
 

 

   

 

DESTAQUE: 
A Cooperativa informa os cooperados que em função do Feriado de 
Tiradentes (21 de abril - terça-feira) não haverá expediente nos setores 
administrativos (Matriz e Agrícola). Demais áreas operacionais e 
fábricas farão atendimento em regime de plantão.  
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:: JOVENS EM AÇÃO  

 

// VISITA TÉCNICA 
Dando continuidade ao roteiro de visitas técnicas 
organizadas pelo Grupo IV do Programa de Lideranças 
Feminino (PDL), será realizada no dia 02 de maio (sábado) a 
visita técnica na Usina de Beneficiamento de Leite (Castro). 
A saída está prevista para as 8h45 da frente do Espaço de 
Educação Corporativa, na Matriz e também às 9h15 na 
Paranatrator, em Castro. O retorno será às 13h30. A visita é 
aberta para jovens de 16 a 24 anos, cooperado ou filho de 
cooperado Castrolanda. Por se tratar de indústria de 
alimentos é importante destacar que para a visita todos 
devem usar calça comprida, sapato fechado, sem adornos, 
sem câmera fotográfica e sem celular. Confirme a sua 
presença até o dia 28 de abril com Thainá (42) 8434-6836 
(whatsapp) ou com Rosélia (42) 8816-8878, e email 
roselia@castrolanda.coop.br. É necessário informar o nome 
completo e o número do RG. Mais informações com Thainá 
ou Rosélia nos telefones acima.  
 

 
:: CORPORATIVO  
 

//CLASSIFICADOS 
Vende-se trator agrícola de rodas – Marca New Holland, 
Modelo TL100 plataformado 4x4, Ano/ 1998.  
A máquina está na Unidade de Batata Frita para vistoria. 
As propostas devem ser encaminhadas em envelope 
fechado para Ana Julia na Diretoria da Cooperativa (42) 
3234-8003 até 30 de abril (quinta-feira). Mais 
informações com Cassiano ou Tiago (42)-3234-8187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A Castrolanda se reserva no direito de não aceitar a 
proposta caso o valor esteja abaixo do mínimo estipulado. 

 
:: MULHER COOPERATIVISTA 

 
//1° ENCONTRO TÉCNICO: MULHER 
COOPERATIVISTA – NEGÓCIOS LEITE  
Participe do curso sobre “A importância da mulher na 
gestão da qualidade do leite da Castrolanda”, que será 
realizado no dia 30 de abril (quinta-feira), das 08 às 16h 
no Espaço Educação Corporativa, no período da manhã e 
à tarde na Chácara Salomons.  São apenas 30 vagas. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril(segunda-
feira), na Assistência Técnica com Nicolli (42) 3234-8060 
ou email nicolli@castrolanda.coop.br. O Curso é aberto 
para todas as cooperadas, esposas e filhas (maiores de 18 
anos) de cooperados atuantes na atividade leiteira em 
sistemas onde predomina a mão de obra familiar. Mais 
informações na área de Negócios Leite, com Marcos 
Goulart (42) 8823-8544 ou Valquíria Martins (42) 8886-
6329. 
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::LEITE 
 

// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  
 
   Touro 1  

 Butlerview PLAYBALL-ET     TPI 2148 Gensur 
Para esta semana trazemos os comentários dos últimos touros participantes da 
Campanha de compras.Playball é filho de AltaIota, o touro de extrema qualidade filho 
Oman X Ito que produziu 1.000.000 de doses de sêmen. Playball é filho de uma mãe 
filha de Planet. O touro Playball possui uma prova genômica que apresenta um alto 
PTA para leite com 1105 libras, positivo para teor de gordura +0,01, teor de proteína 
+0,03. Um equilíbrio de tipo, composto de úbere 1,07.  Sendo destaque a altura do 
úbere posterior +2,21, inserção do anterior +1,30. O composto de pernas 1,22 e 
composto de tipo PTAT 1,48. Os dados são da prova americana atual abril de 
2015.Quando analisamos as características de saúde nos deparamos com uma vida 

produtiva positiva em 0,5 e células somáticas de 2,89. Os partos são fáceis 6,5%, Facilidade prevista dos partos das filhas de 
5,6%. Ideal para uso em novilhas. 
 
Touro 2 

LOOKOUT PESCE HILTON    TPI 2187 Genervations 
Hilton é um filho de Shamrock (Planet x Shottle) e a mãe filha de Oman Oman. O 
pedigree interessante: Planet x Shottle x Oman Oman, alinhando produção, força, 
saúde e tipo. Hilton é um touro com prova genômica com alta produção de leite + 922 
libras de leite, positivo para teor de gordura + 0,04 e o teor de proteína positivo + 
0,01.  Hilton demonstra equilíbrio nas avaliações genômicas para compostos de tipo 
2,16 e úbere 1,44. O composto de pernas e pés, 1,24. Este touro possui características 
desejáveis de saúde, positivo para vida produtiva +5,3, facilidade de parto de 7,5%, 
CCS de 2,99 e taxa de prenhez das filhas + 0,5. 
 

 
Touro 3 

BLUE MIST MEDALIST PALMER    PTI 127 AGBrasil 
Palmer é touro jersey filho de Medalist x Blue Mist Jupiter Pam VG-84. O pedigree 
composto por Medalist x Jupiter x Impuls. Sua prova genômica de abril de 2015, 
apresenta desvios positivos para produção de leite, 564 libras, +0,01 teor de gordura. 
Positivo para vida produtiva + 4,5, baixa CCS 2,9, alta fertilidade das filhas 0,9. Sua 
prova de úbere é muito interessante, o índice composto JUI de 23,6, PTAT 1,30 (Tipo).  
Impressionante prova para profundidade de úbere 2,10 e excelente inserção de úbere 
anterior. 

 
 

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

 
//CURSOS E TREINAMENTOS 
Participe do curso para Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration) que será realizado 
nos dias 27 e 28 de abril (segunda e terça-feira) no Centro de Treinamento de Pecuaristas e fazendas da região. Faça a sua 
inscrição no setor de Assistência Técnica com Nicolli (42) 3234-8060. Mais informações com o Coordenador Técnico Junio (42) 
8837-1962, no site da Cooperativa e em nossas redes sociais. 
 
 
 
                                                                   EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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:: AGRÍCOLA 
 

//ALTERAÇÃO NA NORMA ANF 
Atenção cooperado (a) com o intuito de adequá-lo e capacitá-lo para operar ANF, o setor de Controle de Qualidade em Grãos 
comunica que a Norma de Relacionamento com o Cooperado no Item 13 – Operações de Cereais a Nível de Fazenda, Subitem 
13.3.5 - passou por nova revisão conforme descrição abaixo e encontra-se vigente a partir de 01 de abril de 2015 (quarta-feira). 
Subitem revisado: 
 
13.3.5 – O cooperado poderá optar em realizar a pesagem, amostragem, classificação e troca de nota fiscal em 2 modalidades 
distintas, sendo: 
Modalidade 2 ANF: 

 Nesta modalidade a pesagem, amostragem, classificação e troca de nota fiscal será realizada em uma Unidade da 
Cooperativa; 

 Custos: Taxa de Pesagem e Amostragem + Taxa de Troca de Nota Fiscal, os valores serão os definidos no Orçamento 
Anual; 

 Produtos que podem utilizar esta modalidade: Todos 
Modalidade 33 ANF Troca de Nota Fiscal: 

 Nesta modalidade a pesagem, amostragem, classificação e troca de nota fiscal ocorre na própria ANF; 

 Custo: Taxa de Troca de Nota Fiscal, os valores serão os definidos no Orçamento Anual; 

 Produtos que podem utilizar esta modalidade: Todos, exceto Trigo (devido a determinação de Falling Number) 

 Possuir balança rodoviária aferida anualmente por órgão competente e possuir impressão de ticket de pesagem; 

 Possuir impressora a laser com scanner e acesso a internet para envio da NFEC e NF-e via e-mail; 

 Possuir classificador qualificado pelo Controle de Qualidade da Cooperativa; 

 Seguir todas as regras de amostragem e classificação definidas pelo Controle da Qualidade, bem como utilizar a 
documentação padrão. 

 Possuir os equipamentos de classificação definidos pelo Controle de Qualidade. 

 Classificação FOB 
Critério que desqualifica a ANF a operar nesta modalidade: 

 Índice de devolução de cargas por motivos de Qualidade superior a 3%; 
Para reenquadramento nesta modalidade a ANF deverá passar por avaliação das causas pelo Controle da Qualidade e 
posteriormente realizar uma reciclagem, onde deverá ser atuado na causa fundamental do problema. 
Peso conforme legislação vigente (sem excesso), e em casos específicos será avaliado pela Logística para liberação. 
Mais informações com Alexandra Morás (42) 8816-3452/ 3434-8037 no Controle e Qualidade de Grãos. 
 
 

//DAF- DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO FEAP - SÃO PAULO 
O setor de Planejamento Agronômico informa que por determinação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, os cooperados (as) do Estado de São Paulo, que optarem pela contratação de seguro das suas propriedades e 
usufruírem o benefício de subvenção estadual (paulista), vão precisar emitir a DAF – Declaração de Aptidão ao Feap. A 
solicitação desta declaração está em vigência desde o dia 1º de novembro de 2014. O documento é uma exigência do Governo 
do Estado de São Paulo e para que o produtor possa usufruir da subvenção estadual deve se regularizar, pois o setor de 
Planejamento Agronômico já deu início as contratações do seguro para a safra de inverno, e sem este documento não poderá 
usufruir deste benefício. Mais informações com Jefferson no setor Administrativo Financeiro, através do telefone (42) 3234-
8008. 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 
 MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

    
MAIO/                        -                 26,48                 22,98 3,0445 
JULHO                        - 29,10 25,60 3,1110 

SETEMBRO                -                 27,35 23,85 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$ 64,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 63,00 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 67,50 - 
SOJA Disponível Santos R$ 69,50 - 

MILHO Castro              R$ 25,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 145,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 125,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

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

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

 
 


