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O ano de 2016 foi muito desafiador para a organização e logística do Agroleite junto das empresas. Vivemos um período 
de instabilidade econômica e política do qual nos deparamos cotidianamente com redução de custos. Não foi fácil.

A criatividade é a saída para a crise. Acreditamos no Brasil, e na importância de valorizarmos as parcerias e assim temos 
novamente uma edição de sucesso.  O Agroleite é uma organização conjunta, ou seja, uma somatória de esforços das 
organizações como Castrolanda, investidores da Cidade do Leite, patrocinadores oficiais, expositores de empresas, 
expositores de animais, associações de raças, instituições e governos. Com essa força, ganhamos representatividade no 
setor e juntos a cada ano trabalhamos com o mesmo propósito, de gerar conhecimento e negócios.

O Agroleite deve ser referência em tecnologia, produção e conhecimento.  

Aproveite essa edição do Castrolanda Notícias para explorar o evento, pois listamos os principais fatos, entre eles o tema 
do Agroleite – nós amamos leite. O leite é um produto essencial para a vida e o nosso coração branco representa a 
campanha de 2016 junto de diversos materiais alusivos ao incentivo do consumo do leite. 
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Você é a favor de que 
Castro seja a cidade 
sede da Expohol 
(Exposição Nacional 
da Raça Holandesa)?

Veja a opinião dos visitantes do site: 
www.agroleitecastrolanda.com.br

Julho 2016
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da Castrolanda 

Julho 2016
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2122 JOICE DE CAMARGO AGRICULTURA TATUÍ-SP
2123 COONAGRO COOP NACIONAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA CURITIBA-PR

MATR. NOME DO COOPERADO ATIVIDADE PRINCIPAL   CIDADE

NOVOS 
COOPERADOS

Gerentes de Unidades Industriais
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Edmilton Aguiar Lemos

Superintendente UIC
Ivonei Durigon

2124 MARCELO RIBEIRO COSTA PECUÁRIA LEITEIRA ITAPETININGA-SP
2125 WASHINGTON MAZZOLA RACCY PECUÁRIA LEITEIRA PARANAPANEMA - SP
2126 ALEX GUSTAVO LOPES GALHEGO ABDELNUR AGRICULTURA ANGATUBA-SP

Contato Comercial: Guerreiro Agromarketing (44) 3026-4457  
Agromídia (11) 5092.3305

8 %
Sim, Castro é a 
bacia leiteira de 
maior produção
de leite do país.

9%
Não, a exposição
deve ser
itinerante

Editorial | FRANS BORG
PRESIDENTE DA CASTROLANDA

Agroleite

Vamos brindar o leite!





FOTO EM
DESTAQUEVENDO UNO WAY EVO

11.0 ano 2012, total flex, cinza,
4 portas, vidros e travas elétricas, 
direção hidráulica com IPVA e seguro
obrigatórios quitados para 2016.

VENDE-SE CHÁCARA
COM LEITERIA
17 alqueires. Valor: R$ 50.000,00 
o alqueire. Tratar: 42 9917-5143

VENDE-SE CHÁCARA 

o alqueire. Tratar: 42 9917-5143 

Cooperado (a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.
Anuncie aqui a sua empresa. Não paga nada pelo seu anúncio.
Faça contato com a área de Comunicação da sua Cooperativa.

4 CORPORATIVO

Classificados

Velocidade é útil somente se você

Joel A. Barker

está correndo na direção certa.

Em ótimo estado. Valor R$ 23.800,00.
Tratar 42 8807-0456 / 8412-7681

CAMINHÃO MERCEDES BENS
1113 - Ano 1976, carroceria,
amarelo. Valor R$ 35.000,00.
Tratar 42 8807-0456 / 8412-7681

ORDENHADEIRA  DELAVAL

9 alqueires. Valor R$ 50.000,00

Canalizada. 4 conjuntos. Unidade 
final. Aço inox. Bomba vácuo 900 
litros. Pulsação simultânea. 
Alimentação trifásica ou monofásica. 
Pouco uso, ótimo estado de 
conservação. Aceito pickup no 
negócio. Tratar 15 9974-3395. Valor: 
R$ 13.000,00.

Análises de cultura | Antiobiograma | Antibiótico
CBT | Pool de tanque | OPG

Rua Juliana, 94 | Colônia Castrolanda | Castro | PR
Fone: 42 3234 1282  | melklab@hotmail.com

O Melk Lab, laboratório veterinário, 
abriu suas portas para atender produtores 
e médicos veterinários de Castro e Região.
Venha nos conhecer, estamos te esperando.

Plantão de Atendimento
42 9928-9364  |  42 8418-0934
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Agosto, seja bem vindo!

Coração pulsando
Agroleite 2016 - 16 a 20 de agosto.

Jovens Cooperativistas
Eles são o futuro. Nossos jovens cooperativistas foram para Caiobá para troca 
de ideias, integração e também comemoração. Esses são os objetivos do 
Encontro Estadual do Programa Jovemcoop, no Sesc Caiobá.
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INGREDIENTES 
500ml de leite

1 pitada de canela em pó
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo 

Fonte: www.allrecipes.com.br

1 - Em uma panela pequena, aqueça o leite, açúcar mascavo e canela em fogo médio.
mexa de vez em quando para evitar que o leite grude no fundo da panela.

Leite quente
com canela

2 - Quando o leite começar a ferver, retire do fogo e transfira para um liquidificador.
3 - Bata até espumar.
4 - Polvilhe com canela em pó e sirva quente.

MODO DE PREPARO 

Receita do mês

F
o

to
: D

iv
u

lg
aç

ão

AD
DI

E

LAUQ 

do leite.
capital nacional

dirceu@castrolanda.coop.br

42 8823 7695

Castro, 

42 8837 1969

johnny@castrolanda.coop.br

QUALIDADE 
GENÉTICA

VENDA DE ANIMAIS,
EMBRIÕES CONVENCIONAIS E FIV,
ASPIRAÇÕES E PRENHEZES.

Oportunidade única de investir no 
seu rebanho com plantéis 
reconhecidos pelo elevado potencial 
genético e excepcional produtividade.



Na trilha do leite

AGROLEITE
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grandes diferenciais da Cooperativa, realizadora do 
evento, destaca o Presidente, Frans Borg. “Temos uma 
equipe técnica que foca os seguintes pontos: Quali-
dade do leite, produção e conservação de forragens, 
nutrição, gestão da propriedade, planejamento do 
crescimento e uso do crédito e melhoramento gené-
tico. Temos uma relação não maior que 35 produto-
res por técnico. Devemos destacar também a Sanida-
de Animal. O cooperado da Castrolanda tem toda 
uma estrutura para aumentar sua competitividade, 
acessando através dela crédito, tecnologia, produtos 
e serviços que facilitam a gestão do seu negócio e 
que minimiza os riscos em suas decisões”, explica.

ntre conhecimento e negócios está o Agrolei-E te, um evento especializado, voltado ao pro-
dutor de leite. Realizado em Castro, capital 

nacional do leite, cidade com produção aproximada 
de 240 milhões de litros por ano, o Agroleite aconte-
ce no mês de agosto e busca através de sua progra-
mação apresentar o potencial de produção de leite.

A programação dura cinco dias dos quais são promo-
vidos atrativos que refletem o trabalho da Castro-
landa no investimento constante da produção ao 
processamento. A organização da cadeia como um 
todo, desde o antes da porteira até o varejo é um dos 
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PRINCIPAIS NÚMEROS

CIDADE DO LEITE  

O Agroleite é uma semana de oportunidades tanto para as empresas deste setor como para os produtores e tem sido 
plataforma para lançamentos. É também excelente fonte de informação, paralelo às exposições,  os seminários realiza-
dos no evento onde abrem discussões sobre o mercado proporcionando uma leitura rápida, eficiente e realista das ten-
dências e demandas do mercado leiteiro. O Agroleite traz também dois grandes diferenciais das feiras do país. As Dinâ-
micas no Campo, onde os produtores podem acompanhar as máquinas em movimento e através dessas demonstrações, 
captar o que existe de tecnologia nesse mercado de máquinas e equipamentos.  Outro diferencial é o Dia de Campo em 
que é possível ver de perto a vitrine de novas tecnologias para forragens.

 Expecta�va de público:
49 mil pessoas

 Nº de expositores 
de animais: 70

 Expecta�va de negócios:
R$ 40 milhões

 N° de expositores:
180 empresas

 Nº de de animais: 
550
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Coração de Leite
Em tempos de tanta informação a comunicação do Agroleite 

Com o slogan “Nós amamos leite” o evento tem como tema 
central o leite, um produto essencial para a vida e um coração 
branco  representa a campanha de 2016 junto de diversos 
materiais alusivos ao incentivo do consumo do leite.

Por que tomar leite?

OSSOS FORTES
Embora existam outras fontes naturais de cálcio, 
como as verduras verde-escuras, o leite é a mais 
importante, pois conta com a presença de 
caseinofosfopeptídeos, lactose e proteínas que 
facilitam a absorção do cálcio. Pesquisas indicam 
que até 75% do cálcio adicionado a bebidas, como 
o "leite de soja', se perde, ficando aderido ao fundo 
das embalagens. Além do cálcio, o leite contém 
proteínas, fósforo e outros nutrientes que são 
essenciais para a saúde óssea, reduzindo o risco de 
fraturas e previnindo o aparecimento de 
osteoporose. Mas, a prevenção deve começar cedo 
para se ter ossos fortes por toda a vida.

MELHOR 
QUALIDADE
DO SONO
Esse benefício se deve à presença de vários 
componentes do leite que promovem o sono, 
incluindo vitamina B12, nucleosídeos e, o mais 
conhecido de todos, o triptofano. Esse aminoácido, 
não fabricado pelo corpo, modula a produção de 
serotonina, neurotransmissor que dá sensação de 
bem-estar. E a serotonina, por sua vez, é usada na 
produção de melatonina, o hormônio do sono. O 
triptofano está presente no leite, e daí vem aquele 
conselho antigo da vovó, de que você deveria tomar 
um copo de leite morno antes de ir para a cama.

DENTES SAUDÁVEIS
Além do efeito do cálcio sobre a resistência dos 
dentes, pesquisadores da Dinamarca e Austrália 
mostraram que o leite de vaca ajuda a reduzir os 
efeitos das bactérias causadoras de cárie e doenças 
da gengiva. Essas bactérias formam a chamada placa 
bacteriana que, ao longo do tempo, é colonizada por 
espécies produtoras de ácido, como o Streptococcus 
mutans, que provocam cáries, especialmente quando 
a dieta é rica em açúcar.

Quando a placa atinge a gengiva, destrói os tecidos 
que dão sustentação aos dentes, além de aumentar o 
risco de vários tipos de câncer em todo o organismo. 
Ao menos duas proteínas presentes no leite de vaca - 
lactoferrina e osteopontina - são capazes de reduzir a 
formação das placas, agindo contra a colonização 
bacteriana. Para se ter uma ideia, uma bactéria 
comum da cavidade bucal produz 4 a 5 vezes mais 
cáries na presença de "leite" de soja, quando 
comparado ao de vaca. Os pesquisadores sugerem, 
inclusive, a adição desses componentes do leite às 
fórmulas de pastas dentais, visando melhor saúde 
oral.

CABELOS BONITOS
E SAUDÁVEIS
Uma nutrição balanceada é essencial para manter a 
saúde e beleza dos cabelos, pele e unhas. O leite é 
uma das melhores fontes naturais de nutrientes 
essenciais relacionados com a aparência externa. Por 
exemplo, as proteínas, lípides, cálcio, vitaminas A e 
B6, biotina e potássio, presentes no leite, agem em 
conjunto para tornar os cabelos macios e brilhantes. 

Fonte: bebamaisleite.com.br

#bebaleite



8 ENTREVISTA

O Agroleite é sede da 48ª Expohol 
(Exposição Nacional da Raça 
Holandesa) e da 3ª Etapa da Edição 
do Circuito Nacional da Raça 
Jersey. A equipe do Castrolanda 
Notícias conversou com o 
Presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa, João Guilherme 
Brenner. Veja a entrevista abaixo.

A Nacional

Qual a importância para a ABCBRH de 
estar na Cidade do Leite, Castro é consi-
derada a maior bacia leiteira do país, 
com a realização da 48ª Expohol?
Como entidade nacional fazemos parte da cadeia do 
leite. Realizar a exposição nacional da raça em even-
tos de expressão como o Agroleite, permite que, de um 
lado, os criadores e expositores de animais de todo o 
Brasil,  mostrem e divulguem o seu trabalho, e que  de 
outro lado,   para o  público interessado, o  acesso a 
estes animais. Constitui-se para os nossos associados 
uma oportunidade de negócios de lado a lado.    

Você que também é produtor, referência 
na raça Holandesa, o que você recomen-
da para o desenvolvimento contínuo do 
Agroleite?
Ao meu ver , a palavra de ordem para uma atividade 
leiteira sustentável  é a eficiência. Para se conseguir 
isto é preciso conhecimento, gestão, tecnologia e 
recursos financeiros compatíveis à atividade. Conse-
guimos isto com espírito empreendedor, visão finan-
ceira, regras sanitárias e capacidade de relacionamen-
to. O Agroleite tem sido um importante catalizador 
deste processo e se espera contínuo aperfeiçoamento  
das suas atividades neste sentido.

Qual a importância do evento para o 
relacionamento da Associação com seus 
associados, ou seja, os criadores e expo-
sitores?
Trazer animais de alto nível para competir e ganhar,  
atende o nosso lado competitivo e nos incentiva a 
sempre melhorar. Lidamos também com o espírito da 
boa convivência, do saber perder, do respeitar as 

regras estabelecidas e do respeito de uns com os 
outros. Mas há um aspecto mais fundamental, no meu 
entendimento,   que é o da celebração. Poder receber 
os criadores de todo o Brasil  na feira e  no nosso 
estande é uma oportunidade única de  estreitar relaci-
onamentos e festejar o momento e mostrar quão 
eficiente é   a raça holandesa.

O Agroleite caminha em suas estratégias 
para a internacionalização de suas ativi-
dades. Como a Associação pode auxiliar 
neste processo?
Como o Agroleite, a Associação Brasileira de Criadores 
de Bovinos da Raça  Holandesa, busca ampliar seus 
horizontes a caminho da internacionalização. Este ano, 
nos filiamos a WHFF (World Holstein Frisian Federati-
on ), que é uma entidade mundial que congrega 42 
associações da raça holandesa  de diversos países . Seu 
objetivo maior é o de alinhar procedimentos e inter-
cambiar conhecimentos. Esta entidade reúne-se a cada 
04 anos em um congresso itinerante. Este ano, o even-
to aconteceu em abril em Buenos Aires. Tivemos a 
oportunidade de estar presentes e realizar, durante a 
apresentação que fiz sobre a atividade leiteira no 
Brasil,   um convite para  todos os presentes visitarem  
a Expohol  durante o Agroleite. Temos alguns países 
confirmados.  Já é um bom começo!

O Agroleite é a vitrine da tecnologia do 
leite no Brasil. Como você essa afirma-
ção?
A cadeia do leite está muito bem representada no 
Agroleite, que é sem duvida uma das grandes vitrines 
do Brasil. No entanto, como um país continental que 
somos, temos que valorizar as exposições menores , 
mais capilares , e que da sua maneira incentivam os 
criadores da raça.

JOÃO GUILHERME BRENNER

Há um aspecto 
fundamental, no meu 
entendimento,  que é 
o da celebração. Poder 
receber os criadores 
de todo o Brasil  na feira 
e  no nosso estande é uma
oportunidade única de  
estreitar relacionamentos, 
festejar o momento 
e mostrar quão eficiente 
é a raça holandesa.

‘‘

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DOS CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA HOLANDESA
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AGROLEITE
AO LONGO DOS ANOS

9MURAL

2002 2007

2009 2010

2011 2012

2014 2015



10 CAMPEÃS

2001 - FLORENÇA JONAH DA SINFONIA 
BOVINA - Cri/Exp: Maria H. Lourenço

2002 - KLAAS AALTJE 121
Cri/Exp: Klaas Salomons

2003 - ARMIN GRETA SELMA MILAN
Cri/Exp: Vilmar J. Carlin e Pierina C. Ma�e

2004 - DE JONG JACOBA 171 KEMVIEW
Cri: Aanr de Jong - Exp: Robert Jan de Jong 

2005 - KLAAS AALTJE 305
Cri/Exp: Klaas Salomons

2006 - WILPE SIMONETE 1
Cri/Exp: Francisco van Wilpe 

2007 - A.L DURHAM JODI ENCORE
Cri: Cláudio H. Brenner - Exp: Cláudio H. 
Brenner e/ou João G. R. L. Brenner

2008 - ERICA LYSTER JOYA 509
Cri/Exp: Alexandre J. Boer e/ou Outros



11CAMPEÃS

?
2016 - Quem será a vencedora?

2009 - HEIDA VALENTIN DO RANCHO 
MENDES - Cri/Exp: Sandro Aurélio Hey

2010 - ANA IVONE VALENTIN SANKARINA
329 - Cri/Exp: Sandro Aurélio Hey

2011 - BORG ENCORINA LHEROS 842 Cri: Ubel 
Borg - Exp: Ubel Borg e/ou Rogério E. Borg

2012 - RAG POESIA BOND 382 - Cri: Raul da F. 
Guimarães - Exp: Jan J. de Boer e/ou Fernando R. de Boer

2013 - DIAMANTINA ROCA GOLDWYB 
TOCHA TE EX 93 - Cri/Exp: Dirceu A. Osmarini

2014 - ERICA ATWOOD JOYA 976 - Cri: Alexandre 
Jean Boer e/ou Outros - Exp: Regine H. Noordegraf

2015 - MONICA JAMAL CIGANINHA
Cri: Valdirio Heidemann - Exp: Carlos J. Wallauer
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Entre
ASPAS

“Talvez essas não sejam a melhores 
palavras, mas eu vejo esse Parque com 
inveja e admiração. Eu acho essa ideia 

super brilhante. Estou voltando da 
Espanha e lá a tendência é outra. As 

pessoas estão vendendo animais, 
desmanchando propriedades. É muito 

bom ver que tem gente comprando, 
investindo, querendo melhorar. Aqui nos 

identificamos totalmente com o foco da 
feira, o tema do leite, produto de 

qualidade, inovação. É isso que a Hipra 
procura.’’

Carles Fabregas, Diretor Presidente da Hipra Saúde Animal

“Essa ampliação, essa 
modernidade, pode ser 

comparada com os melhores 
parques do Brasil. Falei sobre isso 

pro Frans, e ele disse 'mas não 
terminamos ainda'. Dois eventos 

são diferenciados no Brasil, e o 
Agroleite é um deles. O 

importante é que aqui é técnica, 
ensinamento, inovação 

tecnológica, e quanto a isso não 
tem igual no país.”

Gil Bueno Magalhães, Superintendente Estadual
do Ministério da Agricultura

“Vejo como um reconhecimento à 
minha trajetória. Ser notabilizado pela 

qualidade do trabalho é uma injeção 
de ânimo e um estímulo para 

continuar fazendo o melhor. Penso que 
se deve usar essa distinção como 

combustível, porque ele nos coloca a 
responsabilidade de manter o trabalho 

em alto nível.’’

Alexandre Pedroso, Técnico do ano em 2015 - Troféu Agroleite

“Eu sou um novato na área de leite. 
Estou há apenas 3 anos. O Agroleite 

para mim é um aprendizado, tanto em 
relação ao gado, como em relação a 

equipamentos e medicamentos. Nesta 
segunda visita observo que o Parque 

ganhou modernidade, se tornou mais 
espaçoso, e está muito mais bonito.’’

Marco Melhado, Advogado e criador de Jersey em Santos (SP)

“Eu não conheço outros parques 
assim. Pra mim esse está no top da 

linha. Não existe feira grande assim no 
Nordeste.. Minha propriedade é em 

Redenção, a 45 km de Fortaleza. Estou 
há 4 anos no leite. Vim com meu filho 
pra ver o julgamento do Jersey. Gostei, 
aqui é tudo diferente, tem muita coisa 
nova. Fui bem recebido, bem tratado 

estou doido para voltar.’’

José Ribamar Fernandes Paixão, 
Pecuarista de Leite em Fortaleza (CE)

“Eu nunca vi a Agroleite dar passos para 
trás. A cada ano está melhor. A Nacional 

da raça holandesa precisa estar numa 
exposição grande e com bom público. Aqui 

é o único lugar do país que eu vejo 
arquibancada cheia de mulheres e 

crianças, família inteiras chegando as 20h 
da noite para ver vaca, sem que haja show 

nem nada. Eu acho essa cultura 
fantástica.’’

Cleocy Fam de Mendonça, 
Superintendente Técnico da Associação ‘‘Mineira’’

dos Criadores de Gado Holandês



CLUBE DE BEZERRAS

Em tempos de Olimpíadas
conheça um pouco mais sobre

o trabalho dos Medalhistas do Leite 
 Clube de Bezerras é um trabalho que busca 

O fazer com que as crianças tomem gosto pela 
atividade leiteira. O projeto tem mais de 25 

anos de atividades. Qualquer criança pode partici-
par: filhos de cooperados, de funcionários e até 
mesmo quem não tenha gado. Basta ter o apoio de 
um criador que disponibilize o bezerro. É necessário 
ter até 15 anos, estar entre o 5º e o 9º ano do Ensino 
Fundamental. A criança fica responsável pelo bezer-
ro desde seu nascimento e deve participar de todos 
os cuidados com o animal. O coordenador do Clube 
de Bezerras, Junio Fabiano dos Santos, destaca que 

esse trabalho é o início do fomento para a atividade 
leiteira “Essas crianças, ou seja, esses jovens no futu-
ro, podem ser nossos criadores e expositores profissi-
onais”. Foi o que aconteceu com Charles Salomons, 
hoje um dos grandes criadores da Castrolanda. Ele 
lembra que nos tempos de criança, sempre que podia 
participava. “Acho que me ajudou muito porque 
incentiva o gosto pela criação de gado desde cedo”, 
disse Salomons, se referindo ao julgamento do Clube 
de Bezerras Regional da Castrolanda, que aconteceu 
no dia 6 de agosto.  

JULGAMENTO FINAL - É no Agroleite que as crian-
ças participam do resultado desse trabalho. No 
Sábado (20) é realizado o julgamento e a premia-
ção final. 

14 PRÉVIA

Classificação final da prévia do Clube de Bezerras 2016

Melhor apresentador novato

Melhor apresentador veterano

Cassiano Machado da Cunha

Caio Henrique de Boer

1º colocado Veterano - classificação final

2º colocado Veterano - classificação final

Hilco Lucca Rabbers (171,7 pontos)

Daniel Pacheco de Oliveira (163,8 pontos)

1º colocado Novato - classificação final

2º colocado Novato - classificação final

Ronald Peres da Silva (162,2 pontos)

Cassiano Machado da Cunha (145,4 pontos)

‘‘Uma forma certeira de uma 
criança criar amor pelos 
animais.’’

RONALD RABBERS
COOPERADO 
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O desempenho das crianças que 
participaram desta edição do 
Clube de Bezerras foi além da 
expectativa. Temos vários novatos 
que ao participar pela primeira vez 
tem uma expectativa diferente.  O 
empenho das crianças na fazenda 
nos orgulha muito. A participação 
dos pais e dos instrutores gerou 
uma ótima interação e ter 
realizado esse evento junto do 
Instituto Cristão foi excelente. As 
aulas foram muito divertidas e 
com participação integral das 
crianças. Aulas práticas e teóricas 
e no final uma gincana fechou com 
chave de ouro todo esse trabalho 
de integração.”

JUNIO FABIANO DOS SANTOS

‘‘

COORDENADOR TÉCNICO DO CLUBE DE BEZERRAS

PRÉVIA



.com/castrolanda

Comentários 
no Facebook 

CRV Lagoa na fita!

Hendrikus Richard Rabbers

Agroleite

O leite e um alimento saudável a saúde.

Vitoria Baltazar

Troféu Agroleite

GEA!! #GoGEA

Gabriel Carcavallo 

Semex!

Cristiane Lopes

Agradeço ao apoio dos amigos independente do 
resultado final.

Nelci Mainardes

Parabéns aos finalistas de todas as categorias! 
Estamos muito animados com a indicação. Obrigado, 
Agroleite, e parabéns pela iniciativa.

Ouro Fino Saúde Animal 

Trekker Trek

Eu vou.

Felipe Urbanski

Muito linda!!!

Maria Vilma Marques Prado

Tudo muito lindoo

Gean Agostinho

Sábado, 20/07 a programação oficial está disponível 
no site www.agroleitecastrolanda.com.br

Rachel Slmns

Parabéns aos amigos profissionais da Vaccinar!!! 
Reconhecimento merecido a esta grande empresa 
Ricardo Marçal Caonetto, Ulisses Minozzo e Aldo E. 
Barbarra Visinoni! 

Jorge Abreu 

TROFÉU



DIARIAMENTE 

Fórum do Feijão  

Dia de Campo: Vitrine de Forragens  

Painel Técnico da Ovinocultura  

Dinâmica de Máquinas  

Troféu Agroleite  

Julgamento da Raça Holandesa V&B  

Julgamento de Ovinos  

Painel da Mulher Cooperativista  

Julgamento da Raça Jersey Jovem   

Fórum da Pecuária de Leite  

Julgamento de Ovinos  

Julgamento da Raça Holandesa Jovem

Fórum da Agricultura  

Julgamento dos Jovens Criadores  

Julgamento da Raça Jersey Adulta  

Fórum da Suinocultura  

Premiação do Concurso de Silagem  

Fé & Café: A força que une todos  

Campeonato de Tratores: Trekker Trek  

Julgamento do Clube de Bezerras  

Julgamento do Clube da Borrega  

Julgamento da Raça Holandesa Adulta  

Julgamento da Vaca do Futuro e Campeã Suprema do Agroleite 2016  

Centro de Eventos 

Centro de Eventos 

Centro de Eventos 

Campo Experimental 

Centro de Eventos 

Campo Experimental 

Memorial da Imigração Holandesa 

Pista de Julgamento 1 

Pista de Julgamento 2 

Centro de Eventos 

Pista de Julgamento 1 

Centro de Eventos 

Pista de Julgamento 2 

  Pista de Julgamento 1 

Centro de Eventos 

Pista de Julgamento 1 

Pista de Julgamento 1 

Centro de Eventos 

Centro de Eventos 

Centro de Eventos 

Pista de Provas 

Pista de Julgamento 1 

Pista de Julgamento 2 

Pista de Julgamento 1 

Pista de Julgamento 1 

Expediente dos expositores de empresas 08h30 às 18h 

Abertura dos portões 08h 

Fóruns e Palestras 09h30 e 14h 

Julgamento de Animais 08h30 e 13h30 

Fechamento dos portões19h 

TERÇA - 16/08
Abertura Oficial do Agroleite 2016 com o Fórum da Sustentabilidade  09h30 

Fórum da Batata  14h 

QUARTA - 17/08

09h30 

09h30 

14h

14h 

20h 

QUINTA  - 18/08

08h30 

09h30 

09h30 

13h30 

14h 

SEXTA - 19/08
08h30 

08h30 

09h30 

11h30 

13h30 

14h 

19h 

SÁBADO - 20/08
08h30 

10h 

10h30 

10h30 

11h30 

15h 

17h Encerramento das atividades do Agroleite 2016 

Confira a programação do evento
AGROLEITE

17PROGRAMAÇÃO
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13h30

14h

14h10

15h

15h15

16h30

Inscrição e distribuição de material

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Intervalo

Desafios futuros da cadeia brasileira da batata, com Natalino 
Shimoyama, Engenheiro Agrônomo - ESALQ (USP), Gerente 
Geral da Associação Brasileira da Batata (ABBA). 

Encerramento

Aplicações da agrometeorologia no cultivo da batata, com 
Rodrigo Yoiti Tsukahara, Coordenador e Pesquisador em 
Agrometeorologia na Fundação ABC - Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuário. Possui Mestrado e Doutorado 
pela Universidade Estadual de Londrina, Especialização em 
Irrigação pelo Galilee Institute. Atualmente é Coordenador 
de Pesquisa em Agrometeorologia na Fundação ABC, com 
experiência na área de Agronomia e ênfase em ecofisiologia 
vegetal, atuando principalmente nas seguintes linhas de 
pesquisa: climatologia agrícola, modelos matemáticos, 
instrumentação agrometeorológica, irrigação, sistemas de 
suporte à decisão e sensoriamento remoto.

FÓRUM DA SUSTENTABILIDADE

Centro de Eventos 
Pessutão

16 de agosto 
terça-feira

08h30

9h30

11h20

12h30

Inscrição e distribuição de material

Abertura Oficial do Agroleite 2016, com Frans Borg, 
Presidente da Castrolanda e José Roberto Ricken, Presidente 
da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar).

Intervalo

Encerramento

10h Cooperativismo e sustentabilidade, com José Roberto Ricken.

10h40 A sustentabilidade da cadeia produtiva do leite, com Pedro 
Braga Arcuri, da Embrapa Gado de Leite, MG.

11h30 A sustentabilidade do agronegócio brasileiro, com José Luiz 
Tejon Megido. Drº em Ciência da Educação pela Universidad 
de La Empresa, no Uruguai. Mestre em arte e cultura pela 
Universidade Mackenzie. Professor convidado da Audencia 
Nantes École Management - França (Master of Science 
Management), Coordenador Acadêmico de Programas da 
FGV in Company, Coordenador Acadêmico de Pós Graduação 
e Coordenador do Núcleo de Agronegócio da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing – ESPM/SP. Atua também como 
professor convidado de diversas universidades brasileiras. 
Eleito por 4 vezes consecutivas palestrante top FIVE do país 
pelo prêmio top of mind ESTADÃO e medalha do mérito 
acadêmico ESPM 2013/2014. Especializou-se em 
Agribusiness pela Harvard Business School, de Boston (USA). 
Em Marketing pela Pace University de Nova Iorque (USA). 
Em “New Mídia” pelo MIT, Boston (USA) e Liderança pela 
INSEAD, Fontainebleau (França). Em 2015 Tejon passou 
a integrar o Hall da Fama pela Associação Brasileira de 
Marketing - ABRAMARK e foi eleito prêmio Destaque 
Imprensa pela AEASP.

FÓRUM DA BATATA

Centro de Eventos 
Pessutão

16 de agosto 
terça-feira

FÓRUM DO FEIJÃO

Centro de Eventos 
Pessutão

17 de agosto 
quarta-feira

08h30 Inscrição e distribuição de material

DIA DE CAMPO: VITRINE DE
FORRAGENS E DINÂMICA DE
MÁQUINAS

Campo
Experimental

17 de agosto 
quarta-feira

08h30

9h

Inscrição e distribuição de material

Apresentação da Vitrine de Forragens: cultivares de azevém, 
aveia branca e preta, centeio, cevada, trigo duplo propósito, 
festuca e chicória. Empresas Participantes: Castrolanda, 
Pioneer, Atlântica, PGW Sementes, Sementes Adriana, Biotrigo, 
Fundação Pró-Sementes, Fundação ABC, Iapar, Embrapa 
e UEPG.

13h30 Apresentação das Dinâmicas de Máquinas: Técnica de confecção 
de silagem pré-secada, Colhedoras de Forragem, Aspectos 
sobre a qualidade do pré-secado e custo de produção do 
pré-secado. Empresas Participantes: Haramaq, Krone, Casale, 
Ipacol, McHale, Menta e Kuhn.

9h30

9h40

10h40

11h

12h30

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Perspectivas de Mercado, com Juliano Seabra, 
Empresário do setor.

Intervalo

Novas tecnologias para cultura de feijão no Paraná, com 
Drª. Vania Moda Cirino, Engenheira Agrônoma, 
Pesquisadora do Iapar.

Encerramento

13h30

14h

14h10

15h

15h15

16h30

Inscrição e distribuição de material

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Intervalo

Inseminação artificial com sêmen fresco em ovelhas, com Dr. 
Odilei R. Prado, Médico Veterinário - Universidade Tuiuti do 
Paraná. Consultor técnico da Campos Verdes Consultoria.

Encerramento

Novidades no controle da verminose em ovinos, com Drª 
Cristina S. Sotomaior. Possui graduação em Medicina Veterinária, 
mestrado em Ciências Veterinárias e doutorado em Processos 
Biotecnológicos pela Universidade Federal do Paraná.  
Atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná e docente do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu - Ciência Animal da PUC PR.

PAINEL TÉCNICO 
DA OVINOCULTURA

Centro de Eventos 
Pessutão

17 de agosto 
quarta-feira

Do início ao fim quem visitar o Agroleite vai conferir uma programação vasta de conhecimento nas áreas do agronegócio. Para comemorar o ano do meio ambiente na 
Castrolanda, o evento abre com o Fórum da Sustentabillidade em que a produção e motivação estão diretamente ligadas nos temas propostos.

Confira o Agroleite em cada evento da sua programação
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FÓRUM DA PECUÁRIA LEITEIRA

Centro de Eventos 
Pessutão

18 de agosto 
quinta-feira

13h30

14h

17h30

Inscrição e distribuição de material

Abertura e boas vindas da Castrolanda, com homenagem 
aos 50 anos do Centro de Treinamento de Pecuaristas 
(CTP), de Castro/PR.

Encerramento

14h20 Sumário Genético das Vacas Top 100 do Paraná, com Altair
Antonio Valotto, Superintendente Técnico e Administrativo da 
Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa  e Victor Breno Pedrosa, Professor Doutor, do 
Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa.  

15h10 Resumo da Conferência Mundial da Raça Holandesa (UHFF-2016), 
com João Guilherme Brenner, Presidente da Associação Brasileira 
de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa.

15h40 Intervalo

15h50 Panorama do mercado. Da porteira para fora, como isto pode 
afetar o seu negócio, com Eduardo Valias Vargas – Diretor 
Comercial Ruminantes da Cargill Alimentos.

16h40 Oportunidades Nutricionais em tempo de Crise. Da porteira 
para dentro, como isto pode afetar o seu negócio, com 
Alexandre Pedroso – Consultor Nacional Bovinos de Leite 
da Cargill Alimentos.

8h30

9h30

9h40

10h40

11h

Inscrição e distribuição de material

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Intervalo

Saúde & Bem Estar: A boa nova do Leite, com Fabio 
Thomazelli, responsável pelo Marketing da divisão de 
lácteos da Tetra Pak, com 12 anos de Tetra Pak passando 
por diversas funções em vendas e marketing, em SP, 
Monte Mor, Belo Horizonte e em Módena/Itália. 
Administrador de Empresas – FAAP, com MBA em Gestão 
Comercial – FGV e Mestre em Administração com foco 
em Leading Innovation and Change, York St. John University, 
Inglaterra.

Apresentação dos produtos industrializados através da 
intercooperação Frísia, Castrolanda e Capal, com Egídio 
Maffei, Gerente Comercial Leite.

10h Benefícios do consumo de leite nas diferentes fases da 
vida, com Flávia Fontes, Médica Veterinária, com Mestrado 
e Doutorado em Nutrição Animal, pela Escola de Veterinária 
da UFMG. Editora chefe da Revista Leite Integral e 
idealizadora do #bebamaisleite, um projeto de estímulo 
ao consumo de leite.

PAINEL DA MULHER
COOPERATIVISTA

Centro de Eventos 
Pessutão

18 de agosto 
quinta-feira

12h30 Encerramento

FÓRUM DA SUINOCULTURA

Centro de Eventos 
Pessutão

19 de agosto 
sexta-feira

13h30

14h

14h10

15h

15h15

16h30

Inscrição e distribuição de material

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Intervalo

A visão do varejo sobre o mercado carnes, com André Artin 
Machado. Zootecnista pela Universidade de São Paulo – 
FZEA/USP. Consultor de Desenvolvimento de Vendas e 
Clientes – Bovinos, Suínos e Aves, do Grupo Pão de Açúcar. 
Especialista em Qualidade, Segurança do Alimento e 
Certificação na agroindústria pela Escola Nacional Superior 
de Montpellier (França).

Encerramento

Fatores que otimizam o rendimento de carcaça, carne magra 
em suínos, com Gustavo Cordero Gonzáles, da Espanha, 
Médico Veterinário, PhD em Nutrição de Suínos pela Faculdade 
de Madri. Pesquisador com ampla experiência no 
desenvolvimento e gestão de projetos na área de suínos para 
toda a Europa.

8h30

9h30

9h40

10h20

10h30

16h30

Inscrição e distribuição de material

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Intervalo

Agricultura de Precisão: onde chegamos, com José Paulo Molin, 
Esalq (USP). Graduado em Engenharia Agrícola pela 
Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Engenharia 
Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas e PhD em 
Engenharia Agrícola - University of Nebraska. 

Encerramento

Mercado florestal regional atual de eucalipto e pinus e suas 
perspectivas, com Marcio Funchal, Diretor de Consultoria da 
CONSULFOR. Administrador de empresas, mestre em 
Administração Estratégica. Coordena equipes multidisciplinares 
há mais de 25 anos nos mais diversos negócios. 

11h10 Mercado de Grãos no Brasil: Cenários e Perspectivas, com 
Anderson Galvão, Fundador e CEO da Céleres. Engenheiro 
Agrônomo formado pela Universidade Federal de Uberlândia e 
pós-graduado em Administração de Empresas (CEAG), 
na Fundação Getúlio Vargas. 

FÓRUM DA AGRICULTURA

Centro de Eventos 
Pessutão

19 de agosto 
sexta-feira

08h

08h30

08h40

Café da manhã

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Momento da Palavra, com os preletores da Família Epp, de Luís 
Eduardo Magalhães (BA), o casal Siegfried e Úrsula e a 
filha Mareike 

09h20 Apresentação do Projeto - ‘‘Vale da Esperança’’ *os fundos 
arrecadados serão doados para esta entidade.

09h30 Encerramento com Louvor

 
09h40 Palavra final do Presidente da Castrolanda, Frans Borg

 

FÉ E CAFÉ

Centro de Eventos 
Pessutão

20 de agosto 
Sábado  

PALESTRAS
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Castrolanda anuncia
finalistas do Troféu Agroleite 2016

RECONHECIMENTO

 Castrolanda encerrou no dia 30 de junho as 

A votações na internet para a edição 2016 do 
Troféu Agroleite. Os nomes de empresas ou 

pessoas ligadas à cadeia do leite foram indicados 
no site oficial do evento.

Os vencedores serão anunciados durante a cerimô-
nia que será realizada na noite de 17 de agosto, no 
Memorial da Imigração Holandesa.

CATEGORIAS - Genética, Nutrição, Medicamentos, 
Forragens, Sementes, Equipamentos de Ordenha e 
Refrigeração, Equipamentos para Ensilagem, Equi-
pamentos para Fenação, Tratores Agrícolas, Presta-
dor de Serviços Agrícolas, Técnico do Ano, Agente 

Financeiro, Associação de Produtor, Produtor de 
Leite do Ano, Laticínio, Embalagens, Mídia Impressa 
e Mídia Digital.
 
O PRÊMIO - O objetivo do prêmio é homenagear os 
maiores e melhores destaques ligados ao segmento 
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 consu-
midor final.
 
RECONHECIMENTO - O Troféu Agroleite é o mais 
importante e cobiçado troféu do setor leiteiro. É 
entregue anualmente em cerimônia no Memorial da 

Imigração Holandesa (um dos maiores moinhos 
holandês da América Latina), na Castrolanda, em 
Castro/PR.
 
CERIMÔNIA - A cerimônia de entrega do Troféu Agro-
leite é vista por diversas autoridades, personalida-
des do agronegócio brasileiro, presidentes, direto-
res, profissionais das empresas nacionais e multina-
cionais participantes do Agroleite.
 
Concorrem ao Prêmio todas as empresas do seg-
mento leiteiro durante pelo menos 5 meses de 
pesquisa. As votações indicam os três finalistas e os 
vencedores serão anunciados em cerimônia realiza-
da durante a programação oficial do Agroleite. 

TROFÉU



MEDICAMENTOS

MSD 

FORRAGENS

Agropecuária Leffers

Feno Santa Helena

Nobre 

Dekalb

DuPont Pioneer

Sementes Agroceres

ORDENHADEIRAS 
E REFRIGERAÇÃO

EQUIPAMENTOS 
PARA ENSILAGEM

Krone

TRATORES AGRÍCOLAS

John Deere

Massey Fergusson

New Holland

PRESTADOR DE 
SERVIÇOS AGRÍCOLAS

Cia da Silagem

De Boer 

TÉCNICO DO ANO

João Ricardo Alves Pereira

Marcos Neves Pereira

Pedro Guimarães Ribas Neto

AGENTE FINANCEIRO

Banco do Brasil

Caixa

Sicredi

ASSOCIAÇÃO 
DE PRODUTOR

Associação Brasileira dos Criadores de Girolando

Associação dos Criadores de Gado Jersey do Paraná

Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa

PRODUTOR DE LEITE DO ANO

Agropecuária Harm

Fazenda Colorado

Grupo MelkStad

EMBALAGENS

Plastirrico

Sig Combibloc

Tetra Pak

MÍDIA IMPRESSA

Revista Mundo do Leite

Revista Balde Branco

Revista Leite Integral

MÍDIA DIGITAL

Milk Point

Rehagro

EQUIPAMENTOS 
PARA FENAÇÃO

Krone

New Holland

Nogueira LATICÍNIOS

Elebat

Nestlé

Piracanjuba

GENÉTICA

CRV Lagoa

Semex

NUTRIÇÃO

Nutron

Vaccinar

Bayer

Ouro Fino

SEMENTES

GEA

Ordemilk

JF Máquinas

Nogueira

DSM 

Alta

DeLaval

AUDITORIA - A organização do evento dispõe de um sistema de segurança rigoroso que garante a confiabilidade do Prêmio e continuamente 

supervisiona a legitimidade do processo de votação e da apuração através de auditoria externa. Os nomes acima estão listados em ordem alfabética.

RealizaçãoTROFÉU

23TROFÉU



24 CIDADE DO LEITE

Os investidores 
da Cidade

to do conhecimento, da cultura e negóci-
os, através da aproximação com o produ-
tor. Neste último ano sediou mais dois 
eventos da Castrolanda, o Dia do Pecua-
rista de Leite onde são premiados os 
maiores produtores de leite da Castrolan-
da, o Top 10, os melhores em qualidade do 
leite e a tradicional homenagem aos 
profissionais do setor que se destacaram 
em suas atividades e o Festival Alegra, um 
evento exclusivo para promoção do con-
sumo da carne suína.  

 Agroleite é o ponto central dos 

Oinvestimentos que ao longo do 
ano junto de 26 empresas a Cas-

trolanda mantém a Cidade do Leite for-
mada pelo Pavilhão Agroleite, Praça 
Central, Vila Holandesa e no futuro o 
Convention Center. As empresas fazem 
uso do local como um centro comercial 
do agronegócio, e desenvolvem ali pro-
gramações e eventos de seus interesses. 
É pensamento da Cooperativa, fazer da 
Cidade do Leite um pólo de fortalecimen-

Conheça os parceiros da Cidade do Leite:
Nutron, Sicredi, CRV Lagoa, Gea, Biogenesis Bagó, 
ABS, Prado, DeLaval, Hipra, Vallée, Bayer, Tectron, 

Ouro Fino, Agener, Sexing, AG Brasil, Colônia 
Holandesa, MSD, DSM, Zoetis, Trow Nutrition, 

Vetoquinol, Alltech, Nutriphós, Kemin e Pool Leite.

CONHECIMENTO + CULTURA + NEGÓCIOS



le frequenta a região desde 1991, quando era E coordenador do teste de progênie da raça 
holandesa em convênio mantido pelas coope-

rativas com a Lagoa da Serra (hoje CRV Lagoa). “Na-
quele tempo nós tínhamos uma Central aqui em 
Castro, onde hoje é o Corpo de Bombeiros. Essa cen-
tral era uma parceria da Lagoa com as cooperativas 
através da CCLPL. Comprávamos touros em conjunto 
nos EUA e no Canadá, coletávamos e distribuíamos 
nos núcleos da raça holandesa em Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina. Esses touros foram os famosos 
HP, irmãos inteiros de touros que estavam em centrais 
americanas, que nós trazíamos depois a Lagoa vendia 
em todo país”, conta antigo coordenador. 

Carlos Vivacqua recorda que teve como companheiros 
nesse trabalho pioneiro cooperativistas como Auke 
Dijkstra, Martinus Kool e Luís Roberto Madureira. 
Lembra manhãs geladas, de neblina, avaliando vacas 
antes da ordenha, tiritando de frio. E conclui que 
valeu a pena, “porque tudo que se faz com amor sem-
pre rende bons frutos”. Hoje na presidência da Associ-
ação Brasileira de Inseminação Artificial –ASBIA, 
Carlos Vivacqua Carneiro Luz diz que a visão da insti-
tuição em relação à região é muito semelhante a de 
outras empresas que atuam nos Campos Gerais. 

“Essa é a região mais tecnificada em termos de gado 

holandês ou das raças taurinas, uma região com 

utilização de tecnologia de ponta. A avaliação genéti-

ca que é feita aqui é diferenciada de toda e qualquer 

região do Brasil, porque o nível de exigência e de 

conhecimento técnico é muito grande.  É uma região 

em que tem que chegar muito preparado para traba-

lhar para atender a demanda e o nível de expectativa 

do consumidor. É uma grande vitrine nacional. E não 

se pode falar de gado de leite elite taurino, sem falar 

em Castro, Carambeí, Arapoti como sendo o foco das 

melhores práticas de manejo, dos melhores níveis de 

gerenciamento, dos melhores níveis de nutrição. É 

um pólo de excelência no agronegócio”, elogia o 

experiente zootecnista. 

Aproveitando de sua experiência e seu 
conhecimento de estruturas semelhantes 

observadas em todo Brasil e em outros paí-
ses, como o senhor vê Parque de Exposições 
da Cidade do Leite?

Vou falar em nome da ASBIA e AG Brasil e agradeço a 
pergunta porque me permite colocar observações de 
todos os investidores que apoiaram as ações da coo-
perativa no desenvolvimento dessa magnífica obra. É 
um parque belíssimo, o melhor parque que se tem no 
Brasil para exposição de gado de leite. A infraestrutura 
é maravilhosa, excepcional. Isso trouxe o investimento 
desses parceiros em conjunto com a cooperativa.Su-
gestão! Precisamos gerar demanda contínua no par-
que. Foi feito um grande investimento pela cooperati-
va para construção dessa magnífica Cidade do Leite, 
apoiada pelos parceiros que aqui estão, e será um 
desperdício se nós tivermos este parque trabalhando 
uma semana por ano. É necessário trazer o produtor 
aqui para dentro. Seria bem vindo se a cooperativa 
trouxesse para cá o supermercado agropecuário, seu 
departamento técnico, setores que provocariam um 
fluxo continuado de pessoas. Então os stands de 
exposição das empresas se transformariam em escri-
tórios regionais. Essa é uma expectativa que temos 
para o futuro próximo como participantes desse pro-
jeto. Lembro por exemplo o que ocorre no tradicional 
Parque de Exposições de Uberaba (MG), que concentra 
diversas associações, diversas empresas, uma churras-
caria trabalhando 365 dias por ano, a ASBIA está no 
parque, tem um canal de televisão lá dentro, e toda 
comunidade sai ganhando com isso.

Qual o cenário do mercado da inseminação 
artificial no Brasil atualmente?

O mercado da inseminação no segmento de leite 
caminha em paralelo com a economia do país num 
cenário de dificuldades. Mas vemos uma expectativa 
de crescimento para 2016 da ordem de 5% ou um 
pouco mais. É importante lembrar que a inseminação 
artificial é o único insumo que deixa residual entre 
gerações e que tem um custo de apenas 2% sobre o 
custo de produção, por isso seu custo/benefício é 
extremamente positivo, e mesmo em tempos de crise 
não se identifica declínio, isso permanece. Institucio-
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nalmente estamos trabalhando junto ao Ministério da 
Agricultura nos aspectos de regulamentação das 
importações, em relação à produção de sêmen ilegal 
para comercialização, em relação a novas legislações 
para o setor de genética (incluindo embriões, clones). 
Estamos trabalhando com associações como ABCZ, 
Girolando, Gir Leiteiro, criando uma força comum. A 
ASBIA é o único palco onde se pode juntar todas as 
associações que tem suas emoções intrínsecas ao 
amor da raça,  onde vamos discutir o fortalecimento 
do desenvolvimento do melhoramento animal e não 
as disputas entre raças, e estamos conseguindo isso .

Há bem pouco tempo atrás o Brasil era ainda 
muito modesto no uso de inseminação arti-
ficial. Nós evoluímos?

Evoluímos a passos sólidos, mas não muito grandes. 
Apenas 12% das fêmeas em idade de reprodução 
estão sendo trabalhadas com inseminação, temos, 
portanto um potencial de 88% de crescimento dentro 
do mercado, no gado geral.  Mas é fundamental enten-
der que o Brasil é muito grande, tem muita diversida-
de, muitas culturas. Tirando Castro onde se tem 40% a 
50% das fêmeas em idade reprodução sendo atendi-
das, vamos ter áreas com dificuldades no acesso a 
tecnologias, com inovações mais lentas. Então ainda 
temos muita estrada para caminhar.

ENTREVISTA
Carlos Vivacqua Carneiro da Luz

 

CARLOS VIVACQUA CARNEIRO DA LUZ

É uma grande
vitrine nacional.
‘‘
AG BRASIL



26

O nome “Castro” foi dado em homenagem ao português 
Martinho de Melo e Castro que foi Secretário de Estado dos 
Negócios Ultramarinos da Coroa Portuguesa (cargo 
equivalente ao de Ministro da Marinha).

Castro abriga um dos maiores moinhos da América Latina com 
uma altura de 37 metros (do chão até a ponta da asa em 
posição vertical), o Memorial da Imigração Holandesa “De 
Immigrant" (O Imigrante), construído em 2001 pelo 
engenheiro holandês, Jan Heijdra em comemoração aos 50 
anos da imigração holandesa.

O imóvel do Museu do Tropeiro é considerado o mais antigo 
da cidade, sendo o museu, único deste gênero no país.

Castro foi capital do Estado do Paraná em janeiro de 1894, 
devido a Revolução Federalista, sendo revogada esta decisão 
em abril do mesmo ano.

Castro foi elevada a categoria de cidade em 21 de janeiro de 
1857, sendo considerada a primeira cidade instituída na 
Província do Paraná, por isso é tão conhecida como a “Cidade 
Mãe do Paraná”.

O Município de Castro é considerado uma das principais bacias 
leiteiras do Brasil, pela qualidade genética do leite. A Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, aprovou o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 175/15 que confere ao Município 
de Castro o título de “Capital Nacional do Leite”.

Castro possui o primeiro jardim de infância do Brasil, o qual 
leva o nome da fundadora em homenagem, Casa da Cultura 
Emília Erichsen.

A Igreja Matriz Senhora Sant'Ana apresenta lustres de cristal 
que foram doados por D. Pedro II e um sino de bronze que foi 
rachado em comemoração ao final da II Guerra Mundial.

Oito imóveis existentes no Município são tombados pelo 
Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, sendo eles: Museu 
doTropeiro, Casa da Sinhara, Casa da Praça, Casa da Cultura 
Emília Erichsen, Fazenda Capão Alto, Estação Ferroviária e 
ainda, duas casas com funções comerciais, localizadas no 
Centro Histórico de Castro.

Considerado o 6º maior canyon do Mundo, o Canyon Guartelá, 
formado pelo Rio Iapó, localiza-se entre os Municípios de 
Castro e Tibagi. Em seu percurso tem locais para visitação 
como pousadas (Pousada do Canyon Guartelá) e o Parque 
Estadual do Canyon Guartelá (Tibagi).

Castro tem o título de maior produtor de calcário agrícola da 
América Latina.

O que ver em 

CASTRO?
Cidade do

Leite

E foi assim o entardecer do 
Sábado (30/07) na Cidade do 
Leite.! Agroleite em breve.. e 

nós amamos Leite.

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

.com/castrolanda

CORPORATIVO

6.473 visualizações

Curiosidades
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Sucessão Familiar

Sucessão familiar na Atividade Leiteira.! 
A gente buscou uma das fotos lá da 
formação da Castrolanda, da chegada 
dos imigrantes, para mostrar a 
importância de se trabalhar a sucessão 
e a profissionalização da atividade. 
Gerações e gerações e o negócio 
perpetua. 

7.585 visualizações
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Trekker Trek
Quem gosta de emoção não pode 
perder essa.!

11.343 visualizações

Expohol

O nosso coração é Leite.!!
#vamosjuntos #16a20deagosto 
#capitalnacionaldoleite

5.453 visualizações
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Responsabilidade compartilhada
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Serviço
O Agroleite é realizado na Cidade do Leite e no Parque de 
Exposições Dario Macedo, Km 198 da Rodovia PR-340, na 
Castrolanda. O funcionamento é das 8h às 19h, com entrada 
franca.

MISSÃO
Gerar conhecimento e negócios.

VISÃO
A maior exigência pelo controle da origem do produto: 
segurança alimentar faz com que estejamos atentos às novas 
tecnologias e processos de gestão.

VALORES
» Compromisso com a ética e qualidade nos padrões de 
atendimento ao expositor e visitante;
» Respeito a todas as culturas e tradições;
» Criatividade e Inovação;
» Responsabilidade social.

AGROLEITE
Referência em tecnologia, produção e conhecimento.

QUEM VISITA�
» Proprietários das principais fazendas leiteiras do país;
» Profissionais dos diversos segmentos da cadeia leiteira 
(veterinários, engenheiros agrônomos, técnicos, pesquisadores, 
consultores, etc);
» Governo e Associações;
» Imprensa.

Castrolanda
Investidores 

Cidade do Leite

Patrocinadores 
Oficiais

Expositores 
de empresas

Expositores 
de animais

Associações 
de Raças

Instituições Governos

É da somatória de esforços das organizações abaixo 
que o Agroleite tem ganhado expressão e representatividade 
na cadeia leiteira. Juntos a cada ano com o mesmo propósito, 

gerar conhecimento e negócios.

Em 2017: 
15 a 19 de agosto





Expediente Agroleite
Que o Agroleite vai abrir diariamente às 8 horas, e o 
expediente das empresas será das 08h30 até as 18h. 
Os portões serão fechados às 19h e a partir desse 
horário só permanecem no Parque pessoas creden-
ciadas com limite até 22horas.

Concurso de Silagem
Que em 2016 tivemos recorde de inscrições para o 
Concurso de Silagem. Agora resta esperar o resulta-
do que será divulgado durante o Agroleite 2016. O 
coquetel de premiação está marcado para o dia 19 
de agosto (sexta-feira), às 19 horas, no Centro de 
Eventos. 

VOCÊ SABIA ?

Leite Naturalle
Que estamos no mercado com o Leite Naturalle, que 
é ideal para consumidores que tem preocupação 
com a qualidade de vida. Sem aditivos, esse leite 
leva um tempo muito reduzido entre sair da proprie-
dade rural e estar na embalagem prontinho para 
você levar para casa. Experimente, você vai adorar!
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Juízes do Agroleite

Qual a importância para a Semex de 
trazer os jurados da 48ª Expohol e 
Agroleite 2016?

A Semex apoia a Agroleite e a Expohol desde o 
início destes eventos. Este apoio e suporte faz parte 
de nossa filosofia de promover grandes eventos. Sem 
dúvida, a Agroleite é o maior evento da pecuária 
leiteira do Brasil e, em conjunto com a Expohol faz 
com que tenhamos um encontro único de criadores e 
produtores em um mesmo evento. A importância de 
trazermos o jurado para a Expohol 2016 é mais uma 
demonstração da nossa firme proposta de suporte a 
estes grandes eventos.

Você o qual nós consideramos um dos 
“Amigos do Agroleite”, pois há tantos 
anos está conosco e apoia diversas ati-
vidades da programação em prol do 
desenvolvimento do Agroleite,  o que 
representa pela 1ª vez integrar o qua-
dro de jurados com a responsabilidade 
de julgar a raça Jersey e junto de Nat-
han definir a suprema do Agroleite?

Para mim, pessoalmente, a Agroleite representa 
tudo que sempre me entusiasmou no gado de leite. 
Um evento que reúne o que há de mais atual em 
tecnologia, a oportunidade de ver as grandes vacas 
das raças de leite, o enorme fluxo de produtores e 
criadores, muitos deles amigos de longa data e, 
obviamente a grande expectativa em relação aos 
animais que irão se consagrar no evento. Atuar como 
jurado da raça Jersey é um prazer enorme. A Agrolei-
te faz parte do Circuito Nacional do Jersey e para 
mim é uma honra poder estar fazendo os trabalhos 
de julgamento. Eleger as Supremas ao final do 
evento é um sonho de qualquer jurado e eu poderei 
estar realizando este sonho nesta edição do evento!

O Agroleite novamente será sede da 
Expohol e este ano também 3ª etapa 
do Circuito Jersey . Como você vê o Agro-
leite como sede desses eventos?

Na minha opinião, a Agroleite é um evento que cha-
mamos de pronto, ou seja, já é um grande sucesso, 
com grande participação de público assegurada. 
Nada mais natural este ano do que promover as 

etapas nacionais do Holandês e do Jersey na Agrolei-
te. Além de enriquecer o evento, há uma participação 
muito grande por parte de produtores e criadores de 
diversas partes do país. Alguns mencionam que a 
data para a realização de uma nacional deveria ser 
mais para o final do ano. Creio que é válido esta 
colocação e poderá ser pensado para 2017.

Você que percorre há anos feiras em 
diversos lugares do mundo, o que você 
recomenda para o desenvolvimento 
contínuo do Agroleite?

A Agroleite, como feira dedicada a pecuária leiteira, 
mostra um formato muito bom para atrair visitantes 
de toda parte. Isto porque agrega valor para o pecua-
rista, para o agricultor e para o entusiasta da raça. 
Como ocorre em outras grandes feiras ao redor do 
mundo, o interesse do público é cada vez maior. Um 
dos fatores que limitam a vinda de mais gente na 
Agroleite é a rede hoteleira oferecida. Outra reco-
mendação interessante seria a organização de uma 
assistência aqueles que desejam fazer visitas em 
fazendas próximas. Castro é a região mais conhecida 
no leite e muitos vêm para ver propriedades que 
estão em destaque nacional. No restante, o formato 
que a feira tomou mostra claramente a preocupação 
com o conforto dos animais e do público participante.

O Agroleite é a vitrine da tecnologia do 
leite no Brasil. Como você essa afirmação?

Não tenho a menor dúvida de que esta é uma afirma-

ção mais do que correta. Como mencionei, a mais 

atual tecnologia disponível em vários setores da 

agropecuária são mostrados na Agroleite. É o 

momento em que muitas empresas lançam seus mais 

atuais produtos e programas e oferecem demonstra-

ções para o público. Esta condição de vitrine é algo 

conquistado através de anos de demonstração da 

grande viabilidade do evento. O sucesso da Agroleite, 

em parte é devido a grande participação de empresas 

que viram no evento uma oportunidade de atrair um 

grande público. Esta sinergia entre a organização do 

evento e as empresas participantes, certamente é um 

dos fatores que tornam a Agroleite o sucesso que é 

hoje. A aposta dos criadores em fazer da Agroleite um 

evento marcante em termos de exposição das raças 

complementa de forma única toda a cadeia de opor-

tunidades para quem deseja presenciar o maior 

evento da pecuária leiteira do país.

Claudio Aragon

Formado em Veterinária pela Univ. 
federal Rural do RJ, trabalha com 
gado de leite desde 1987. 
Especializado em melhoramento 
genético animal, focou seus 
trabalhos com gado de leite, 
trabalhando nas principais 
empresas de melhoramento 
genético do Brasil. Atualmente 
morando em Blumenau-SC, é 
jurado oficial das raças Holandesa, 
Jersey, Pardo Suíço e Girolando e já 
julgou as principais exposições no 
Brasil e efetuou vários trabalhos de 
julgamento no exterior, incluindo a 
Expo. Trois Riviére do Holandês em 
Quebéc, Canadá, a Expo. Supreme 
Latiére no Jersey em St. Hyacinthe 
no Canadá, a Expo. Summer Show 
de Ontario, Canadá, a Expo. Royal 
Melbourne Show na Austrália, a 
Jersey Futurity na Royal Winter Fair 
no Canadá, a Quebéc Spring Show, 
entre outras, destacando a 
oportunidade de julgar a Expomig 
2015 em Barbacena-MG.

Atualmente, Diretor Técnico da 
Semex no Brasil.

Nathan Thomas, a esposa Jenny e os filhos Colton, Kendall e Camryn moram em North Lewisburg, Ohio. São proprietários, 
juntamente com os pais de Nathan – John e o irmão Andy – da Triple T Holsteins e Jerseys, onde têm 30 vacas em lactação e 
uma área de 200 acres. Nos últimos 10 anos eles criaram ou foram proprietários de mais de 80 animais Nomeados All-American, 
incluindo a Campeã Fêmea Jovem Holandesa da Expo. Madison e da Royal de 2009. Eles criaram vacas All-American nas três 
principais raças leiteiras. Nathan serviu como jurado oficial em inúmeras exposições Estaduais e Nacionais na América do Norte, 
incluindo a Expo. Internacional Jersey e Holandês na World Dairy Expo em Madison e a Expo. Jersey na Royal Winter Fair. Ele 
será o jurado da Expo. Internacional do Holandês Vermelho e Branco na Expo. Madison de 2016.

NATHAN THOMAS

Para a avaliação dos animais da Raça Holandesa P&B, V&B e Clube de Bezerras será o 
americano Nathan Thomas, de North Lewisburg, Ohio (EUA), o qual conduziu o 
julgamento da Raça Holandesa em 2015, na World Dairy Expo, em Madison. Para a 
condução da Raça Jersey a avaliação será do brasileiro, Cláudio André da Cruz Aragon, o 
qual também será responsável pela tradução de Nathan Thomas. Juntos, definirão a 
Campeã Suprema do Agroleite 2016. Veja o currículo dos jurados e também a 
entrevista com Aragon exclusiva para o Castrolanda Notícias. 
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É Notícia

Ranking Paranaense
Recebemos do Presidente da Ovinopar, Edson Luiz Duarte Dias 
que este ano será realizada no Agroleite a Etapa Estadual do 
Ranking Paranaense no ano de 2016. Desta forma, esta feira 
terá peso 2 na pontuação obtida no julgamento, o que 
garante aos participantes melhor pontuação ao participar do 
evento.

Na próxima edição
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CIDADE DO LEITE
A P R E S E N T A

Centro de Eventos 
Pessutão

20 de agosto 
Sábado

a e
08h

08h30

08h40

Café da manhã

Abertura e boas vindas da Castrolanda

Momento da Palavra, com os preletores da Família Epp, de Luís 
Eduardo Magalhães (BA), o casal Siegfried e Úrsula e a filha Mareike

09h20 Apresentação do Projeto - ‘‘Vale da Esperança’’
*os fundos arrecadados serão doados para esta entidade.

09h30 Encerramento com Louvor

 

09h40 Palavra final do Presidente da Castrolanda, Frans Borg

 

Solicite o seu ingresso pelo email: clarice_geraldine@hotmail.com

Adultos - R$25
Crianças de 6 a 12 anos - R$15  //  Crianças até 5 anos não pagam

Evento
BENEFICENTE

É com grande prazer que 
consolidamos mais um ano de 
trabalho juntos e temos certeza 
de que repetiremos esta 
parceria em muitas outras 
situações."

EDSON LUIZ DUARTE DIAS

‘‘

PRESIDENTE DA OVINOPAR

CLUBE DA
BORREGA




