
 

 

 

DESTAQUE: 
A Cooperativa começou uma campanha para arrecadar donativos para as vítimas 
das fortes chuvas no Paraná. São milhares de famílias desabrigadas e que precisam 
de nossa solidariedade. A Cooperativa apoia a campanha com feijão e leite, porém 
os desabrigados necessitam de agua potável, colchões, fraldas, etc. Doações de 
Cooperados (as) e colaboradores são bem vindas e podem ser feitas através da 
matrícula Castrolanda Ação Social nº 3342.  
 

 

Nº 25 *  PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA  *  26.06.2014 

//PALESTRA 
Cooperado (a) participe da palestra sobre Mercado 
Agrícola, Clima e Sustentabilidade que será realizada na 
quinta-feira (10 de julho). 
 
Local: Memorial da Imigração Holandesa 
Horário: Das 8h às 12h 
 
Programação:  
8h - Previsões de Clima (Rodrigo Tsukahara, Coordenador 
de Pesquisa em Agrometeorologia na Fundação ABC). 
9h30  -   Intervalo para café 
10h   -  Análise de Mercado de Trigo, Soja e Milho 
(Fernando Muraro, especialista em análise técnica e 
fundamental de mercado de commodities agrícolas nos 
EUA). 
11h15 - Sustentabilidade na Agricultura (Francisco 
Graziano, articulista do jornal O Estado de S. Paulo, 
consultor em organização, marketing de agronegócios e 
sustentabilidade. Sócio-diretor da OIA/Certificação 
socioambiental). 
 
Mais informações no Departamento Comercial (DDR234-
8032). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

:: CORPORATIVO 
//CLASSIFICADO  
Vende-se imóvel rural com 24,4 ha, situado no Bairro 
Bonsucesso em Piraí do Sul, com reflorestamento de 
pinus. Os interessados devem enviar suas propostas em 
envelope fechado para Ana Julia na Diretoria até o dia 
30 de junho. A Cooperativa reserva-se no direito de não 
vender caso o valor não atinja o mínimo desejado. 

 
:: AGRÍCOLA 
//OBRAS NA UNIDADE AGRÍCOLA MATRIZ 
Atenção Cooperado  (a)  a coordenação de defensivos 
pede a sua compreensão pelos possíveis  transtornos 
com a reforma a ser realizada nas dependências do 
barracão de defensivos. As melhorias se fazem 
necessárias para o melhor atendimento e o 
cumprimento das normas de segurança. 

 
//PROGRAMAÇÃO DE SAFRA 
O setor de insumos agrícolas comunica que está aberta 
até o dia 30 de junho a programação da safra de 
verão14/15. Cooperado (a) procure o seu agrônomo 
para efetuar a programação de todos os insumos 
necessários para as culturas de verão. O setor ressalta a 
importância de planejar antecipadamente toda a 
necessidade de insumos. Programe-se! 
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:: LEITE 
 
//CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
O curso de inseminação artificial capacita os interessados  de forma objetiva num treinamento que envolve teoria e prática de 
36 horas, no Instituto Cristão em Castro/PR. Inscrições com Luciano (42) 8809-7576 ou Paulo (42) 8865-2291. Promoção 
Instituto Cristão e CRV Lagoa. 

 
//CONSULTA PÚBLICA DO MÚTUO DE RATEIO 
A área de negócios Leite enviou na Caixa Postal dos pecuaristas um material para consulta pública do mútuo de rateio, na qual 
há anos a Castrolanda opera um “seguro mútuo para sanidade e raio”, hoje chamado de Mútuo de Rateio, que indeniza os 
produtores que cumprem as regras do Regulamento do Controle Sanitário e que tiveram animais sacrificados ou abatidos 
positivos para brucelose e/ou tuberculose, ou animais atingidos e mortos por raio. No atual Mútuo de Rateio todos os 
cooperados contribuem para indenizar os sinistros ocorridos. Participe da Consulta, preencha o material e envie para a área de 
Negócios Leite da Cooperativa até o dia 11 de julho.  

 
 
 
 
 

:: AGROLEITE 
 
//VIAGEM CLUBE DE BEZERRAS 2014 - APCBRH 
Atenção pais das crianças que participam do Clube de Bezerras 2014. Inscreva o seu filho (a) para participar da viagem para 
conhecer as instalações da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH em Curitiba/PR). É 
necessário informar o RG e a autorização de viagem deve ser entregue até o dia 30 de junho para Franque na área de negócios 
Leite. A saída está prevista para às 9 horas da quinta-feira (03 de julho). A organização determina a participação de 4 pais para 
acompanhar as crianças na viagem.  
 

//BALCÃO DE VENDAS - AGROLEITE 
Cooperado (a) interessado em participar do Balcão de Vendas de animais no Agroleite 2014 podem fazer as inscrições na área 
de comercialização de animais com Dirceu ou Johnny até o dia 15 de junho. É uma excelente oportunidade  lançada para esta 
edição do Agroleite. Mais informações (42) 3234-8047, email: dirceu@castrolanda.coop.br   ou  johnny@castrolanda.coop.br  

 
//INSCRIÇÕES DE ANIMAIS – AGROLEITE 
Na próxima semana serão abertas as inscrições para os animais que vão participar do Agroleite 2014 – de 04 a 08 de agosto. O 
evento vai sediar a 46ª Expohol – Exposição Nacional da Raça Holandesa e a XXXIII Exposição Nacional da Raça Jersey. Para a 
raça holandesa o responsável pelos julgamentos será Mark Rueth e para a Raça Jersey Andrew Vander Meulen ambos trazidos 
pela Semex Brasil. Haverá também Torneio Leiteiro para as raças Holandesa e Jersey. Aguarde na próxima circular as orientações 
para inscrição. Mais informações com Rodrigo Prioto (42) 3234-8234. 
 

//PROGRAMAÇÃO – AGROLEITE 
No site oficial do evento www.agroleitecastrolanda.com.br você acompanha as últimas notícias e informações para o Agroleite. 
Acesse também o facebook exclusivo www.facebook.com/agroleitecastrolanda. A programação geral já está disponível. Confira! 
 

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

IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha  *  Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584 
Tiragem: 800 exemplares  *  Periodicidade: Semanal  *  Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br  *  42 3234.8084 

 

mailto:dirceu@castrolanda.coop.br
mailto:johnny@castrolanda.coop.br
http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
http://www.facebook.com/agroleitecastrolanda
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

SOJA PARANAGUÁ US$ MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

JULHO/14                31,50 24,80 21,30 2,2095 

AGOSTO/14             31,46 24,18 20,68 2,2285 

SETEMBRO/14         26,12 24,40 20,90 2,2490 

NOVEMBRO/14       26,10 25,05 21,55 - 

MAIO/15                   26,71   2,4790 
    

 

// MERCADO AGRÍCOLA 
 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 67,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 65,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 70,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 71,00 - 

MILHO Castro R$ 24,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 25,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 140,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 68,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 770,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 750,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 710,00 R$ 417,00 

TRITICALE  - R$ 285,00 
 

 
 
 
//PLANTÃO VETERINÁRIO 

Univet 
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606 
Robson Nisgoski | 3232-2844 -  9978-1899 
Castrovet 
Plantão Permanente | 8824-3466 
Maneio 
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603 
Coopervet 
Plantão Permanente | 9908-7626 -  8836-4569 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 
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:: FEIJÃO 
 
//PRÉ-LIMPEZA E SECAGEM DE AVEIA PRETA  
Atenção Cooperado (a) a Unidade de Negócios Feijão presta serviço de pré-limpeza e secagem de AVEIA PRETA, com serviço de 
descarga, transbordo. Mais informações na Unidade com a área de comercialização a granel (42) 3234-8248.  

 
 
:: CARNES 
 
//CURSO SOBRE MANEJO GERAL DE OVINOS  
Participe do curso sobre Manejo Geral de Ovinos de Corte (Senar) que será realizado nos dias 14 e 15 de julho conforme abaixo: 
Teoria: DAT  
Prática: Unidade Genética de Ovinos 
Aberto para funcionários e gerentes e o conteúdo vai abordar as raças ovinas, conformação e seleção de ovinos de corte, 
cruzamento e melhoramento genético, instalações e equipamentos, manejo geral, nutricional, sanitário e reprodutivo. 
Mais informações e inscrições com Bruna até o dia 20 de junho (42) 3234-8171 ou (42) 8823-8329. Vagas limitadas. 

 

:: COMUNIDADE 
 
//GRUPO FOLCLÓRICO  
O Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda  convida para a apresentação que será feita com o Boerenkoor e dos alunos de 
Folclore da Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda no 53º Festival Folclórico e de Etnias do Estado do Paraná, na 
terça-feira (8 de julho) no Teatro Guaíra em Curitiba/PR, às 20h30min.  Os ingressos estão sendo vendidos na Farmácia 
Willylanda e com a Diretoria do GFHC. 
 
 
Apoio: 
 

 

 


