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DESTAQUE: 
As Cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal têm a honra de convidar os associados para a 
solenidade de inauguração de um dos investimentos da Intercooperação – o Moinho de Trigo, em 
Ponta Grossa/PR. Será uma grande satisfação compartilharmos desta alegria com a sua 
presença. Data: 06 de junho, sexta-feira, 14 horas. A solenidade de abertura terá a presença do 
Exmo. Governador Beto Richa, logo após será feita visita às instalações e haverá coquetel de 
encerramento. A organização solicita a confirmação de presenças na Castrolanda com Ana Julia  
(DDR 3234-8003  ou por e-mail: anajulia@castrolanda.coop.br 

 
:: CORPORATIVO 
//PISO SALARIAL 

A área de Gestão de Pessoas informa que em 1º de 
maio de 2014, houve alteração no piso salarial no 
Estado do Paraná. O reajuste foi de 7,34%, que varia de 
R$ 948,20 a R$ 1.095,60 conforme a categoria. Para 
mais informações entre em contato com Marcos ou 
Jaqueline no ramal 8068. A Lei PR 18.059/2014 
estabelece 4 (quatro) pisos salariais para grupos de 
categorias profissionais diferentes, a saber: 
GRUPO I - R$ 948,20 (novecentos e quarenta e oito 
reais e vinte centavos) para os Trabalhadores 
Empregados nas Atividades Agropecuárias, Florestais e 
da Pesca, correspondentes ao Grande Grupo 
Ocupacional 6 da Classificação Brasileira de Ocupações;  
GRUPO II - R$ 983,40 (novecentos e oitenta e três reais 
e quarenta centavos) para os Trabalhadores de Serviços 
Administrativos, Trabalhadores Empregados em 
Serviços (domésticas), Vendedores do Comércio e Lojas 
e Mercados e Trabalhadores de Reparação e 
Manutenção, correspondentes aos Grandes Grupos 
Ocupacionais 4, 5 e 9 da Classificação Brasileira de 
Ocupações;  
GRUPO III - R$ 1.020,80 (mil e vinte reais e oitenta 
centavos) para os Trabalhadores da Produção de Bens e 
Serviços Industriais, correspondentes aos Grandes 
Grupos Ocupacionais 7 e 8 da Classificação Brasileira de 
Ocupações;  
GRUPO IV - R$ 1.095,60 (mil e noventa e cinco reais e 
sessenta centavos) para os Técnicos de Nível Médio, 

correspondentes ao Grande Grupo 3 da Classificação 
Brasileira de Ocupações. 
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:: LEITE 

//CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE 
AFTOSA MAIO 2014 
Produtor, a campanha de vacinação contra a febre aftosa já 
começou. O Ministério da Agricultura alerta que houve 
mudanças para ajudar a erradicar a doença no Brasil. As 
Unidades do Adapar estão disponíveis para auxiliar nas 
orientações na forma de compra e comprovação da 
vacinação. O produtor primeiramente deve dirigir-se a 
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, para 
atualizações cadastrais e plantel e retirar sua carteira de 
produtor - é obrigatória a CARTEIRA DE PRODUTOR RURAL. 
Não será vendido vacinas de aftosa sem a apresentação da 
carteira de produtor, nos estabelecimentos comerciais. As 
orientações podem ser consultadas no site 
www.adapar.pr.gov.br 
 

//LEILÃO GILSON ZAMPIERI E CONVIDADOS 
O setor de comercialização de gado leiteiro da Castrolanda 
convida para o Leilão de Gado Leiteiro Gilson Zampieri e 
Convidados, que será realizado no Parque de Exposições 
Dario de Macedo, Castro, no dia 14 de junho (sábado), a 
partir das 14h30. Serão leiloados 70 animais, vacas em 
lactação e novilhas prenhas das raças: holandesa, Jersey e 
mestiças leiteiras. Participe! 
 

//PALESTRA PECUARISTAS DE LEITE 
A Grasp convida para a palestra sobre o Uso de óleos 
essenciais para maximização de resultados na pecuária 
moderna, com Dr. Rafael Canonenco de  Araújo 
(coordenador de P&D Grasp). Data: 28 de maio 
Local: Buganville Palace Hotel - Horário: 19h30. 
Informações: Junio (42) 8837-1962 e Eleno (43) 9667-5319. 
 
 

 
 
 

mailto:anajulia@castrolanda.coop.br
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Lei-pr-18059-2014.htm
http://www.adapar.pr.gov.br/
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//CLUBE DE BEZERRAS 2014 
Atenção às crianças participantes do Clube de Bezerras 2014 que acompanharam o nascimento da sua bezerra através de vídeo 
e/ou foto. Favor entregar uma cópia e/ou arquivo no setor de Comunicação  da Cooperativa para Giselle  e pegar um vale brinde 
para retirar seu prêmio na Grife Castrolanda. As fotos serão divulgadas no site da Cooperativa e no jornal Castrolanda Notícias. 

//CLUBE DOS JOVENS CRIADORES 
O clube dos jovens criadores é uma proposta de continuidade do Clube de Bezerras que permite a participação do jovem até os 
15 anos de idade. A inciativa é para facilitar a sucessão familiar nas fazendas e estimular os jovens a seguir carreira no setor 
agropecuário. O programa é aberto para jovens (homens e mulheres) com idade de 15 a 20 anos, distribuídos em dois grupos 
por faixa etária: Intermediários (15-17 anos a partir de janeiro de 2014) e Sênior (18-20 anos a partir de janeiro de 2014). O 
objetivo principal é permitir que o jovem se organize em grupos e interajam com a comunidade aprendendo conceitos de 
criação e o manejo do gado leiteiro, através de cursos, palestras, viagens e encontros.  
 

1. Julgamento Jovens criadores: (Categoria Bezerra Sênior) 

 Na propriedade – Não haverá acompanhamento na propriedade dos participantes pelo corpo técnico da Castrolanda 
e/ou instrutores. 

 Os jovens serão capacitados através do curso de preparação de animais que será realizado em julho de 2014 pelos 
instrutores contratados. 

 Os jovens serão responsáveis pela preparação da sua bezerra sênior nascida (1/03/2013 a 31/05/2013). A preparação 
dos animais será avaliada pelos instrutores durante as aulas e durante a Agroleite. (50 Pontos). Obs. Apenas o 
competidor inscrito poderá preparar seu animal com acompanhamento dos instrutores contratados. 

 Avaliação do crescimento (Medir com fita peso vivo) e/ou altura da garupa durante o Agroleite. (20 Pontos). 

 Os ganhos de peso serão auditados por modelo animal para verificar a veracidade das informações sobre consumo 
versus ganho de peso diário. Caso haja, desvios superiores a 10% do ganho de peso médio predito haverá descontos na 
pontuação (10 pontos). Animais que apresentar 5% acima da curva de crescimento preconizada pela Associação de 
Criadores das raças participantes serão penalizados (20 pontos). 

 Durante o preparatório do clube dos jovens criadores haverão eventos agendados que contarão pontos de presença 
em aulas teóricas, práticas, palestras, cursos e viagens. (30 pontos). 

 Os pontos obtidos nos julgamentos dos itens c + d + f, sendo que o máximo de pontos obtidos nesta fase é 100 pontos. 
Julgamento da apresentação e relacionamento do aluno com a bezerra Exposição, julgamento do juiz oficial de pista da 
Agroleite (60 pontos). 

 Contagem e classificação final do Clube de Bezerras: 

 É a soma dos pontos obtidos dos itens a + b + c + d + e + f. Sendo, que o máximo de pontos obtidos serão de 160 
pontos. 

Instruções: Os jovens receberão aulas práticas e teóricas dos instrutores. Teremos a participação efetiva das Associações de 
Raças em viagens e palestras. 
Considerações finais: As bezerras selecionadas pelos alunos deverão ser nascidas entre 1º de março a 31 de maio de 2013. Cada 
jovem poderá inscrever um animal somente. Em caso de morte da bezerra até o Agroleite, o participante poderá substituir o 
animal. Somente será permitida a participação de animais HPB, HVB, Jersey ou Pardo-Suíço, os animais devem ter fichas de 
identificação e/ou registro oficial da Associação de raças. 
Instruções: É necessário que os jovens recebam orientação na escola, do professor responsável pela aula de agropecuária ou na 
propriedade por profissionais da área. 
Período de inscrições: 12 de maio a 12 de junho de 2014. Local: Setor de Controle Sanitário e Gestão, levar a cópia do registro 
e/ou ficha do animal. 
Comissão: Deverá ser formada uma comissão de acompanhamento e orientação que poderá ser composto de dois criadores da 
Cooperativa e uma pessoa do Setor de Assistência Técnica – Cadeia Pecuária. Produtores colaboradores: Lucas Rabbers e Robert 
Salomons.Preparadores instrutores: Adriano Boer, Robert Salomons e Sandro Dekkers. 
Julgamento final ( Agroleite ): O julgamento final será organizado junto com a Agroleite.  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

ABRIL/14                      - - - - 
MAIO/14                      - 28,65 25,15 2,2070 

JUNHO/14               26,82 - - 2,2130 

JULHO/14                     - 28,60 25,10 2,2295 

AGOSTO/14                 - 24,18 20,68 2,2500 
SETEMBRO/14            - 27,81 24,31 2,2820 

 

// MERCADO AGRÍCOLA 
 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 68,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 66,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá  - 
SOJA Disponível Santos  - 

MILHO Castro R$ 27,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 28,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 155,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 80,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 870,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 850,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 810,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 522,00 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 
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:: FUNDAÇÃO ABC 
//VIAGENS TÉCNICAS 
Viagem Técnica FPS ABC 2014 – últimas vagas 
Ida – São Paulo/Des Moines – 23 de agosto 
Volta – Chicago/São Paulo – 31 de agosto 
O roteiro contempla visitas técnicas a propriedades e empresas, Farm Progress Show, Bolsa de Chicago, passeios e compras. 
Acompanhamento desde o Brasil com apoio p/ tradução e ajuda na obtenção de cartas-convite p/ visto consular americano. O 
programa básico e ficha de inscrição podem ser acessados no site: www.fundacaoabc.org.br /Viagens Técnicas. Para mais 
informações, contato@npconsultoria.com ou 42 9972.1972. Até dia 31 de março, p/ evitar correrias de última hora.  
“Viagens técnicas, uma experiência de vida” 

 

:: LEITE 
//COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE VETERINÁRIA 
ATENÇÃO PARA AS DATAS E LOCAIS DE COLETA: 
Dia- 26/05----- UPN/ CASTRO –13H ÀS 15H 
Dia- 26/05----- IGREJA SÃO SEBASTIÃO / MARACANÃ- 16H ÀS 17H 
Dia- 27/05----- IGREJA ABAPAN—8H ÀS 9H 
Dia- 27/05----- IGRAJA SOCAVÃO—10H ÀS 11H30 
Dia- 27/05----- ESCOLA DAS PEDRAS--- 15H ÀS 16H 
Dia- 28/05----- RECANTO DAS BROTAS PIRAI DO SUL- 8H30 ÀS 9H30 
Dia- 28/05----- IGREJA RESSACA/ PIRAI DO SUL- 10H ÀS 11H 
Dia- 28/05----- IGREJA AGOSTINHOS/CASTRO- 13H ÁS 14 H 
Dia- 28/05----- IGREJA DO TRONCO/CASTRO- 14H30 ÀS 15H30 
Dia- 28/05----- IGREJA CATANDUVA/CARAMBEI- 16H ÀS 17H 
Outras informações com (42) 3234 -8076 ou 8837-1762 com Raichman. 

 
:: SGI -  SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA CASTROLANDA 
//EXPEDIENTE DA COOPERATIVA 
Atenção cooperado (a): Na terça-feira (20 de maio) o expediente da manhã na Cooperativa vai encerrar às 11 horas devido a 
participação dos colaboradores numa palestra no Memorial da Imigração Holandesa. O expediente do período da tarde será 
normal das (13h às 17h30).  
 
 
 
Apoio: 
 

 

 

http://www.fundacaoabc.org.br/
mailto:contato@npconsultoria.com

