
 

  

 

   

 

DESTAQUE:  

A Fundação ABC convida 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 (ao lado da Frísia). Cada 
cooperado (a) ligado a Fundação ABC tem o direito de trazer mais dois 
acompanhantes gratuitamente (filho/ gerente da propriedade/empregado). 
A visitação começa às 8 horas da manhã e seguirá até às 17 horas. Mais 
informações no site: www.fundacaoabc.org.br ou nos telefones (42) 3233-
8600 com Silvio (42) 8840-5173 ou Francielle. 
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//PALESTRA: CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL (CAR) 

A área de Gestão Ambiental convida para a palestra que 
será realizada no dia 04 de março (quarta-feira), às 17 
horas, no Memorial da Imigração Holandesa. Em pauta a 
Adequação Ambiental dos imóveis rurais e o novo Código 
Florestal Brasileiro. Mais informações nas próximas 
circulares.  

 
:: 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. 

 

:: 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. 

 

//VALE PRESENTE - AGO  
Atenção aos cooperados que possuem o VALE PRESENTE da 
AGO. A retirada dos produtos foi prorrogada e pode ser feita 
até o dia 31 de julho (sexta-feira) na Grife Castrolanda. Com 
a nova estação, toda semana chegam produtos para a 
coleção outono/inverno 2015. Acompanhe através das 
redes sociais ou em nossa Loja.  
 

http://www.fundacaoabc.org.br/
http://www.castrolanda.coop.br/
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// 4ª EXPOJOVEM                                                                                                                                                 
Cooperado (a) participe da 4ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem da Castrolanda) que será realizada de 04 a 07 de 
março, no Pavilhão Agroleite. O objetivo é incentivar novos expositores locais e identificar animais promissores para a pista do 
Agroleite. As inscrições para os animais das raças holandesa e jersey podem ser feitas na área de negócios Leite da Cooperativa 
com Raquel (42) 3234-8095 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. 

 
// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  

 
Touro 1: ALTA 
AIR-OSA-EXEL ALTA AIRNET-ET                  TPI: 2169 ALTA 
Airnet é um touro com filhas provadas e acima de 90% de confiabilidade em 
sua prova. Surpreende principalmente pelas características de saúde, como 
CCS (2,76), fertilidade das filhas (+1,7) e sua característica em transmitir 
longevidade às suas filhas (+5,1). Este touro tem em seu pedigree nada 
menos que dois touros muito conhecidos no mundo da genética como Planet 
e Shottle. Não há restrição quanto a sua utilização em novilhas pois a 
facilidade de parte é 6,5%. Como a sua prova não é tão forte para Pernas e 
Pés (+0,20), deve-se precaver a sua utilização em animais que necessitem 
melhorar este composto. 
 

 
Touro 2: SEMEX 
Gillette SPEAKER-ET                                      TPI: 2551 
Speaker, filho de uma vaca Planet com Mogul, traz em sua prova a incrível 
marca de +1730 libras de leite com +47 libras para gordura e +53 libras para 
proteína. Aliado a estes altos índices de produção, o touro ainda traz uma 
consistente prova de composto de Úbere (+2,07), Pernas e Pés (+2,93) e Tipo 
(+2,62). O produtor que utilizar Speaker em seu rebanho poderá esperar uma 
alta longevidade nas filhas (+6,3) com baixa CCS (2,86) e facilidade de parto 
(7,3%).  
 
 
 
 

// 5º SIMPÓSIO LEITE INTEGRAL  
Cooperado (a) não perca a oportunidade de participar da 5° Edição do Simpósio Leite Integral que acontecerá em Curitiba, nos 
dias 08 e 09 de abril. O Simpósio é organizado pela Revista Leite Integral. A abordagem é sobre Período de Transição, uma 
excelente oportunidade de conhecer e discutir com os maiores especialistas nacionais e internacionais sobre o assunto. Local do 
evento Expo Unimed, ASA 2 - Rua Professor Pedro Viriato Prigot de Souza 5300 – Campo Comprido, PR. Mais informações sobre 
a Expo Unimed: (41) 3317-3107 e 3317-3497. As inscrições serão feitas na área de negócios Leite, com Nicolli (42) 3234-8018. O 
valor da inscrição R$ 350,00. Forma de pagamento para o produtor conta leite em três parcelas sem juros. Confira a 
programação completa do evento no site:  http://www.simposioleiteintegral.com.br  
 
 
 
 
                                                                     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:raquel_schiavon@castrolanda.coop.br
http://www.simposioleiteintegral.com.br/
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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 autenticada) 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.                 
Outras 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  

 
:: CARNES 
 
//CURSO SOBRE ADEQUAÇÕES AO MERCADO 
Data: 25 de fevereiro (quarta-feira)  
Local: Memorial da Imigração Holandesa – Castro / PR 
Horário: Das 13h às 17h 
Conteúdo: Certificações de Granjas e Plano Nacional de Controle de Resíduo e Contaminantes; 
Público Alvo: funcionários e gerentes de granja 
Instrutores: Equipe Técnica Suínos Castrolanda 
As inscrições podem ser feitas com Pamella (42) 3234-8019, pamella@castrolanda.coop.br na área administrativa de Negócios 
Carnes até o dia 24 de fevereiro (terça-feira). É indispensável à participação de pelo menos um responsável de cada granja. 
 

:: COMUNIDADE 
 
//GRUPO FOLCLÓRICO HOLANDÊS DE CASTROLANDA  
O Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda está abrindo a oportunidade para jovens a partir de 15 anos a participarem 
ativamente das aulas de danças folclóricas na Castrolanda. Todas as pessoas que tenham vontade de dançar e que gostam de 
interagir com jovens podem manifestar o interesse para participar do Grupo. Desta forma podem aprender mais sobre a cultura 
holandesa e ajudar na preservação das tradições holandesas. Este ano os professores de dança também vão ensinar os passos 
básicos de dança de salão. 
AULAS - Os ensaios terão início a partir de 21 de fevereiro, das 19h às 21h, no salão do Antenne (Anexo a Escola Evangélica de 
Castrolanda). Não é necessário ser descendente holandês.  
INSCRIÇÃO – Os interessados em fazer parte do Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda devem manifestar o interesse para 
Jenny Petter, (42) 9921-0448.  

 
//ENQUETE  
Participe da enquete no site da Castrolanda.  Você acha importante a presença da cultura folclórica na formação das crianças e 
jovens da comunidade? Acesse www.castrolanda.coop.br e participe. 

 
 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
mailto:gabriella@castrolanda.coop.br
mailto:pamella@castrolanda.coop.br
http://www.castrolanda.coop.br/
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 

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

   2,8350 

MAIO/15                   21,70 28,63 25,13 2,8850 
JULHO                        - 29,10 25,60 2,9460 

MARÇO                      - 28,61 25,11 2,8445 

 
// 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$ 64,50 - 
SOJA Disponível Santos R$ 65,50 - 

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$ 155,00 - 
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 

 
 


