
 

  

 

   

 

DESTAQUE:  

A Cooperativa informa que não haverá expediente nos setores 
administrativos na segunda-feira (16/02) e terça-feira (17/02). Demais 
setores farão atendimento em regime de plantão. Na quarta-feira 
(18/02) o expediente terá início às 7h40min. 
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:: LEITE 
 

// 4ª EXPOJOVEM                                                                                                                                                
Estão abertas até o dia 20 de fevereiro (sexta-feira) as 
inscrições para a 4ª edição da Expojovem (Exposição de 
Gado Jovem da Castrolanda), que será realizada de 04 a 
07 de março (quarta-feira a sábado), no Pavilhão 
Agroleite. As inscrições dos animais das raças Holandesa 
e Jersey podem ser feitas na área de Negócios Leite com 
Raquel (42) 3234-8095 ou e-mail: 
raquel_schiavon@castrolanda.coop.br. 
 

// 15 º LEILÃO DE GADO LEITEIRO                                                                                                                          

Participe da 15ª edição do Leilão de Gado Leiteiro da 
Castrolanda que será realizado no dia 07 de março 
(sábado) às 14h no recinto de leilões do Parque Dario 
Macedo. O Leilão vai ofertar 80 fêmeas das raças 
holandesas, Jersey e Jersolanda (novilhas, bezerras e 
vacas). Os interessados em vender animais devem 
procurar o setor de Comercialização de Gado na 
Cooperativa e falar com Dirceu ou Johnny, ou pelo 
telefone (42) 3234- 8047. 
 

 
 

 
:: CORPORATIVO 
 

//CLASSIFICADO  
Vende-se imóvel rural, área total de 34,50 ha, sendo 
aproximadamente 14 ha agricultáveis na região da 
Cunhaporanga, em Castro-PR. Interessados procurar 
direto o proprietário pelo fone (42) 9973-0098. 
 

//BALANÇO PATRIMONIAL  
O Balanço Patrimonial do exercício 2014 já está 
disponível na página da Castrolanda em  
www.castrolanda.coop.br. Acompanhe. 

 
 
:: AGRÍCOLA 

 

//PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS 
 O setor de Fornecimento de Insumos Agrícolas 
informa que está aberta até o dia 06 de março (sexta-
feira) a programação para a safra de inverno 15/15. 
Cooperado (a) entre em contato com o seu agrônomo 
e faça a sua programação. 
 

 
 

mailto:raquel_schiavon@castrolanda.coop.br
http://www.castrolanda.coop.br/
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// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  

 
Touro 1: ABS 
Furnace-Hill M SOVEREIGN-ET                  TPI: 2444                                                   
Este touro é da renomada família da Ladys Manor Ruby D Shawn-ET.  
Sovereign  é fruto do acasalamento de Mogul com uma filha de Planet com 
Ruby. Sovereign traz em sua prova bons desvios de sólidos aliados a altos 
níveis de leite, sem perder nada em composto de úbere, chegando à marca de 
+2,70 para esta característica. Outro ponto interessante é que este touro trará 
ao seu rebanho vacas de estatura mediana e pode ser utilizado como 
excelente melhorador de Pernas e Pés atingindo desvio positivo de 1,92 para 
esta característica e a sua vida produtiva é de +6,5 aliado com a incrível 
contagem de células somáticas de 2,66 e facilidade de parto. 
 

 
Touro 2: CRI 
Coyne-Farms JACEY CRI-ET                        TPI: 2421                                                
Touro fruto de um acasalamento muito interessante com IOTA e uma          
filha de Massey. Como não poderia ser diferente, quando se leva em 
consideração as fortes provas de saúde de seus progenitores, este touro 
também traz altos índices para esta característica, chamando atenção, 
principalmente para a fertilidade de sêmen, baixa contagem de células 
somáticas (2,58) e boa vida produtiva. Jacey trará ao rebanho vacas de 
estatura mediana e com bom equilíbrio entre os compostos de corpo, úbere 
e pernas e pés. A porcentagem de partos assistidos para este touro é acima 
de 8,  portanto, recomenda-se não utilizar em novilhas. 
 

 
Touro 3: Gensur 
BW REBELLION (Jersey)   JPI: 85                                               
Este touro Jersey, provado, filho de Renegade X Blackstone, traz excelentes 
desvios positivos para sólidos, sendo de +0,23 para porcentagem de gordura e 
+0,07 para porcentagem de proteína. Aliado a isso ainda conta com uma 
consistente prova de úbere com destaque para a altura de úbere posterior 
(+1,90,) largura de úbere (1,50) e inserção de úbere anterior (2,20) e 
excelente +2,8 para vida produtiva. 
 
 
 

 
//CURSO PARA TRATADORES 
Participe do Curso para Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration) que tem como 
objetivo melhorar a eficiência do ato de alimentar os animais de forma adequada, atendendo os requerimentos nutricionais e 
promovendo a máxima produção de leite sem comprometer a saúde e a longevidade dos animais. O curso de tratadores será de 
responsabilidade do setor Assistência Técnica em conjunto com equipe multidisciplinar de instrutores que representam a cadeia 
da nutrição animal, empresas de equipamentos, nutrição, e outros. Serão 16 horas de treinamento, dois dias com aulas teóricas 
e práticas (19 e 20 de fevereiro) realizadas no Centro de Treinamento de Pecuaristas e fazendas da região. Vagas limitadas: 20. 
Público-alvo: Operadores de Misturadores de Dietas. Inscrições: Setor Assistência Técnica com Nicole (42) 3234-8060. Mais 
informações no setor de Assistência Técnica com Junio (42) 3234-8074.  
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:: LEITE 
 
//CLUBE DE BEZERRAS E JOVENS CRIADORES 
Estão abertas as inscrições para as crianças e jovens criadores que irão participar do Agroleite 2015. Procure o setor 
de Controle Sanitário e Gestão, Gabriella (42) 3234-8121 e faça a inscrição até o dia 31 de março (terça-feira). É 
necessário apresentar os documentos das crianças e jovens (certidão de nascimento ou identidade autenticadas) e 
cópia do documento dos pais ou responsável. 
ATENÇÃO PARA O PERÍODO DE NASCIMENTO DAS BEZERRAS: entre 1º de abril a 31 de maio de 2015 (Categoria 
bezerra Mirim): Para crianças de 9 a 14 anos de idade, que serão inscritas antes do nascimento das bezerras. O 
objetivo é que a criança possa acompanhar o nascimento das bezerras.                                                                                                                
As crianças abaixo de nove anos poderão puxar as bezerras de até três meses de idade na nova categoria Fraldinha, 
evento que antecederá o Clube de Bezerras durante o Agroleite.                                                                                                            
Os jovens criadores, 15 a 20 anos de idade, deverão inscrever suas bezerras sênior (nascidas entre abril a 31 de maio 
de 2014) antecipadamente. O Objetivo é que o jovem prepare a sua bezerra na casa. Haverá aulas presenciais sobre 
morfologia, preparação, alimentação, sanidade e outros assuntos pertinentes ao interesse do grupo.                 
Mais informações serão colocadas no site da Agroleite  www.agroleitecastrolanda.com.br onde ficará disponível 
uma planilha de campo para anotações e/ou no Setor de Controle Sanitário e Gestão com a Gabriella pelo telefone 
(42) 3234-8121 ou e-mail: gabriella@castrolanda.coop.br  

//CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL – IC                                                                                                               
O Instituto Cristão em parceria com a CRV Lagoa convida a todos para participar do 10º Curso de Inseminação 
Artificial em Bovinos. Será realizado nos dias 16 a 19 de março (segunda a quinta-feira) no Colégio Instituto Cristão – 
IC em Castro /PR, das 8h às 17h. É uma ótima oportunidade de capacitação para todos os cooperados e seus 
colaboradores. Mais informações para inscrições: Secretaria do IC (42) 3232-4224 (Silvia), (42)8809-7576 (Luciano).  

:: FUNDAÇÃO ABC 
 
//18º SHOW TECNOLÓGICO ABC 
Atenção cooperado (a) a Fundação ABC convida a todos para o 18º Show Tecnológico ABC que será realizado nos 
dias 25 e 26 de fevereiro (quarta e quinta-feira), no Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa (Rodovia 
PR 151 km 318). Mais informações no site www.fundacaoabc.org.br 
 

:: MULHERES COOPERATIVISTAS 
 
//PROJETO “JOVENS EM AÇÃO 
O Grupo IV - PDL Mulheres Cooperativista agradece a participação na pesquisa do Projeto “Jovem em ação” e 
convida os jovens para um “bate papo” para apresentar as ideias do Projeto e a Cooperativa. Será no dia 20 de 
fevereiro (sexta-feira) às 19h 30 na UBBS – Unidade de Beneficiamento de Batata Semente.  
Confira a pauta: 
- Apresentação do projeto “Jovem em ação” 
- Apresentação Institucional com o Presidente Frans Borg; 
- “Bate papo” sobre o Projeto; 
- Encerramento com coquetel;  
Confirme a sua presença até o dia 15 de fevereiro com Roselia pelo telefone (42) 3234-8284 ou (42) 8816-8878 ou e-
mail: roselia@castrolanda.coop.br 
Se você não respondeu a pesquisa, mas tem vontade de participar e conhecer o Projeto, será bem-vindo. 

 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
mailto:gabriella@castrolanda.coop.br
http://www.fundacaoabc.org.br/
mailto:roselia@castrolanda.coop.br


 

 INFORMATIVO SEMANAL *  4 

 

 
 
:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 

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

   2,8310 

MAIO/15                   21,90 29,02 25,52 2,8850 
JULHO                        -   2,6850 

MARÇO                      - 29,05 25,55 2,8500 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 63,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 61,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 63,50 - 
SOJA Disponível Santos R$ 64,70 - 

MILHO Castro              R$ 25,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 160,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 160,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 620,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 590,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 560,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 372,00 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 

 
 
 


