
 

 

   

 

DESTAQUE: 
A área de Meio Ambiente em parceria com a de Tecnologias da 
Informação lançaram uma campanha sobre o Descarte Correto do Lixo 
Eletrônico. O objetivo é arrecadar o maior número de equipamentos 
para fazer o descarte correto. A campanha está aberta, separe os 
materiais e veja na próxima circular as informações sobre os pontos de 
coleta. Participe também da enquete em nossa página. “O descarte 
correto de lixo eletrônico contribui com o meio ambiente. Na sua casa 
ou no seu trabalho, qual o destino que você dá para os equipamentos 
eletrônicos descartáveis”. Acesse www.castrolanda.coop.br e dê a sua 
opinião. Ajude a construir um futuro melhor! 
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:: LEITE 
 
 
//AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA – LOJA 
AGROPECUÁRIA  
A Loja Agropecuária informa os cooperados (as) que 
autorizam pessoas a  retirar produtos em sua matrícula na 
Loja, que a partir de agora devem formalizar os pedidos e 
retiradas de produtos através do Bloco de Autorização, no 
formulário devidamente preenchido e assinado. Esta norma 
segue os mesmos padrões já aplicados em outros setores da 
Cooperativa, portanto retire o seu Bloco de Autorização na 
recepção do escritório da Matriz com Francyelle ou Vanessa 
(42) 3234-8120.  
 

 
 

:: CORPORATIVO 
 
//ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  
Atenção cooperado (a) procure manter o seu cadastro 
atualizado na Cooperativa. Os dados são fundamentais para  
a Castrolanda manter a comunicação direta com o 
cooperado (a) - endereço, telefones e e-mail. Assim a 
Cooperativa pode enviar correspondências, extratos, 
convites para comparecimento em eventos programados 
tais como: palestras e assembleias, envio de circulares e 
solicitações diversas. 
Outro fator importante do cadastro atualizado é para 
facilitar nos processos de financiamentos, emissão de notas 
fiscais, programação de insumos, participação em 
programas da CONAB como PEP/PEPRO, renovação de 
limite de crédito para obtenção de custeios via bancos e 
subsidiar decisões nas concessões de créditos, limites em 
contas produção, entre outros. 
Mais informações sobre este serviço no setor 
Administrativo/Financeiro da Cooperativa na área de 
cadastros de cooperados com Priscila (42) 3234- 8264. 
 

http://www.castrolanda.coop.br/
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:: LEITE 
 
//CAMPANHA DE COMPRA DE TOUROS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA 
INTERCOOPERAÇÃO  
 

Touro 9: SERSIA 
HERIVIA      TPI 2297 
Herivia é um touro filho de Sudan X Bogart e que tem um valor de consanguinidade de apenas 
5,0, o que torna a sua utilização muito interessante em rebanhos que tiveram alta utilização de 
touros como Goldwyn ou seus filhos. Herivia é outro especialista em vida produtiva (+5,4) e 
Contagem de células somáticas (2,60) e fertilidade das filhas (+2,7). Como outros touros aqui 
citados, este também é mais um com estatura mediana e incrível inserção de úbere anterior 
(+2,03) e profundidade de úbere (+2,02). Como tem o valor de 8,4% para facilidade de parto, 

atender a sua utilização em novilhas, bem como em vacas que tenham uma colocação de tetos mais periférica. 
 
Touro 10: GALAXY –ET  
De-Su Freddie     TPI 2320 
Galaxy é um flho de Freddie e com mãe filha de Planet. Acasalamento que transmite grandes 
caraterísticas de funcionalidade a esse touro.Tem um linear muito equilibrado com 1,15 para 
composto de úbere, 1,04 para composto de pernas e pés, 1,33 para composto de corpo e 1,28 
para composto leiteiro. Além desta prova equilibrada alia ainda +3,9 para vida produtiva muita 
produção de leite e fertilidade. Para este touro está também disponível a opção de sêmen 
sexado. 

 
Touro 11: DORCY - ET 
Coyne-Farms                   TPI 2339 
Para esta semana trazemos os comentários deste grande touro da raça holandesa. Dorcy é 
filho de Bolton e com mãe filha de Bret. É também um grande pai de touros tendo como um 
dos principais filhos o touro Mogul, igualmente presente como pai de touros.Dorcy é mais um 
touro que transmite às suas filhas estaturas medianas e com excelente prova de composto de 
úbere e pernas e pés. Quando se analisa a prova de composto de úbere temos inserção de 
úbere de + 3,52, altura de úbere de +4,22 e largura de úbere de +3,88. As características de 

pernas também são todos acima de 2,20. Quando analisamos as características de saúde nos deparamos com uma vida 
produtiva positiva em 5,5 fertilidade das filhas positiva e células somáticas de 2,79. Em se tratando de um touro provado o valor 
de TPI 2339 é sem dúvida um grande atrativo.Para os produtores que desejarem utilizar este touro em seus rebanhos deverão 
evitar de usá-lo em novilhas visto que o valor para facilidade de parto é de 10,1%. 

 

:: AGROLEITE 
 
//ESPAÇO MULHER COOPERATIVISTA - AGROLEITE 
Estão abertas as inscrições para os interessados em expor no Espaço Mulher Cooperativista durante o Agroleite 2015, que será 
realizado e 20 a 24 de outubro. Dentre os objetivos do Pavilhão a Comissão Organizadora quer  valorizar as ações  ligadas ao 
sistema cooperativista e  também atividades locais e atrair público ao comércio com fins sociais através da doação de parte das 
vendas neste Espaço. As intenções de expor podem ser feitas através do formulário disponível no site 
www.agroleitecastrolanda.com.br . O prazo encerra em 15 de junho.  Mais informações na Assessoria de Cooperativismo, com 
Rosélia Gomes (DDR 3234-8284). 
 
 
 
 
                                                                   EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
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//6º DIA DE CAMPO CENTRAL PIONEIROS  
A Central Pioneiros convida os cooperados da Castrolanda para o 6ª DIA DE CAMPO que será realizado no dia 26 de maio (terça-
feira), com a seguinte programação:  
08h30 às 09h – Inscrições 
09h às 10h – Estratégias de manejo para reduzir incidência de doenças em bezerras – Drª Sandra Gesteira Coelho - UFMG  
10h às 10h15 – Espaço Zoetis 
10h15 às 11h30 – Doenças que acometem bezerras durante a fase de aleitamento, como prevenir e tratar – Drº Elias Jorge 
Facury Filho – UFMG. 
12h às 13h30 – ALMOÇO  
13h30 às 14h30 – Nutrição de bezerras e seus efeitos no desempenho produtivo – Drª Sandra Gesteira Coelho - UFMG.  
14h30 às 14h45 – Espaço Tortuga 
14h45 às 15h45 – Doenças que acometem bezerras durante a fase pós desmama, como prevenir e tratar – Drº Elias Jorge Facury 
Filho - UFMG  
15h45 às 16h45 – Estratégias nutricionais e hormonais para melhorar a prenhez em vaca de leite. – Drº José Luiz Moraes de 
Vasconcelos - UNESP – BOTUCATU 
Mais informações (42) 3231- 1909 e inscrições através dos emails pioneirosvet@uol.com.br, amandapioneiros@gmail.com, 
leilapcvet@gmail.com. 

  
 
//EXPOFRÍSIA 2015 
A Cooperativa Batavo convida todos os cooperados (as) da Castrolanda para a EXPOFRÍSIA 2015, que será realizada no Pavilhão 
de Exposições Frísia – Parque Histórico de Carambeí, de 26 a 29 de maio (terça a sexta-feira). Veja no quadro abaixo a 
programação completa. Mais informações  (42) 3231-9131.  

 
EVENTO DATA DIA DA SEMANA HORÁRIO 

Evento Técnico Pecuária Leite – Policlínica Central 
Pioneiros 

26 de maio Terça-feira 09h30 

Clube de bezerras 26 de maio Terça-feira 18h30 

Evento Técnico – Agrícola 27 de maio Quarta-feira 08h30 

Julgamento da Raça Jersey 27 de maio Quarta-feira 09h00 

Evento Técnico Pecuária Suínos 27 de maio Quarta-feira 10h30 

Solenidade de Abertura 27 de maio Quarta-feira 11h00 

Julgamento da Raça Vermelho e Branco 27 de maio Quarta-feira 15h00 

Julgamento e Premiação de Machos, Fêmeas Jovens 
e Campeonato Jovem da Raça Holandesa. 

28 de maio Quinta-feira 10h00 

Leilão 28 de maio Quinta-feira 21h00 

Julgamento e Premiação de Fêmeas Paridas, 
Conjuntos, Úberes e Grande Campeonato da Raça 
Holandesa. 

29 de maio Sexta-feira 10h00 

Solenidade de Encerramento 29 de maio Sexta-feira 19h00 

 
 
//CURSO PARA TRATADORES 
Participe da 5º turma do curso para Operação de Vagões Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration) que 
será realizado nos dias 15 e 16 de junho (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, as vagas são limitadas. Mais informações com o 
Coordenador Técnico Junio (42) 8837-1962, no site da Cooperativa e em nossas redes sociais. 
 
Quer saber mais sobre cursos e treinamentos da Castrolanda? Acesse a nossa página www.castrolanda.coop.br/cursos  

 
 
 
 
 
 

mailto:pioneirosvet@uol.com.br
mailto:amandapioneiros@gmail.com
mailto:leilapcvet@gmail.com
http://www.castrolanda.coop.br/cursos
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

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

    
MAIO/                        -                     -                      - 3,0027 
JULHO                    22,30 29,10 25,60 3,0495 

SETEMBRO                -                 25,05 21,55 3,1340 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 63,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 62,00 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 67,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 69,00 - 

MILHO Castro              R$ 24,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 120,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 120,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 680,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 670,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 700,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 408,00 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 

 


