
 

 

   

 

DESTAQUE: 
A Unidade de Negócios Feijão informa que na Sexta-Feira Santa, 03 de 
abril, não haverá expediente. Porém no sábado e domingo fará 
atendimento. Mais informações com Luiz (Balança) (42)8822-2832 ou 
Dionei (Comercialização) (42)8849-1491. 
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:: CORPORATIVO 
 
//CLASSIFICADOS 
Vende-se trator agrícola de rodas – Marca New Holland, 
Modelo TL100 plataformado 4x4, Ano/ 1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
As propostas devem ser encaminhadas em envelope 
fechado para Ana Julia na Diretoria da Cooperativa (42) 
3234-8003 até 20 de abril (segunda-feira). 
 A Castrolanda se reserva no direito de não aceitar a 
proposta caso o valor esteja abaixo do mínimo estipulado. 

 
:: CARNES 
 
//PEDIDO DE LEITÕES - NOVA UPL 
Atenção suinocultores! Conforme reunião realizada no dia 
02 de abril (quinta-feira) sobre a nova UPL fica definido 
que o prazo para formalizar o pedido de leitões será até o 
dia 24 de abril (sexta-feira). A orientação é de que este 
pedido deve ser feito pessoalmente no setor de suínos da 
Cooperativa, com Lurdenis e/ ou Pamella. 
 

 

:: CORPORATIVO 
 
//IRPF 2015  
O setor de Contabilidade informa que o prazo para 
entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2015 vai 
até 30 de abril (quinta-feira). Está obrigada a apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
referente ao exercício de 2015, a pessoa física residente 
no Brasil que, no ano-calendário de 2014: 
- Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na 
declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 26.816,55; 
- Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40.000,00. 
 
Relativamente à atividade rural:  
- Obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 

134.082,75;  

- Pretenda compensar, no ano-calendário de 2014 ou 

posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou 

do próprio ano-calendário de 2014. 

 

Mais informações no setor de Contabilidade de 

Cooperados em Castro e Itaberá.  Para os cooperados da 

Unidade Itaberá os informes de rendimentos da 

cooperativa estão disponíveis no Setor de Contabilidade 

dos Cooperados com José Ricardo ou Fernanda.    
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:: AGRÍCOLA 
 
 

//FOMENTO DE CEVADA SAFRA 15/15 
Cooperado (a) o setor de Comercialização Agrícola comunica que já foi definido a política para comercialização de cevada safra 
15/15 e reforça aos cooperados (as) que para informações tais como os volumes, prazos para fixação e outras informações 
relacionadas à Cevada procure o setor e converse com nossos analistas que estão preparados para prestar todos os 
esclarecimentos necessários para sua tomada de decisão na negociação.  
O setor alerta que em face da forma da negociação  ter prazo máximo para fixação de preço fixo de 07 de abril (terça-feira) é 
fundamental se manter informado e não perder as oportunidades de venda. Compareça no setor comercial e faça bons 
negócios. 

 

:: FEIJÃO 
 
//ANÁLISE DE MERCADO - FEIJÃO 
A demanda no varejo estando fraca no final de março fez com que o mercado não tivesse força de aumento nos preços ao nível 
de produtor, na última semana de março o mercado girou na média de R$ 120/sc para produtores com lotes de feijões 
melhores, mediante acompanhamento das safras, a segunda safra de feijão no Paraná já está 100% plantada, tendo em torno de 
10-15% já colhida e 80% das áreas em condição boa. Referente à primeira safra no Paraná estando aproximado aos 100% 
colhido e tendo em torno de 85% já comercializado.  
A Unidade de Negócios Feijão, na safra de 2015 apesar da redução de área, obtivemos recebimento semelhante ao ano 2014, 
totalizando 8.193 toneladas de feijão recebidas, beneficiadas até o momento final de março. 
Para este ano a Unidade de Negócios Feijão, lançou a Promoção Carga Premiada, a cada 50 toneladas de feijão entregues na 
Unidade, o cooperado irá receber um cupom para concorrer uma viagem com todas as despesas pagas para o Pantanal.  
Cooperado estamos iniciando a safrinha de feijão, vamos participar da promoção Carga Premiada! 
 
Por Dionei Drews – Coordenador de Comercialização de Feijão  
 
 
 
 

:: MULHER COOPERATIVISTA 
 
//1° ENCONTRO TÉCNICO: MULHER COOPERATIVISTA – ÁREA DE NEGÓCIOS LEITE  
O Programa de Desenvolvimento de Lideranças Femininas da Castrolanda em parceria com o Núcleo da Garantia da Qualidade e 
Medicina de Produção – ANL e o Laboratório MSD Saúde Animal vão promover o 1º Encontro Técnico: Mulher Cooperativista – 
Área de Negócios Leite no dia 30 de abril (quinta-feira), das 8h às 16h, no Espaço Educação Coorporativa (Antigo DAT) de manhã 
e a tarde na Chácara Salomons. 
Podem participar todas as cooperadas, esposas e filhas de cooperados (maiores de 18 anos) atuantes na atividade leiteira em 
sistema onde predomina a mão de obra familiar. O tema será “A importância da mulher na gestão da qualidade do leite da 
Castrolanda”. 
 
>>VAGAS LIMITADAS: 30  
 
Inscrições até o dia 27 de abril (segunda-feira) no Setor de Assistência Técnica com Nicolli (42) 3234 8060 ou e-mail 
nicolli@castrolanda.coop.br. Mais informações com Marcos Goulart (42) 8823 8544 ou Valquiria Martins (42) 8886 6329. 
 
 
 
                                                                   EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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::LEITE 
 
// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  
          
Touro 1  

 Benner SANTANA    TPI 2419 Semex 
Para esta semana trazemos os comentários deste grande touro da raça holandesa. 
Santana é filho de Mogul, o touro sensação do momento, o maior pai de touros da 
atualidade.  Sua mãe Ammon-Peachey Shana-ET filha de PLANET com excelente 
sistema mamário. Acasalamento interessante que alinha produção, tipo e saúde. O 
touro Santana possui uma prova genômica que apresenta um alto PTA para leite 
com 1131 libras, positivo para teor de gordura +0,13, teor de proteína +0,04. Um 
equilíbrio de tipo, composto de úbere 1,79.  Sendo destaque a altura do úbere 
posterior +3,94, inserção do anterior +2,25. O composto de pernas 1,64 e composto 
de tipo PTAT 2,44. Quando analisamos as características de saúde nos deparamos 
com uma vida produtiva positiva em 3,6 e células somáticas de 2,96. E o touro 
Immunity da Semex. Os partos são fáceis 7,4%, Facilidade prevista dos partos das 
filhas de 6,4%. Ideal para uso em novilhas. 

Touro 2 
CLEAR-ECHO TABLE 757-ET   TPI 2283  Select Sires 
Table é um filho de Shamrock (Planet x Shottle) e com mãe filha de Toystory, o touro 
recordista de produção de sêmen da raça holandesa. Sem pedigree foi muito utilizado 
Planet x Shottle x (Toystory) BW Marshall x Goldwyn. Table é um touro com prova 
genômica com alta produção de leite +1245 libras de leite, com equilíbrio entre 
compostos de tipo 1,58 e úbere 1,62. O composto de pernas e pés, 0,82. Este touro 
possui características desejáveis de saúde, positivo para vida produtiva +5,3, 
facilidade de parto de 7,70% e CCS de 2,76. 
Clear-Echo Toystory 1703 (EX-91) – Mãe 
 

Comentários de Junio Fabiano dos Santos/Unidade de Negócios Leite. 

 
// PALESTRA – ESTRESSE TÉRMICO IMPACTO NA SAÚDE E PRODUÇÃO DO LEITE 
A Phibro Dairy Solutions junto com OmniGen-AF convidam todos para palestra sobre “Estresse Térmico Impacto na Saúde e 
Produção do Leite” que será realizado no dia 10 de abril (sexta-feira) das 8h30 às 13h30 no Memorial da Imigração Holandesa. 
Confira a programação completa em facebook.com/castrolanda  
  

//SEMINÁRIO: COMO CONSTRUIR LEITERIAS EFICIENTES 
A Menarim Imports convida para o Seminário sobre “Como construir leiterias eficientes”, será realizado no dia 16 de abril  
(quarta-feira) das 8h às 17h no Memorial da Imigração Holandesa.  Mais informações com Marcelo Menarim (42) 8802-0135 ou 
e-mail contato@menarimimports.com.br.  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 

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

    
MAIO/15               21,70                 28,30                 24,80 3,1620 
JULHO                        - 29,10 25,60 3,2240 

SETEMBRO                -                 29,25 25,75 3,1390 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 67,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 65,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 70,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 71,00 - 

MILHO Castro              R$ 26,25 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 145,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 130,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 700,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 700,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 680,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 420,00 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 

 


