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                Recuperação Funrural: atendimento jurídico na Castrolanda e em Itaberá

Curso: Atualização do MOPP

Intercâmbio Cultural

Classificado

Campanha de vacinação contra Gripe

                

                
                

                

                

                
                

                

                

                
                

Dando continuidade ao trabalho de recuperação de Funrural apresentados na reunião realizada na segunda-feira - 15 
de março,  a Cooperativa comunica que na segunda-feira (26), das 9h às 18 horas os advogados da Marins & 
Bertoldi estarão no Entreposto de Itaberá e na Castrolanda quarta-feira (28), das 8h30 às 17h30min  (Administração 
- sala da diretoria) para atendimento aos interessados em entrar com ação de recuperação do INSS - Funrural. São 
necessários os seguintes documentos:  Cópia autenticada do RG e CPF do associado; Documento que indique ou 
comprove o número do CEI cadastrado junto a Previdência Social; Comprovante de residência do associado e dentro 
das possibilidades as primeiras vias das notas fiscais de comercialização dos produtos na qual contém o destaque do 
Funrural. Na oportunidade os advogados também se colocam à disposição para esclarecimentos de dúvidas 
referentes ao assunto tratado.  O atendimento será limitado a 30 minutos e deve ser agendado antecipadamente 
para a Matriz  na Secretaria Geral, com Aline (DDR 3234-8120 ) e para Itaberá com Lígia (15) 3562-6647. 
Associado, não perca a oportunidade que a sua Cooperativa dispõe quanto a recuperação do imposto. O prazo 
encerra-se em 10 de maio.  Obs.: Os associados que já participaram do atendimento dos advogados e que 
porventura ainda não apresentaram os documentos devem providenciar nesta reunião (26 e 28 de abril).

                
                

                                

                                

                

                                

                

                                

                

                

                                

                

                                

                

                

                                                                                
Curso: Atualização do MOPP                

                

                                                

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. 

A área de Gestão de Pessoas informa no quadro abaixo a data  para a imunização contra a gripe H1N1. Mais informações 
com Rafael Dugonski (DDR 3234-8013).
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*Antigo escritório do associado Roberto Borg
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Reunião para agricultores sobre custos de produção e resultados  

Embalagens Big Bag

Novilhas da UPN 

Palestra: gestão em bovinocultura
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AGRÍCOLA

A Unidade de Negócios - Agrícola convida para a reunião sobre “custos de produção e resultados com a Fundação ABC”, que será 
realizada no dia 28 de abril (quarta-feira), às 14 horas no Memorial da Imigração Holandesa. Na oportunidade serão sorteados dois (2) 
pacotes de viagem para a Farm Progress Show (EUA).  

Acompanhe a agenda da reunião:
14horas - Manejo da Cultura do Trigo com Reguladores de Crescimento (Luís Henrique Penckowski)
15horas - Custos de Mecanização (Fabrício Povh)
15h30min - Utilização do Sistema Agrobanco (Carlos Proença)
16h30min - Aspectos Econômicos da Agropecuária dentro do Grupo ABC (Tobias Katsman).

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

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. 

Participe da palestra sobre  "Gestão em bovinocultura de leite, visando melhoramento genético”, com Raul Lara Resende de Carneiro, 
Médico Veterinário (UFMG), mestre em genética e melhoramento animal (UNESP FCAV), supervisor técnico do departamento de leite da 
CRV Lagoa, no dia 28 de abril (quarta-feira), às 19 horas, no auditório da Fundação ABC.

  

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.

Fomento florestal
                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

                
                

                

                

                

                

                

                

                

                
                
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                                                

                

                

                
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.
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Reunião: ovinocultores
                

A Unidade de Negócios - Carne convida os ovinocultores para uma reunião que será realizada no dia 29 de abril (quinta-feira), às 14 
horas, no auditório da Unidade de Beneficiamento de Batata Semente (UBBS).                 

                

CARNES
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MERCADO AGROPECUÁRIO

                
                Preço de Suíno 

 

Sindicarne - PR

R$ 1,8500
Sindicarne - SC

R$ 00,0000
Leitão vacinado padrão

R$ 106,1242

Obs: Leitão Vacinado Padrão: Mycoplasma, Rinite e Circovirose

Leitão 22 kg sem vacina

R$ 00,0000
Variação

R$ 1,4987

PLANTÃO VETERINÁRIO

Pioneiros Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Univet
 Robson  Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899
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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$ 300,00 / ton

R$ 420,00

R$ 36,50

R$ 35,40

 R$ 38,50

 R$ 39,00

         -

R$ 340,00 / ton

R$ 21,00

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão

Brando

Outros

R$ 15,00

R$ 18,35

R$ 100,00

R$  130,00

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

22,10

22,30

22,10

21,50

18,35

00,00

18,50

00,00

19,25

14,85

00,00

15,00

00,00

15,75

1,7363

1,7745

1,7950

1,7900

1,8000

JUNHO

MAIO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO


