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Dia do Pecuarista de Leite

Reunião Unidade de Genética de Ovinos

Pré-Assembleia e AGO

Programação de Insumos

2ª Expojovem e 13º Leilão - Gado Leiteiro

2º Dia de Campo - Sementes Castrolanda
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02 CORPORATIVO

LEITE

CARNES

CLASSIFICADO DA COOPERATIVA
Vende-se:
Área de 05 hectares de milho para silagem, (matrícula 1662). Tratar fone (42) 9966-6398.

Mais informações com Ana Julia (DDR 3234-8003).

Agende-se:
:: PRÉ-ASSEMBLEIA SEMESTRAL  DE BALANÇO | 31 de janeiro, no Memorial da Imigração Holandesa;
1) Abertura pelo Diretor Presidente;
2) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado Setorial do exercício encerrado em 31/12/2012;
3) Apresentação dos números do Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo de Granizo da safra 2011/2012 e posição atual da safra 
2012/2013;
4) Assuntos de interesses gerais;
5) Encerramento.
:: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA |  no Memorial da Imigração Holandesa.

 às 14h, 

14 de fevereiro, às 14h, 

A Unidade de Negócios - Leite informa a data do Dia do Pecuarista de Leite. O evento será realizado no dia 1º  de fevereiro 

(sexta-feira), às 19h15min. no Memorial da Imigração Holandesa. Produtor, agende-se. 

Anexo a esta, encarte com informações sobre os ingressos do evento e sua retirada.

DIA DO PECUARISTA DE LEITE

PROJETO DE MELHORAMENTO DE OVINOS - REUNIÃO

VENDA DE MATRIZES OVINAS

PRÉ-ASSEMBLEIA E AGO

A UGO (Unidade de Genética de Ovinos) convida os seus cotistas para a reunião que será realizada na Cooperativa Castrolanda, no 
dia  04 de fevereiro, com horário a ser definido. Na oportunidade será apresentada a proposta do projeto de melhoramento de 
ovinos por um zootecnista brasileiro, que reside atualmente na Nova Zelândia.
Para mais informações e inscrições, favor entrar em  contato com Bruna, Setor de Ovinos (DDR 3234-8171).

A UGO (Unidade Genética de Ovinos), disponibiliza matrizes ovinas para venda com possibilidade de financiamento via Cooperativa. 
Os interessados devem entrar em contato com Tarcísio (DDR 3234-8127).

2ª EXPOJOVEM CASTROLANDA

13º LEILÃO DE GADO LEITEIRO DA CASTROLANDA

Participe da 2ª Exposição de Gado Jovem da Castrolanda que será realizada entre os dias 21 e 23 de março, no Parque de Exposições 
Dario Macedo. Inscrições e informações com Rodrigo Priotto (DDR 3234-8110).

O setor de Comercialização de Gado da Castrolanda informa que estão abertas as inscrições para os interessados na compra e venda 
de animais no Leilão de Gado Leiteiro, que será realizado no dia 23 de março (sábado), a partir das 15 horas no Parque de 
Exposições Dario Macedo. Poderão participar as seguintes categorias de animais: bezerras, novilhas e vacas de 1º parto, das raças: 
holandesa, jersey e mestiças leiteiras. (O regulamento está disponível na área de Negócios Leite). 
Mais informações com Dirceu ou Johnny (DDR 3234-8047), email: dirceu@castrolanda.coop.br
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02

AGRÍCOLA

AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO 

 PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS 

CAMPANHA ‘‘CAMPO LIMPO’’

2º DIA DE CAMPO - SEMENTES CASTROLANDA

INFORMAÇÕES SOBRE O MONITORAMENTO DE DOENÇAS DA SOJA PELO RÁDIO 

A Unidade de Negócios - Agrícola informa que para retirada de insumos por funcionários ou terceiros é necessária a apresentação da 
autorização de carregamento devidamente preenchida e assinada. Os blocos de autorização de carregamento podem ser retirados no 
Setor Administrativo Financeiro.

A Unidade de Negócios - Agrícola comunica que estão abertas as programações dos insumos para a safra de inverno 2013/2013.
Atenção para o período de programação:
:: Itaberá - de 07/01/2013 a 16/02/2013
:: Castro e demais unidades - 07/01/2013 a 28/02/2013
Cooperado converse com seu agrônomo e programe-se.

Atenção para as novas orientação sobre devolução de embalagens vazias no posto de coleta - passadas pelo Engenheiro Ambiental 
Luiz Fernando da IMPEV:
1) Fazer a tríplice lavagem corretamente sem deixar resíduos no interior da embalagem;
2) As embalagens devem ser enviadas em bags, separadas em suas respectivas litragens (1L, 5L e 10L), (não podemos aceitar 
embalagens acondicionadas em caixas);
3) As tampas devem ser enviadas em sacos, separadas das embalagens (sacos para agrotóxicos que são comercializados no FIA);
4) Embalagens consideradas contaminadas (tratamento de sementes) não devem ser tríplice lavadas, devem ser entregues tampadas 
em bags, separadas das demais embalagens;
5) Embalagens flexíveis e aluminizadas (não laváveis) devem ser acondicionadas em sacos para agrotóxico. Deve ser anotado a 
quantidade de embalagens devolvidas em cada saco de resgate (saco para agrotóxico);
6) Lacres, bulas e papéis avulsos também devem ser entregues em sacos para agrotóxicos;
Para mais informações ou agendamento de devoluções falar com Rogger (DDR 3234-8118).
As orientações fazem parte da Campanha ‘‘Campo Limpo’’ que visa fomentar a tríplice lavagem e a devolução das embalagens vazias 
de agrotóxico, de acordo com a Lei Federal número 9974/00.

Participe do 2º Dia de Campo -  Sementes Castrolanda que será realizado nos dias: 06 de fevereiro, em Castro, no Parque de 
Exposições Dario Macedo, e 28 de fevereiro em Itaberá, na Fazenda Santa Rita 2: Bairro Ribeirão Bonito, Km 117, sentido 
Taquarituba.
Programação:
:: 8h - Recepção
:: 9h - Visitas às àreas demonstrativas
:: 11h30min - Palestra: Qualidade de Sementes de Soja para Altas Produtividades
:: 12h30min - Almoço no local

Todas as quintas-feiras, o Eng. Agrônomo coordenador do Sistema de Informações de Doenças e Pragas da Fundação ABC, José de 
Freitas participa de um bate-papo ao vivo no Programa de Rádio Ponto de Encontro Castrolanda, onde repassa informações do 
panorama atual das doenças da soja, em especial sobre os focos de ferrugem asiática e seu desenvolvimento. 
O programa é transmitido diariamente pela Rádio Antena Sul - 102,7 FM, às 12 horas.



PLANTÃO VETERINÁRIO
Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Maneio
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603

Univet
 Robson Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899

AVEIA

MILHO

FEIJÃO

TRIGO

TRITICALE

SOJA

MERCADO AGRÍCOLA

MERCADO AGROPECUÁRIO

Branca Consumo

Preta Consumo

Disponível Ponta Grossa

Disponível Castrolanda

Disponível Paranaguá

Disponível Santos

Futuro Ponta Grossa (2013)

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania

Pão Itaberá 

Brando

DESCRIÇÃO

R$ 320,00 

 R$ 350,00

 R$ 60,00

 

       -

R$ 59,00

  R$ 29,00

  R$ 33,50

R$ 125,00

R$ 175,00

R$ 750,00

R$ 720,00

R$ 720,00

R$ 450,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2012/2013

JANEIRO/13

MARÇO/13

MAIO/13

 JULHO/13

 SETEMBRO/13

SOJA
PARANAGUÁ US$

-

29,12

-

-

-

 32,85

 30,88

 29,10

-

 27,80

29,00

27,40

25,60

-

24,30

2,0380

2,0533

2,0716

2,0903

2,1104

Cotações Futuras | BM&F 

                                                

MILHO
CAMPINAS R$ 

R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 01/2013

                Preço de Suíno 
Sindicarne - PR

2,1100

Leitão 22Kg UPL

R$ 119,3773

Variação

R$ 2,0800

02

R$ 267,00

R$ 25,11

R$ 17,46

R$ 72,00

R$ 417,00

R$ 285,00

  -

  -

  -

  -

  -
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Carta Convite 
 
Aos Associados da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda. 
Integrados a Área de Negócios Leite 
 
Prezado associado e prezada associada  
 
O Dia do Pecuarista é para nós um evento de grande importância, é nesse dia especial que comemoramos os excelentes 
resultados alcançados por nossos associados na qualidade do leite produzido nas propriedades Castrolanda. O leite de 
qualidade da Castrolanda faz a diferença. 
 
A Castrolanda cresceu e para que tudo saia bem em nosso evento anual precisamos estar atentos a algumas recomendações 
no sentido de garantir o conforto e o excelente convívio entre nossos associados. Pelo exposto peço observarem abaixo as 
recomendações para o Dia do Pecuarista 2013. 
 
1. Teremos a disposição de nossos associados e convidados trezentos lugares nas mesas e mais cinquenta cadeiras dispostas 
no salão do Moinho da Imigração Holandesa, trezentos e cinquenta participantes será o nosso limite de presentes no evento. 
2. Todo convidado deverá apresentar na entrada do evento, um tíquete (entrada) que garantirá a sua participação. 
3. Os tíquetes (entradas) deverão ser retirados com as Srtas. Rosangela ou Pamella, no setor Adm. Pecuária, obedecendo aos 
seguintes pontos: 
 

3.1 Do dia 14 a 25 de janeiro, podendo tirar um tíquete (entrada) por associado. 
3.2 O associado até o dia 25 de janeiro poderá solicitar dois tíquetes extras, apresentando o nome de seus possíveis 
convidados, que ficarão em lista de espera, e serão atendidos caso todos os lugares não sejam preenchidos. 
3.3 A partir do dia 28 de janeiro os associados serão contactados por telefone caso existam lugares disponíveis aos seus 
convidados em lista de espera. 
3.4 Os lugares disponíveis a partir de 28 de janeiro serão distribuídos da seguinte forma: 

3.4.1 Conforme a data de retirada do tíquete do associado e registro de nomes na lista de espera; 
3.4.2 Um tíquete extra para cada associado até o total de tíquetes disponibilizados; 
3.4.3 Havendo ainda tíquetes disponíveis será disponibilizado o segundo tíquete extra obedecendo a data e hora de 
inscrição na lista, até que 100% dos tíquetes sejam esgotados. 

4. Na entrada do evento não será necessário fazer inscrição e/ou assinatura de lista, será apenas necessário entregar o 
tíquete de entrada aos profissionais terceiros contratos e com experiência adquirida em outros eventos. 
5. Os associados que desejarem fazer as suas confirmações por telefone poderão assim proceder, mas deverão retirar os seus 
tíquetes até o dia 25 de janeiro, primeira fase. Caso o associado não retire o seu tíquete até o dia 25 de janeiro, o seu lugar 
será disponibilizado a outro e os nomes colocados em sua lista de espera não serão considerados na distribuição de tíquetes 
extras. 
6. O evento começará as 19:15 horas e um jantar será servido as 22:15 h. Haverá um pequeno intervalo no decorrer do 
evento no qual será servido um antepasto. 
7. A sua compreensão é de extrema importância para que o evento seja um sucesso. 
8. Contatos para confirmações e consultas: 

9.1 Srta. Rosangela (42) 3234 - 8060 rosangelag@castrolanda.coop.br  
9.2 Srta. Pamella     (42) 3234 - 8019 pamella@castrolanda.coop.br   
 

Na expectativa de um grande evento, agradecemos. 
  

 
Henrique Costales Junqueira Castro, 09 de janeiro 


