
 Whatsapp das áreas 
Estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da Cooperativa com 
os grupos: Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola 
São Paulo e Novos Negócios. Se você cooperado (a) ainda não participa informe o seu 
número e grupo de interesse para a área de Comunicação da Cooperativa, através do e-
mail comunicacao@castrolanda.coop.br ou pelo número (42) 3234-8084. O WhatsApp 
é um comunicador instantâneo para smartphones que permite troca de mensagens, 
imagens, vídeos e áudio.  
 

agrícola 
 

OPERAÇÃO SAFRA INVERNO 2017 
A Fundação ABC e a Castrolanda convidam os cooperados (as) para um evento inédito, que pretende 
discutir o panorama e os cenários para a próxima safra de inverno. Além de avaliar a programação feita 
pelos cooperados (as), os pesquisadores também vão apontar os fatores relevantes para uma boa 
condução desta safra. O encontro será no dia 5 de abril, no Memorial da Imigração Holandesa e 
também no dia 7 de abril, em Itapeva-SP, no Espaço Bella Vista (saída para Itaberá), com a seguinte 
programação: 
 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 
8h30 Recepção / Café 
9h às 12h20 Apresentações: 

- Panorama da Safra inverno - Luís Henrique Penckowski; 
- Previsão Climática para a safra 2017/2017 - Rodrigo Yoiti Tsukahara 
- Estratégias de adubação na cultura do Trigo - Gabriel Barth 
- Uso de sensores NDVI e aplicação de nitrogênio em taxa variável na cultura do Trigo - 
Fabricio Pinheiro Povh 
- Posicionamento do manejo de doenças na cultura do Trigo - Sênio José Napoli Prestes 
 

12h30 Almoço 

 
 

batatas 
 
VENDA DE SUBSTRATO 
A área de Negócios Batatas informa aos cooperados que tem disponível para venda substrato de 
batata, terra preta para aplicação em jardins e gramados. O valor é de R$ 0,10/kg. Mais informações na 
Unidade da UBBS, falar com Fernando Ferraz  pelo telefone (42) 3234-8189  
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carnes 

 
CONTRATO PARA VENDA DE MATRIZES SUINAS DESCARTE 
 A Unidade de Negócios Carnes avisa que já está disponível para ser assinado até dia 30 de junho 
(sexta-feira), o Contrato para Venda de Matrizes Suínas Descartes. A assinatura é optativa. Essa 
operação já está sendo realizada desde o final de 2016. Segue alguns pontos: 
1.O número de matrizes descartes será calculado em 40% do plantel e venda média mensal; 
2.O peso das matrizes serão realizados no destino. Esse mesmo peso irá balizar a composição do 
custo padrão; 
3. Será pago 100% do valor do suíno padrão UIC (custo + bonificação); 
Os interessados devem procurar o setor de suinocultura para assinar o contrato. Mais informações falar 
com o Coordenador de Produção, Danilo Leal Rocha pelo telefone (42) 3234-8125 ou e-mail 
danilo@castrolanda.coop.br. 
 
leite 
 
CLUBE DE BEZERRAS 
Pais e responsáveis, o Setor de Controle Sanitário e Gestão comunica que estão abertas as inscrições 
para edição do Clube de Bezerras 2017. As crianças com idade de 9 a 14 anos deverão inscrever suas 
bezerras, nascidas entre 1 de março de 2017 a 30 de abril de 2017. Prazo de inscrição até o dia 10 de 
abril, com Adrielle ou Aldoilson pelo telefones (42) 3234-8121/3234-8326. 

 
TROFÉU AGROLEITE 
Estão abertas as indicações para a edição 2017 do Troféu Agroleite. As votações podem ser feitas 
através da internet no site oficial do evento www.trofeuagroleite.com.br . A votação é aberta para todas 
as pessoas físicas com o uso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento, validados 
na Receita Federal. Para garantir a segurança será registrado apenas um (1) voto por pessoa. O 
período das votações acontece até dia 31 de maio de 2017. Cooperado (a) dê o seu voto, quem ou qual 
empresa na sua opinião merece receber o Prêmio Troféu Agroleite 2017. 

 
você sabia? 
  
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária anuncia parceria com a Carreta Texaco Ursa - 
Texaco Lubrificantes para a realização de exames clínicos e visuais, testes de glicemia, colesterol e 
triglicédides, além de sorteio de brindes, informações nutricionais e massoterapeuta. A carreta estará na 
Loja Agropecuária Matriz no dia 28 de abril (sexta-feira) das 9h às 16h. Além disso a loja está com 
marcas parceiras realizando descontos e sorteios de brindes. A empresa Vonder de ferramentas 
elétricas estará na Loja Matriz no dia 13 de abril (quinta-feira) das 10h ás 16h com promoções 
especiais. 
 
EXPOJOVEM 2017: Que aconteceu essa semana a Expojovem 2017. O evento foi promovido para 
incentivar os novos expositores locais e identificar animais promissores para a pista do Agroleite. Nesta 
6ª edição, a atividade promoveu uma programação completa nos dias 15 a 18 de março, no Pavilhão 
Agroleite. Participaram no total 17 expositores de animais, sendo 12 expositores da Raça Holandesa e 
cinco expositores da Raça Jersey. Em pista para julgamento houve um total de 135 animais, sendo 84 
animais da Raça Holandesa e 51 animais da Raça Jersey. Veja os resultados no site: 
www.castrolanda.coop.br. 
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DIA DO PECUARISTA: Que no dia 17 de março foi realizado o Dia do Pecuarista de Leite, no Pavilhão 
Agroleite. A atividade faz parte do Programa de Melhoria da Qualidade do Leite com a premiação 
daqueles produtores que tiveram o melhor desempenho ao longo do ano de 2016. O prêmio foi 
realizado através do reconhecimento com a entrega de diplomas e troféus. A indicação do colaborador 
destaque também foi realizada. Para ver os resultados acesse www.castrolanda.coop.br. 
 
LEILÃO DE GADO LEITEIRO: Que o leilão aconteceu no sábado, dia 18 às 14h30 e reuniu cerca de 60 
animais para serem leiloados. O Leilão é tradicional na região. Inicialmente era voltado para um Leilão 
Interno e agora é destaque como Leilão Comercial. O objetivo foi a comercialização de animais de 
pequenos, médios e grande porte dos produtores cooperados da Castrolanda de forma a dar uma 
oportunidade igual para todos.  

 
MEU PÉ DE BATATA: Que o Concurso Meu pé de Batata aconteceu no dia 22 de março. Após cinco 
meses de cultivo, os produtores, colaboradores e técnicos da Unidade de Beneficiamento de Batata Semente 
da Castrolanda puderam mostrar os resultados e como cuidaram da planta de batata para atingir maior 

produtividade. Venceu o vaso que continha as batatas mais pesadas. O evento reuniu mais de 160 
pessoas e os três primeiros lugares ficaram para Sérgio Jesus Ramos com 286.204 kg/há. Segundo lugar 
para o colaborador da Castrolanda, Emilson com 274.412 kg/ha e terceiro lugar para Paulo Bloss com 
212.372 kg/ha.  
 
EMBALAGENS VAZIAS DE FERTILIZANTES: Que já está em andamento o projeto piloto do IMPEV e 
da Abisolo. Pelo projeto o cooperado pode fazer a devolução de embalagens vazias de fertilizantes 
foliares, organominerais, orgânicos, substratos para plantas e condicionadores de solo, seguindo as 
mesmas orientações dadas às embalagens de defensivos agrícolas, ou seja tríplice lavadas, separadas 
por tamanho de embalagem e depositadas em big bags. O projeto segue até setembro deste ano. 

 
 
VIAGENS TÉCNICAS 2017 
Cooperados (as) já estão agendadas as Viagens Técnicas. Confira: 
 
Farm Progress Show, maior feira de máquinas e equipamentos dos EUA. 
Ida – 26 de agosto (sábado) – São Paulo / Des Moines 
Volta – 02 de setembro (sábado) – Chicago / São Paulo 
Investimento – Pacote varia de U$ 3.406/pessoa a U$ 3.843/pessoa, dependendo do número de 
participantes. 
+ aéreo na faixa de U$ 1.500/pessoa com taxas, a partir de Curitiba. 
 
World Dairy Expo, maior feira de gado leiteiro dos EUA. 
Ida – 29 de setembro (sexta) – São Paulo / Chicago 
Volta – 08 de outubro (domingo) – Chicago / São Paulo 
Investimento – Pacote varia de U$ 3.517/pessoa a U$ 3.804/pessoa, dependendo do número de 
participantes. 
+ aéreo na faixa de U$ 1.500/pessoa com taxas, a partir de Curitiba. 
 
Possibilidade de pagamento do pacote em até 4 x, a partir de abril, e do aéreo em até 5x, a partir de 
maio. Os roteiros contemplam todo o deslocamento rodoviários, hotéis confortáveis, todas as refeições, 
visitas a fazendas de grãos ou leiteiras, Farm Progress Show ou World Dairy Expo, empresas e 
universidades. City Tour em Chicago, oportunidade para compras, ótima gastronomia. Kit viagem com 
mochila e camisas customizadas, crachá, apostila com roteiro, dicas e informações. Acompanhamento 
desde o Brasil, apoio para tradução e carta-convite para obtenção de visto consular. Para 
informações/inscrições falar com Nadiel no e-mail nadiel.kowalski@npkconsultoria.com ou 
celular/WhatApp 42 9 9833.0014. 
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mercado agropecuário 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

MAIO        9,99 29,05 25,55 3,1150 

JULHO       10,09 - - 3,1705 
     AGOSTO    10,11 - - 3,1900 

 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  65,80 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$  64,12 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  69,00 - 
SOJA Disponível Santos 2017 R$  69,30 - 

MILHO Castro R$  26,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$  27,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 180,00 R$   94,8 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 140,00 R$   84,6 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 600,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 650,00 - 

TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 584,00 
TRITICALE  R$ 360,00 R$ 381,50 

 
 
 
 
 
 
Plantão Veterinário 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  

               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 
Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 

 
Plantão Loja Agropecuária  
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


