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Lançamento do novo controle
de brucelose e tuberculose

Acompanhamento da Colheita

Novo Produto: Melk

Concurso de Silagem

Encarte

Gestão de Negócios e Custos
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Vende-se resfriador de leite Etscheid 1996 com a capacidade de 2000l, com unidade de refrigeração nova, troco em
novilhas prenhas da raça holandesa ou implementos agrícola no mesmo valor. Tratar: (42) 9973-1606. Valor: 10.000,00

Vende-se forrageira SILTOMAC - maquina de cortar capim, modelo 730, 180 m de largura de corte.Tratar: (42) 8402-
6308

Vende-se uma plataforma de milho, 5 linhas SLC , John Deere, regulagem de 70 a 90 cm entre linhas , ano 1998 e um
jogo de pneus (FINO) para pulverizador semi novo. Tratar com Marcos Muller  (42) 9918-0909.

Vende-se uma área rural, 33 alqueires, na localidade de Catanduva, em Carambeí, 400m do aslfato, c/ área de 33
alqueires, destes 20 agricultáveis, c/ instalação de leiteria (moderna), duas casas. (42) 3243-2013. Tratar: (42) 8812-2547.

Vende-se um pulverizador Jacto Columbia Cross, 2008, 2000 litros. Tratar: (42) 8812-2547.

Vende-se uma casa de alvenaria com terreno de 855m² na Rua Major Candido Cruz, 61  Jardim dos Bancários. Tratar (42)
3233-1825 ou 9973-5266.

Confira mais classificados no site www.castrolanda.coop.br/classificados

CLASSIFICADOS

CORPORATIVO

CARNES

NOVO PRODUTO: NÚCLEO MELK

GESTÃO DE NEGÓCIOS E CUSTOS

ACOMPANHAMENTO DA COLHEITA

A Fábrica de Rações disponibiliza o núcleo melk, uma nova opção para suplementação mineral e vitamínica, enriquecido com
monensina sódica, biotina e leveduras. Pode ser utilizado como sal mineral ou para formulação de ração na propriedade. Sua
formulação é para vacas que consomem quantidade de ração inferior a oito quilos por dia ou em dietas com alta inclusão de
subprodutos (casca de soja, polpa cítrica, caroço algodão). O núcleo melk não contém tamponante ruminal (bicarbonato de
sódio) e pode ser utilizado para vacas secas e no pré-parto. Para mais informações consulte o seu técnico.

A área de Gestão de Pessoas está com as inscrições abertas para o curso de Especialização em Gestão de Negócios e
Custos com aulas quinzenais em Castro conforme cronograma da PUC PR. Vagas limitadas. Mais informações e
inscrições com Rafael Dugonski (DDR 3234-8013) rafaeld@castrolanda.coop.br ou no site da Castrolanda
www.castrolanda.coop.br/treinamentos

O setor financeiro cumprindo determinações do manual de crédito e legislação do Banco Central, na qualidade de
repassador de créditos e recursos obrigatórios comunica que fará vistorias de colheita das lavouras financiadas pela
Cooperativa (soja e milho) diretamente nas propriedades a nível de amostragem. Para tanto serão designados técnicos
para tais vistorias a partir do dia 21 de março (segunda-feira).
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PALESTRA

CLUBE DE BEZERRAS 2011

LANÇAMENTO DO NOVO CONTROLE DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE

A Alltech convida para as palestras sobre “Produção de leite na Califórnia (EUA) e Manejo e nutrição buscando altas
produtividades” que serão ministradas por James Tully e Dana Allen na terça-feira (29 de março), às 19 horas, na Fundação
ABC. Participe.

A Unidade de Negócios Leite convida para o Lançamento do novo controle de brucelose e tuberculose que será realizado na
quarta-feira (30 de março) no Memorial da Imigração Holandesa, com a seguinte programação:

8h15 - Entrega protocolada do regulamento do controle sanitário e das cadernetas de campo. Só participarão do sorteio de
uma novilha da UPN, os produtores que protocolarem o recebimento do seu material e que estiverem presentes no
momento do sorteio do brinde especial.

9h - Abertura: Henrique Costales Junqueira - Gerente de Negócios Leite (Castrolanda)

9h15 - Palestra - A importância do controle das zoonoses, boas práticas para erradicação e procedimentos corretos de
realização dos exames, com Paulo Martins Soares Filho e Marina Azevedo (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA)

10h15 - Apresentação do novo controle de brucelose e tuberculose

10h40 - Entrega simbólica da nova norma protocolada, cadernetas de campo e brincos de identificação

Mais informações na Unidade de Negócios Leite com Rodrigo ou Augusto ( DDR 3234-8095).

LEITE

Estão abertas as inscrições para o Clube de Bezerras 2011. Podem ser inscritas fêmeas da raça holandesa nascidas entre
1º de fevereiro a 31 de março. O concurso é promovido anualmente pela Cooperativa com a apresentação final no
Agroleite (8 a 12 de agosto) e tem por objetivo incentivar os futuros associados a tomarem gosto pela atividade pecuária.
Mais informações na Unidade de Negócios  Leite com Rodrigo (DDR 3234-8110).

3º CONCURSO DE SILAGEM DE MILHO - FUNDAÇÃO ABC
Valorizar a cadeia de produção de silagem de milho, premiando os responsáveis pelas melhores silagens.

Podem ser inscritos até 3 silos por produtor. Só podem ser inscritos silos abertos em uso. Não será coletado
silo fechado. Técnicos da Fundação ABC irão coletar as amostras até 30 dias após a inscrição. A pontuação vai de 0 a 100 de
acordo com as análises de matéria seca, proteína bruta, FDA, FDN, NDT, VRN, amido, digestibilidade in vitro, pH e peneiras.

Até 27/05 - Preencher a ficha de inscrição e depositar nas urnas no escritório da matriz na Castrolanda ou
Fundação ABC. Custo: R$ 150/amostra, debitado na conta movimento da cooperativa. A premiaçãoserá no dia 11 de Agosto,
às 16h no Centro de Eventos Pessutão - Acompanhe na próxima circular a premiação do concurso. Informações: Fundação
ABC - (42) 3232-2662 - Igor ou Abraão -

Objetivo:

Regulamento:

Inscrições:

www.fundacaoabc.org.br/forragicultura



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

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão

Brando

Outros

DESCRIÇÃO

R$ 250,00 / ton

R$ 500,00

R$ 46,50

R$ 45,50

R$ 48,00

R$ 48,00

R$ 47,00

R$ 26,00

R$ 31,00

R$ 85,00

R$ 95,00

R$ 477,00

R$ 400,00

R$ 250,00

R$ 200,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2009/2010

R$ 340,00 / ton

R$ 21,00

R$ 17,46 / sc

R$ 80,00 / sc

R$ 80,00

R$ 477,00 / ton

R$ 396,80 / ton

R$ 320,00 / ton

R$

ABRIL

MAIO

JULHO

SETEMBRO

MARÇO

SOJA
PARANAGUÁ US$

31,45 26,00 1,661000,00

00,00 00,00 1,664000,00

28,96 24,70 1,673030,95

29,80

00,00

27,30

28,50

23,30

24,40

1,7050

1,7530

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: Leitão Vacinado Padrão: Mycoplasma, Rinite e Circovirose

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 0,0000

Leitão vacinado padrão

R$ 103,1754

Variação

R$ 1,5470
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ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a safra de inverno 2011, diretamente nas propriedades, visando à
falta de produto no momento de utilização e filas para a retirada de fertilizantes. Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis
as embalagens de big bag.

ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP

A) Prazos de agendamento e recebimento e tabela de descontos:

*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega pela
área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos.

Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$
6,00 Km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.

Para os associados que optarem por buscarem fertilizantes com seus veículos próprios favor
entrarem em contato com Fabiola, (DDR 3234-8158), ou Kelvin (DDR 3234-8160).

Procedimentos de marcações de Busca Direta:

• As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na cooperativa, o associado ou seu funcionário com uma ordem
assinada pelo associado.

• Serão expedidas ordens somente em horário comercial.

• As ordens terão a validade de 3 dias úteis contando a data de sua expedição.

• A cooperativa não se responsabiliza por qualquer sinistro que venha ocorrer com a carga em transito.

• O frete a ser pago pela Busca Direta será o mesmo pago pela cooperativa no mercado.

• O não cumprimento dos procedimentos acarretará na não possibilidade do associado utilizar esta modalidade.

Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar
empedramento.

Mais informações com Fabiola, (DDR 3234-8158), ou Kelvin (DDR 3234-8160), no Entreposto de Piraí do Sul com
Emerson/Marcos, (42) 3237-1172, no Entreposto de Itaberá-Sp com Samuel, (15) 3562-6646 e no Entreposto de Ventania
com Charlles, (42) 3274-1504.

B) Adicional de quilometragem:

C) Busca Direta:

D) Acondicionamento:


