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O Setor de Gestão de Pessoas em parceria com o Senar promovem o curso “Atualização do MOPP”, com o objetivo de 
atualizar os conhecimentos na condução de cargas perigosas com eficácia, responsabilidade e segurança. Pré-
requisitos: ter feito o curso do MOPP  e ser portador de certificado cuja validade esteja expirando neste ou no próximo ano. 
Carga horária de 16 horas. As inscrições devem ser efetuadas diretamente na Área de Gestão de Pessoas com Andréia 
(DDR 3234-8013)  ou andreia@castrolanda.coop.br 
*A data será divulgada conforme o número de interessados no curso.

O Setor de Gestão de Pessoas convida para o  4° Intercâmbio Cultural entre Cooperativas que será realizado no dia 3 de 
julho (Sábado), em Curitiba. O objetivo do ITC é incentivar as manifestações artísticas, divulgar o trabalho dos artistas e, 
como o próprio nome do evento sugere promover o intercâmbio cultural entre os cooperativistas e cooperativas. A 
programação do ITC é multicultural. Abrange apresentações de teatro, dança, música, declamação de poesias, coral, arte 
circense, exposição de artesanato e de obras de arte. Podem participar o evento colaboradores das cooperativas, 
cooperados e familiares. Os trabalhos podem ser inscritos nas categorias: arte circense, artesanato, dança, música, 
literatura e teatro. As fichas de inscrição devem ser feitas  até o dia 28 de maio. Mais informações na Área de Gestão de 
Pessoas com Andréia Santana (DDR 3234-8013)  ou andreia@castrolanda.coop.br

Vende-se um trator agrícola (4x4), New Holland, 2003, modelo Tl75, Chassi 304416, série 7x 2585, com 
aproximadamente 5150 horas de uso. Valor R$ 42.500,00. Tratar com Edenilson (43) 8817-1951 ou Geraldo (43) 3545-
1737. 
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Embalagens Big Bag

                

                

                

A Loja Agropecuária disponbiliza para venda embalagens Big Bag (1000Kg). Os interessados devem procurar qualquer das unidades de 
atendimento. 

                

                

                

                

                

                
                

                

                
                

                

                

                

                

                

                

                
                
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                                                

                

                
Atendimento: Loja Agropecuária                                

                                                

A Unidade de Negócios - Leite  com o objetivo de avaliar os serviços prestados e sugerir melhorias nas Lojas Agropecuárias 
(Castro, Itaberá, Curiuva e Ventania) coloca a disposição do associado/terceiro urnas com fichas de avaliação sobre a 
satisfação no atendimento.  A cada 15 dias o material será coletado para análise e tomada de decisão para as sugestões 
e críticas. Assim a Unidade de Negócios quer garantir a competitividade das lojas agropecuárias pelos serviços e produtos 
ofertados. Participe! *Para receber um retorno da gerência/coordenador, favor identificar-se  com nome e matrícula.

                

                

                
                
                

                

                

                
                

                

                

                

                

                

                

                

                

LEITE

A Unidade de Negócios - Leite comercializa novilhas recriadas da Unidade de Produção de Novilhas (UPN) com excelente potencial 
genético e preços abaixo do mercado para cooperados ou terceiros com produção menor de 700 litros/dia (média dos últimos 12 meses). 
Os interessados devem procurar o técnico responsável pela sua propriedade. O prazo para manifestar a intenção de compra encerra-se 
no dia 4 de maio. 

                                

                

                

Novilhas da UPN 
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Seminário Mercadológico

Reunião para pecuaristas 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

3

AGRÍCOLA

O Pool de Leite ABC convida para o Seminário Mercadológico que será realizado no dia 11 de maio (terça-feira), às 8h30min no Memorial 
da Imigração Holandesa. 
Programação:
8h30min - Abertura - Rogério Marcus Wolf (Coordenador Comercial Pool ABC)
8h45min - Perspectivas para o mercado de leite - Vicente Nogueira Neto (Departamento de Economia da CBCL - Confederação Brasileira 
das Cooperativa de Laticínios)
9h30min - Conjuntura do mercado sob a ótica do simleite - Gustavo Beduschi (Assessor Técnico da CBCL)
10h15min - Milk Break
10h30min - Pesquisa inédita junto ao Consumidor Emergente orienta ações de marketing para o leite e derivados - Marcelo Pereira de 
Carvalho  (Diretor Agripoint)
12h - Almoço no local

O Conselho de Administração da Cooperativa convida os pecuaristas para a reunião que será realizada no dia 5 de maio (quarta-feira), 
às 10 horas, no Memorial da Imigração Holandesa referente aos esclarecimentos sobre a parceria com a  Usina de Beneficiamento de 
Leite (UBL). 

A Unidade de Negócios - Agrícola informa que conforme apresentado na pré-assembléia do setor, a área de produção 
florestal vai  selecionar áreas de associados para cultivo de eucalipto visando complementar a necessidade de lenha dos 
diversos setores da Cooperativa. Não serão selecionadas áreas de agricultura, devendo ser necessariamente áreas já 
destinadas à produção florestal ou ainda não aproveitadas para esse fim. Os interessados devem fazer  a inscrição das 
áreas junto ao setor florestal com Paulo (DDR 3234 8118), até o dia 30 de abril,(sexta-feira) devendo trazer junto o mapa de 
localização da área e matrícula atualizada. Após a análise e vistoria das áreas serão selecionadas aquelas mais 
apropriadas de acordo com os critérios técnicos e logísticos do setor.

A Unidade de Negócios - Agrícola convida os produtores de sementes para a reunião que será realizada no dia 5 de maio 
(quarta-feira), às 18 horas no auditório da Fundação ABC, sobre os resultados da safra de soja e feijão 2009/2010, 
dificuldades enfrentadas e pontos positivos, lembretes sobre sistema de bonificação por qualidade, discussão sobre 
produção de sementes de feijão e início da safra de trigo 2010/2010 (metas, cuidados no campo e bonificação). A reunião 
é aberta aos associados, agrônomos e gerentes das fazendas. Ao final será feito um churrasco de confraternização. 
Confime presenças com Charles (Sementes) (42) 8837-2726.

Fomento florestal

Troféu Agroleite

2º Concurso de Silagem de Milho da FABC

Reunião para produtores de sementes

                

                

                

                

                                
                

                

Estão abertas as votações para o Troféu Agroleite. Os nomes de empresas ou pessoas ligadas à cadeia do leite podem ser indicados 
no site www.agroleitecastrolanda.com.br ou através da cédula de votação já distribuida na caixa postal de todos os associados da 
Cooperativa. 
A escolha está baseada no triângulo: liderança, qualidade e tecnologia não apenas dos seus produtos e serviços, como também das 
pessoas envolvidas no processo. O objetivo é homenagear os maiores e melhores destaques dos segmentos ligados à cadeia do leite 
como forma de reconhecimento e valorização da contribuição de cada um em todas as etapas de produção, desde as atividades 
desenvolvidas da porteira para dentro, até aquelas voltadas ao consumidor final. Participe!

Estão abertas as inscrições para o 2º Concurso de Silagem de Milho da Fundação ABC. O objetivo é valorizar, reconhecer e divulgar a 
“cadeia de produção de silagem de milho” como cultura de alta produção, que fornece forragem de elevado teor energético, premiando 
o responsável técnico, o produtor, o fabricante do equipamento e o hibrido utilizado, dentro do âmbito dos produtores das Cooperativas 
Arapoti, Batavo e Castrolanda.
As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio e podem ser feitas e/ou entregues diretamente na Fundação ABC (Vânia) ou na 
Castrolanda (Unidade de Negócios - Leite). Mais informações na última edição do Castrolanda Notícias. Acompanhe.  
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MERCADO AGROPECUÁRIO

                
                Preço de Suíno 

 

Sindicarne - PR

R$ 1,8700
Sindicarne - SC

R$ 00,0000
Leitão vacinado padrão

R$ 106,0779

Obs: Leitão Vacinado Padrão: Mycoplasma, Rinite e Circovirose

Leitão 22 kg sem vacina

R$ 00,0000
Variação

R$ 1,4980

PLANTÃO VETERINÁRIO

Pioneiros Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Univet
 Luís Carlos  Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606
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MERCADO AGRÍCOLA

AVEIA

SOJA

MILHO

FEIJÃO

TRIGO

TRITICALE

PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2009/2010

DESCRIÇÃO MERCADO

Branca Consumo

Preta Consumo

Disponível Ponta Grossa

Disponível Castrolanda

Disponível Paranaguá

Disponível Santos

Futuro Ponta Grossa

R$ 400,00 / ton

R$ 600,00

R$ 35,50

R$ 34,50

 R$ 37,70

 R$ 38,40

         -

R$ 340,00 / ton

R$ 21,00

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão

Brando

Outros

R$ 15,00

R$ 18,40

R$ 95,00

R$  140,00

R$ 400,00

R$ 370,00

R$ 250,00

R$ 200,00

R$ 17,46 / sc

R$ 80,00 / sc

R$ 80,00

R$ 480,00 / ton

R$ 417,80 / ton

R$ 355,50 / ton

R$ 258,20 / ton

Cotações Futuras | BM&F 

SOJA
PARANAGUÁ US$

MILHO
CAMPINAS R$ 

R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL

22,05

22,01

22,25

20,50

20,50

18,40

00,00

19,20

00,00

19,80

14,85

00,00

15,00

00,00

15,75

1,736

1,740

1,742

1,790

1,815

JUNHO

MAIO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO


