
 

 

   

 

DESTAQUE:  

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.  
 

Nº 09 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 05.03.2015 

:: AGRÍCOLA 

 

//RECEPÇÃO DE MILHO NON – GMO 
(CONVENCIONAL)  
Cooperado (a), o setor de Comercialização Agrícola 
comunica que estão recebendo milho convencional de 
forma segregada nas unidades de Piraí do Sul II e Castro, 
conforme informado em nosso informativo de safra e 
reforça aos cooperados (as) que para informações tais 
como os volumes negociados, prazos para fixação, 
prêmios e outras informações relacionadas ao milho 
convencional procure o setor e converse com os analistas 
que estão preparados para prestar todos os 
esclarecimentos necessários para sua tomada de decisão 
na negociação. O setor alerta que em face do volume total 
negociado de 20.000 toneladas e prazo máximo para 
fixação é de 30 de Junho (terça-feira) é fundamental se 
manter informado e não perder as oportunidades de 
venda com o prêmio negociado. Compareça ao setor 
comercial e faça bons negócios. 

 
:: LEITE 
 

// LEILÃO VIRTUAL TERRA DO LEITE 
Participe do Leilão Virtual “Terra do Leite” que será 
realizado no dia 21 de março (sábado) às 14h ao vivo no 
canal Terra Viva. O Leilão vai ofertar 70 animais (novilhas 
prenhas e amojando e vacas em lactação). Os interessados 
devem fazer o cadastro antecipado e lances direto (11) 
3864-5533. Mais informações com Eduardo Moraes (12) 
98121-1828 ou Paulo Angelo (11) 99105-0394.  

 
 
:: 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. 

 
//TAXA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE ICMS 
Conforme divulgado nas Pré-Assembleias de Balanço, o 
Conselho de Administração ratifica a decisão referente à 
cobrança da taxa de 30% sobre transferência de créditos 
de ICMS de cooperados para o exercício 2015. 
 

//PLACAS DE PROPRIEDADE 
A Cooperativa informa os cooperados que estão abertas as 
inscrições para os interessados  nas  Placas de Identificação 
das Propriedades. A Castrolanda vai subsidiar 50% do 
investimento total das placas. A solicitação pode ser feita 
com Marielli no setor de Comunicação (42) 3234-8100 até 
o dia 31 de março (segunda-feira). 
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// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  
  
                 Touro 1: SELECT SIRES 

OCD Robust SMOKING JO –ET   TPI 2425 
Smoking Jo é mais um filho de Robust com Planet que traz excelentes índices 
de produção de leite aliado a altos desvios positivos para gordura e proteína. 
Ideal para quem busca aumentar os sólidos do leite e ainda incrementar 
produção. Este touro é mais um entre os de TPI extremamente elevado e 
passará às suas filhas características como estatura mediana, úberes altos e 
largos. A vida produtiva (+5,6) é outro atrativo neste touro, bem como a sua 
incrível fertilidade (+3,0) e a fertilidade das filhas, o que torna a utilização do 
sêmen deste touro muito interessante para esta época de ano com 
temperaturas mais elevadas. Contudo, deve-se atender a utilização deste 
touro em rebanhos que tenham problemas com profundidade de úbere, 
ângulo de garupa e angulosidade. 

 
Touro 2: SERSIA 
HERIVIA                     TPI 2297 
Herivia é um touro filho de Sudan X Bogart e que tem um valor de 
consanguinidade de apenas 5,0, o que torna a sua utilização muito 
interessante em rebanhos que tiveram alta utilização de touros como 
Goldwyn ou seus filhos. Herivia é outro especialista em vida produtiva (+5,4) 
e Contagem de células somáticas (2,60) e fertilidade das filhas (+2,7). Como 
outros touros aqui citados, este também é mais um com estatura mediana e 
incrível inserção de úbere anterior (+2,03) e profundidade de úbere (+2,02). 
Como tem o valor de 8,4% para facilidade de parto, atender a sua utilização 
em novilhas, bem como em vacas que tenham uma colocação de tetos mais 
periférica. 
  

 
  

//CLUBE DE BEZERRAS E JOVENS CRIADORES 
Estão abertas até o dia 31 de março (terça-feira) as inscrições para as crianças e jovens criadores que irão participar do Agroleite 
2015. 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 onde ficará disponível uma planilha de campo para anotações e/ou no Setor de Controle Sanitário e Gestão 
com a Gabriella, onde devem ser feitas as inscrições, pelo telefone (42) 3234-8121 ou e-mail: gabriella@castrolanda.coop.br 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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// 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. 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 Parigot 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  

 
//CURSOS E TREINAMENTOS 
Participe do curso para Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration) que têm 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 18 horas de treinamento e 2 dias com aulas teóricas e 
práticas realizadas no Centro de Treinamento de Pecuaristas e fazendas da região.  
>> 1º Dia (Introdução ao treinamento e importância do tratador – aspectos econômicos); 
>> 2º Dia (Comunicação, manejo, operação, qualidade, nutrição e confraternização). 
>>Valor do investimento: R$ 350,00 por participante debitado na conta leite do produtor. 
O participante terá direito: Material didático, Instruções de trabalho, refeições e certificado de participação. 
A propriedade participante terá um acompanhamento do manejo alimentar após o treinamento com diversas avaliações, 
eficiência na pesagem dos alimentos, qualidade de mistura, sobras, seleção, avaliação de esterco, etc. 
>> Vagas limitadas: 20 
>> Público alvo: Operadores de Misturadores de Dietas 
>> Inscrições: Setor Assistência Técnica com Nicole: (42) 3234-8060. Mais informações com o coordenador técnico Junio 
 (42) 8837-1962. Confira o calendário anual:  
 

Data:   Vagas 

01 e 02/04 3º Turma 20 

27 e 28/04 4º Turma 20 

01 e 02/06 5º Turma 20 

10 e 11/09 6º Turma 20 

04 e 05/11 7º Turma 20 

 
 

:: 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.simposioleiteintegral.com.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 

   2,9190 

MAIO/15                   22,25 29,45 25,95 2,9770 
JULHO                        - 29,10 25,60 2,9930 

MARÇO                      - 29,64 26,14  

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 62,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 61,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 65,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 65,50 - 

MILHO Castro              R$ 26,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 155,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 630,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 600,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 570,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 378,00 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 

 

 
 


