FOB / CASTRO

DÓLAR COMERCIAL

JULHO
SETEMBRO
NOVEMBRO U$ 22,25
MAIO U$ 22,36

26,55
25,97
27,70
-

23,05
22,47
24,20
-

3,2430
3,2787
3,3665

Mercado Agrícola
PRODUTO

DESCRIÇÃO

MERCADO

PREÇO MÍNIMO SAFRA
2016/2017

AVEIA
AVEIA
SOJA
SOJA
SOJA
SOJA
MILHO
MILHO
FEIJÃO
FEIJÃO
TRIGO
TRIGO
TRIGO
TRITICALE

Branca Consumo
Preta Consumo
Disponível Ponta Grossa
Disponível Castrolanda
Disponível Paranaguá
Disponível Santos 2017
Castro
Itaberá
Preto Extra – São Paulo
Carioca Comercial (8)
Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania
Pão Itaberá
Doméstico

R$ 71,50
R$ 70,12
R$ 74,50
R$ 74,50
R$ 25,50
R$ 23,50
R$ 180,00
R$ 120,00
R$ 650,00
R$ 700,00
R$ 590,00
R$ 390,00

R$ 30,17
R$ 19,21
R$ 94,80
R$ 84,60
R$ 644,00
R$ 584,00
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 – (42) – 886-7024
Logística Leite – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865
Plantão Loja Agropecuária
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024
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