
 

 

   

 

DESTAQUE: 
O Rotary Club de Castro convida todos para participar da 1º Expoflor 
(Exposição de Flores de Holambra). O evento será realizado de 18 a 22 de 
março (quarta-feira a domingo) no Parque Lacustre junto das 
comemorações do aniversário de Castro. Toda renda será revertida para 
projetos sociais. Participe. Tenha mais informações em 
www.expoflor.com.br  
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:: CORPORATIVO 
 

//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). 

 
//FERIADO MUNICIPAL 
A Cooperativa informa os cooperados que em função do 
Feriado Municipal do Aniversário de Castro (19 de março - 
quinta-feira) não haverá expediente nos setores 
administrativos. Demais áreas farão atendimento em 
regime de plantão.  
 

:: 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.  
 

 
:: PROJETO “JOVENS EM AÇÃO” 
 
// JOVEM COOPERATIVISTA – VISITA 
UNIDADES  
O Grupo IV - PDL Mulheres Cooperativista agradece todos 
os jovens que participaram do encontro realizado no dia 20 
de fevereiro, e convida para a visita numa das Unidades da 
Cooperativa. Será no dia 21 de março (sábado) das 08h15 
às 11h30 na Unidade Agrícola e Fábrica de Rações da 
matriz, com a seguinte programação: 
08h15min – Encontro no Espaço Corporativo (antigo DAT); 
08h30min – Apresentação das Unidades e em seguida 
visita as áreas de Controle de Qualidade e Grãos; 
Laboratório de Sementes; Unidade de Beneficiamento de 
Sementes; Parque Operacional; Fábrica de Rações. 
Para melhor organização da visita confirme a sua presença 
até o dia 20 de março (sexta-feira) com mensagem pelo 
WhatsApp  (42)8834-6836 (Thaina) ou com Roselia 
(42)3234-8284, (42)8816-8878 ou também pelo e-mail: 
roselia@castrolanda.coop.br. 
Se você não esteve na reunião de apresentação do Projeto, 
mas tem vontade de participar desta visita confirme sua 
presença e será bem-vindo. 
 
 
 
 

http://www.expoflor.com.br/
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// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  
                                                                      Touro 1  

Coyne-Farms DORCY –ET    TPI 2339 
Para esta semana trazemos os comentários deste grande touro da raça 
holandesa. Dorcy é filho de Bolton e com mãe filha de Bret. É também um 
grande pai de touros tendo como um dos principais filhos o touro Mogul, 
igualmente presente como pai de touros. 
Dorcy é mais um touro que transmite às suas filhas estaturas medianas e com 
excelente prova de composto de úbere e pernas e pés. Quando se analisa a 
prova de composto de úbere temos inserção de úbere de + 3,52, altura de 
úbere de +4,22 e largura de úbere de +3,88. As características de pernas 
também são todos acima de 2,20. Quando analisamos as características de 
saúde nos deparamos com uma vida produtiva positiva em 5,5 fertilidade das 
filhas positiva e células somáticas de 2,79. Em se tratando de um touro 

provado o valor de TPI 2339 é sem dúvida um grande atrativo.Para os produtores que desejarem utilizar este touro em seus 
rebanhos deverão evitar de usá-lo em novilhas visto que o valor para facilidade de parto é de 10,1%. 
 
 

Touro 2 
De-Su Freddie GALAXY –ET   TPI 2320 
Galaxy é um flho de Freddie e com mãe filha de Planet. Acasalamento que 
transmite grandes caraterísticas de funcionalidade a esse touro. 
Tem um linear muito equilibrado com 1,15 para composto de úbere, 1,04 
para composto de pernas e pés, 1,33 para composto de corpo e 1,28 para 
composto leiteiro.  
Além desta prova equilibrada alia ainda +3,9 para vida produtiva muita 
produção de leite e fertilidade. Para este touro está também disponível a 
opção de sêmen sexado. 
  
 

 

//AVISO DE REUNIÃO - BOVINOCULTORES DE LEITE 
A área de Negócios Leite convida todos os cooperados (as) integrados, a participarem da reunião sobre assuntos gerais relativos 
à atividade leiteira (Andamento da revisão do Mútuo de Rateio; Andamento do Regulamento do Controle Sanitário revisado; 
Informações de mercado; entre outros) que será realizada no dia 27 de março (sexta-feira) às 8h30min. no Memorial da 
Imigração Holandesa. Mais informações nas próximas circulares. 
 
  

//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 

 

 

:: AGRÍCOLA 
 

//DIA DE CAMPO – SEMENTES CASTROLANDA – ANGATUBA/SP 
A área de negócios Agrícola convida os cooperados (as), assistentes técnicos e parceiros da Cooperativa para o Dia de Campo - 
Sementes Castrolanda que será realizado em Angatuba (SP), no dia 23 de março (segunda-feira), próximo a Indústria da 
Polenghi. O Dia de Campo terá início às 15 horas. Mais informações com na área de Sementes  

 
//DIA DE CAMPO – SEMENTES CASTROLANDA – CASTRO/PR 
A área de negócios Agrícola convida os cooperados (as), assistentes técnicos e parceiros da Cooperativa para o 1º Dia de Campo 
da intercooperação das Sementes Castrolanda e Batavo, que será realizado no dia 31 de março (terça-feira) na área ao lado do 
Parque de Exposições Dario Macedo. O 1º Dia de Campo da intercooperação terá início às 8 horas. Segue a programação: 
8h 30 às 9h – Inscrições 
9h às 11h – Visitação as áreas demonstrativas;  
11h às 12h – Palestra: “Patologia de sementes e a influência na qualidade” (com Prof. Carlos Alberto Forcelini). 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 

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

   3,1250 
MAIO/15                   - 29,42 25,92 3,1710 
JULHO                        - 29,90 26,40 - 

MARÇO                      - - -  

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 66,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 64,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 69,50 - 
SOJA Disponível Santos R$ 70,00 - 

MILHO Castro              R$ 26,25 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 145,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 650,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 620,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 590,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 390,00 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 

 
 


