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Diretor Presidente
Frans Borg

N

o início dos anos 2000, a cooperativa deﬁniu em seu
planejamento estratégico que precisava administrar as
suas diversas atividades econômicas em unidades de negócios, com foco em toda a cadeia de produção, pois a necessidade do produtor vai além do que simplesmente compra de
insumos e venda da produção.
Hoje a visão é muito mais clara, precisamos cada vez mais
buscar a proﬁssionalização do produtor e ser uma ferramenta de organização da cadeia de valor de cada produto. Com
esta visão, a cadeia do leite investe no evento chamado
AGROLEITE, onde reúne todos os diferentes elos da cadeia
num determinado momento para interagir e descobrir quais
são às suas necessidades e onde estão suas oportunidades e
soluções, como também uma imagem institucional da cooperativa como um todo.
Ao mesmo tempo estamos atendendo o quinto princípio do
cooperativismo que é “estimular a educação, capacitação e a
informação”, o que é fundamental para a proﬁssionalização
do produtor e a sustentabilidade do seu negócio. Cada vez
mais as tecnologias de produção são fatores diferenciais em
competitividade e as mudanças são muito rápidas, devemos
acompanhá-las ou podemos ﬁcar pelo caminho.

ESTAMOS
ATENDENDO O
QUINTO PRINCÍPIO
DO COOPERATIVISMO
QUE É “ESTIMULAR A
EDUCAÇÃO,
CAPACITAÇÃO E A
INFORMAÇÃO”

OURO

Como cooperativa de produtores somos apenas o coordenador e facilitador, e todos
os players da cadeia, fazem
acontecer o evento como:
produtores, empresas fornecedoras de insumos, maquinários, implementos, agencias ﬁnanceiras, indústrias de
processamento, atacado e
varejo, entre outros.

Este ano escolhemos como tema o relógio, símbolo do tempo, justamente para nos concentrar e observar a velocidade
das mudanças e o que podemos aprender com isto.
Bom evento a todos!

Diretor Vice-Presidente
Richard Hendrik Borg
Diretor Secretário
Willem Berend Bouwman
Diretores Vogais:
Paulo Roberto Trentin
Mark Allen Harvey
Peter Greidanus
Hendrikus Salomons
Diretor Executivo
Popke Ferdinand Van Der Vinne
Conselho Fiscal
Altamir de Jesus de O. Batista
Ronald Rabbers
Claudio Henrique Kugler
Armando de Paula C. Filho
Mateus Simão
João Cristiano Kiers
Comitê de Crédito
Paulo Roberto Trentin
Ronald Rabbers
Roelof Rabbers
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Paulo Alberto Machinski
Comitê de Agricultores
João Cristiano Kiers
Frederik Jacobus Wolters
Jean Leonard Bouwman
Willem Hendrik van de Riet
Edson Roberto Freire
Carlos Shigueo Arie
Luiz Fernando Tonon
Comitê de Bovinocultores
Sandro Aurelio Hey
Nelci J.P. Mainardes
Lucas Rabbers

Daniel Munaro
Charles Hendrik Salomons
Ronald Rabbers

Erik Bosch
Adilson Roberto Fuga
Ivonei Durigon

Comitê de Suinocultores
Jan Ate de Jager
Leonard Loman
Marcelo de Jager
Marian Hendrika Wolters
Mateus Simão
Frederik de Jager

Comitê Unidade Lácteas UBL/Frísia
Frans Borg
Teunis Jan Groenwold
Emerson Moura
Jan Van der Vinne
Jan Noordegraaf Filho
Adilson Roberto Fuga
Popke Ferdinand van der Vinne
Edmilton A. Lemos

Comitê de Ovinocultores
Marcelo de Jager
Rosimeire Teixeira Prado
Luiz Carlos Klempovus
Alvaro Tatsuya Yamamoto
Comitê de Bataticultores - UBBS
Bert Loman
Osmar Tadashi Okubo
Bernard David Van de Riet

Comitê Pool de Leite
Hendrikus Salomons
Ronald Rabbers
Maurício Greidanus
Janus Katsman
Jan Gerrit Berendsen
Richard Verburg
Superintendente de Operações Lácteas
Edmilton Aguiar Lemos

UBF
Eltje Jan H E Groenwold
Jean Leonard Bouwman
Albert Strijker Rabbers
ULB
Bernard David Van de Riet
Richard Hendrik Borg
Sergio Manoel de Medeiros Gomes
Comitê de Feijão
Alexander A. Mittelstedt
João Galvão Prestes
Albert Reinder Barkema
Eltje Jan H E Groenwold
Guilherme Kugler Filho
Claudio Henrique Kugler
Comitê Unidade Industrial
de Carnes - UIC
Richard Hendrik Borg
Popke Ferdinand v. d. Vinne
Paulo Marchezini
Johannes va der Meer

Superintendente UIC
Ivonei Durigon
Gerentes de Negócios
José Carlos Rodrigues – Corporativo
Marcio Copacheski – Agrícola
Mauro Cesar de Faria – Carnes
Cleudiney Aparecido Iank – Batatas
Henrique Costales Junqueira – Leite
Everson Orlando Lugarezi – Feijão
Prentice Balthazar Junior – Novos
Negócios e Relacionamento
Gerentes de Unidades Industriais
Enio Borges Andrade – Suprimentos
UBL SP
Douglas Coleraus – Industrial UBL SP
Camilo Alexssandro Hartmann Alves Técnico UBL
Eduardo Gomes – Comercial UIC
Everton Ricardo Tomazetti Segatto Industrial UIC
Fabrício Penaforte Borges - Técnico UIC

novos cooperados
MATR.

NOME DO COOPERADO

ATIVIDADE PRINCIPAL

3341
2158
2159

ANTÔNIO CARLOS WACHERSKI E OUTROS
REGIS WACHERSKI
PEDRO GROTTO BARRERA

PECUÁRIA LEITEIRA E AGRICULTURA CASTRO-PR
PECUÁRIA LEITEIRA E AGRICULTURA CASTRO-PR
PECUÁRIA LEITEIRA
ITAPETININGA-SP

colaboradores

931

CIDADE

TOTAL
EFETIVO

2.055 2.986
Agosto 2017
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corporativo

Enquete

Classiﬁcados

Caso o Presidente
Michel Temer seja
afastado do cargo,
como você acredita
que deve ser a escolha
do novo chefe do
Poder Executivo
do país?

VENDE-SE
5 carneiros e 1 reprodutor.
Tratar (42) 98815-2566

Eleições diretas quando Temer deixar
o cargo e também em 2018
Eleições indiretas quando Temer deixar
o cargo e diretas em 2018
Veja a opinião dos visitantes do site:
www.castrolanda.coop.br

VENDE-SE
Chevrolet D70. Suporte para guincho.
Tratar (42) 9994-3388

VENDE-SE
Tanque resfriador de Leite - 2 ordenhas 800
litros, 220 volts, ano 2011, marca Reafrio.
Valor R$ 6.000,00 à vista. Tratar (42) 9993-0127
VENDE-SE
Ford Fiesta, 1.6, cor preto, ano 2014, em ótimo
estado. Tratar (42) 9990-0066

VENDE-SE
Terreno 18 Alqueires. Próprio para quem queira
fazer reserva água, sertão de cima.
Tratar (42) 9994-3388

VENDE-SE
Chácara na Castrolanda com 46 alqueires, na
Estrada da Ilha, denominada Chácara Erica.
Tratar (42) 9 9922-1888.

VENDE-SE
Vende-se 4 novilhas mestiças prenhas com
previsão de parto para junho de 2017. Duas
inseminadas com semên sexado.
Tratar (42) 98854-110 Valor R$ 3.500,00

VENDE-SE
Plantadeira Stara Sﬁl - 11 linhas, ano 2005.
Tratar (42)9921-0558 ou 9976-5958

VENDE-SE
silagem de milho 32 ha. na Santa Rita em Castro
Paraná. Tratar (42) 8402-6308
VENDE-SE
Equipamentos para criação de frangos.
Bebedouro Niplle, comedouro automático, silo
para 16 toneladas e 24 ventiladores.
Tratar (42) 9 9917-6447 ou 3232-1628.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Presto serviço de colheita de grãos, soja, milho e
feijão . Tratar (42) 9840-2630
VENDE-SE
Vendo roça de milho próximo ao Abapan
Tratar (42) 9840-2630
COMPRO
Compro forrageira Casale usada. João Attilio.
Tratar (18) 3788-1235 (18) 99751-1433.

O Melk Lab, laboratório veterinário,
abriu suas portas para atender produtores
e médicos veterinários de Castro e Região.
Venha nos conhecer, estamos te esperando.
Rua Juliana, 94 | Colônia Castrolanda | Castro | PR
Fone: 42 3234 1282 | melklab@hotmail.com

Cooperado (a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.

Plantão de Atendimento
42 9928-9364 | 42 8418-0934

Anuncie aqui a sua empresa. Não paga nada pelo seu anúncio.
Faça contato com a área de Comunicação da sua Cooperativa.

Análises de cultura | Antiobiograma | Antibiótico
CBT | Pool de tanque | OPG

Há pessoas que transformam o sol numa simples
mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma
simples mancha amarela o próprio sol.

Pablo Picasso

Pintor, escultor e ceramista espanhol.

Divulgação

Divulgação

geral

BATATA E SALAME
AO FORNO

MOUSSE
DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
1/2 xícara (chá) de margarina
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 ramo de alecrim (só as folhas) picado
500 gramas de batata cortadas em rodelas bem ﬁnas
150 gramas de Salame Milano Alegra fatiado
50 gramas de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto

INGREDIENTES
400 g de chocolate ao leite ou Meio Amargo
50 g de manteiga sem sal
300 ml de Creme de Leite Castrolanda
1 colher de sopa de gelatina incolor e sem sabor
4 colheres de sopa de água
¼ xícara de Achocolatado Líquido Colônia Holandesa
2 colheres de chá de essência de chocolate
400 ml de chantili
*Quem gosta pode colocar 15ml de conhaque

MODO DE PREPARO
Derreta a margarina, misture o azeite e o alecrim, acrescente
sal e pimenta a gosto. Em um refratário untado, alterne camadas
de batata regadas com a mistura de margarina e camadas de salame.
Cubra com papel-alumínio e leve ao forno, preaquecido, a 200 ºC
durante 30 minutos.Polvilhe o queijo ralado e sirva.
Fonte: mdemulher.abril.com.br

MODO DE PREPARO
Em tigela média coloque o achocolatado e a gelatina já
hidratada e mexa até homogeneizar. No liquidiﬁcador, coloque
a mistura do achocolatado/gelatina com o creme de leite aquecido.
Bata até ﬁcar homogêneo e reserve. Em outra tigela, coloque o
chocolate derretido, acrescente a manteiga e misture. Coloque o
conteúdo do liquidiﬁcador com o chocolate derretido, a essência de
chocolate e o conhaque, se for utilizar. Misture até homogeneizar.
Acrescente o chantili e misture bem. Deixe de 4 a 6 horas na
geladeira antes do consumo.
Fonte: www.receitasdoedu.blog.br

+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br
Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br
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capa
evento de ainda mais qualidade aos nossos visitantes. Esperamos todos aqui na Cidade do Leite”, completa o presidente.

AGROLEITE 2017
Tempos modernos na
Cidade do Leite

A programação conta com diversas atividades. Os
visitantes terão a oportunidade de conhecer os
produtos e serviços de 180 empresas expositoras,
poderão acompanhar fóruns de pecuária leiteira,
feijão, agricultura, suinocultura e conferir os painéis
de ovinocultura e da mulher cooperativista. Além
disso, desﬁlam em pista de julgamento bovinos das
raças Holandesa Preta e Branca, Holandesa Vermelha e Branca e Jersey, e ovinos, que a cada ano alcançam maior representatividade na feira. O ponto alto
dos julgamentos é a escolha da Vaca do Futuro e da
Campeã Suprema do Agroleite, disputada entre os
animais que se destacam nas categorias de novilhas
e de vacas.

agroleite

Proposta do evento é apresentar a modernização
crescente da cadeia leiteira e gerar informação
Tempos
dentro do setor.

modernos na Cidade do Leite

T

empos modernos. Tecnologia. Conhecimento. O Agroleite 2017 vem, mais uma vez, com
a proposta de apresentar a modernização
crescente da cadeia leiteira e gerar informação
dentro do setor. O evento acontece entre os dias 15 e
19 de agosto, na Cidade do Leite e anexa ao Parque
de Exposições Dario Macedo, em Castro, e a expectativa é superar a edição de 2016.

“

Os números
demonstram a
consolidação do
evento que é a
vitrine do leite na
maior bacia
leiteira do Brasil

180

EMPRESAS
EXPOSITORAS

Mesmo com a crise econômica, o evento do ano
passado surpreendeu. O setor demonstrou otimismo devido ao volume de negócios gerados: R$ 45
milhões foram movimentados em cinco dias. O
público de 54 mil pessoas também foi recorde. Os
números demonstram a consolidação do evento que
é a vitrine do leite na maior bacia leiteira do Brasil, e
ótima oportunidade para potencializar vendas e o
lançamento de novos produtos e tecnologias.
Frans Borg, Diretor Presidente da Castrolanda, realizadora do evento, ressalta o nível técnico e a seriedade com que os assuntos relacionados a área são
tratados no Agroleite. “Ao longo da semana temos
uma série de palestras que são excelentes fontes de
informação, não só sobre o mercado leiteiro, mas
também em outras áreas de atuação da cooperativa.
Buscamos sempre nos aprimorar para oferecer um

550
ANIMAIS

A cerimônia de entrega do Troféu Agroleite também
gera muita expectativa. Marcada para às 20 horas da
quarta-feira (16/08), é a solenidade que reconhece
os destaques do ano anterior em 18 categorias,
como genética, nutrição, medicamentos, forragens,
sementes, associação de produtor, técnico do ano e
agente ﬁnanceiro. Os ﬁnalistas são as três empresas
que mais receberam indicações em votações na
internet. Os vencedores são anunciados durante a
cerimônia e recebem o troféu.
O evento tem como apoiadores a Fundação ABC, a
Prefeitura de Castro e o Centro Estadual de Educação Proﬁssional Olegário Macedo, e é patrocinado na
cota Diamante pela Nutron, Tetra Pak, Italac, Boehringer Ingelheim, Caixa Econômica Federal. Na cota
Ouro recebe a chancela da DuPont Pioneer, Sicredi,
Irrigabrasil e Select Sires, e na cota Prata conta com o
patrocínio do BRDE, Elanco, Atlântica Sementes/
Nuseed, Banco do Brasil, Copel Telecom, Heringer
Fertilizantes e da New Zealand Trade e Enterprise,
agência internacional de desenvolvimento de negócios da Nova Zelândia. Nas próximas páginas você
pode conferir todos os detalhes do evento.

54MIL
VISITANTES

R$

45MI
NEGÓCIOS
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Empresa internacional
aposta no Agroleite

O

Agroleite está ganhando notoriedade internacional e, pela primeira
vez, tem entre os patrocinadores uma empresa estrangeira. A New
Zealand Trade e Enterprise, agência internacional de desenvolvimento
de negócios da Nova Zelândia, soma-se a outras 16 empresas que acreditam no
evento. O apoio na Cota Prata é uma grande novidade para a organização. A
equipe do Castrolanda notícias conversou com o Cônsul Geral da Nova Zelândia
para o Brasil e Diretor Geral da New Zealand Trade and Enterprise na América do
Sul, Nicholas Swallow, e com a gerente de desenvolvimento de negócios em
agribusiness da NZTE, Nádia Alcântara. Conﬁra abaixo a entrevista.
Essa é a primeira vez que uma empresa de fora
patrocina nosso evento. Recebemos esse apoio
com muita satisfação. Quais fatores levaram a
empresa a apostar no Agroleite?
A New Zealand Trade & Enterprise é uma agência
de fomento de negócios do governo da Nova
Zelândia, e tem como objetivo ajudar as empresas neozelandesas a construir alianças estratégicas e desenvolver relações comerciais internacionalmente. No portfólio de empresas neozelandesas que atuam no Brasil e na América do Sul, há
um grupo muito importante de empresas que
oferecem produtos e serviços voltados para a
atividade de pecuária, e em especial para
pecuária leiteira. A Nova Zelândia é reconhecidamente o maior exportador mundial de produtos
lácteos, e esse posto foi alcançado com base em
investimentos em tecnologia para o homem do
campo e para a produção animal. As estratégias
das empresas que estão focadas neste setor
estão baseadas em dois pilares: aumentar a
produção com base no aumento de produtividade, e, principalmente, aumentar lucro para o
produtor. A Nova Zelândia entende que estreitar
relações internacionais é fundamental para a
sustentabilidade dos seus negócios e, por isso,
nossas empresas estão sempre olhando para fora
do país, para os mercados internacionais, sem
perder o foco em sua própria realidade.
Internamente, isso signiﬁca criar um ambiente
que estimule e permita a seus produtores ter uma
atividade pecuária sustentável. Nosso foco
externo é nos tornarmos parceiros de outros
países por meio da transferência de tecnologias e
adaptação de sistemas de produção mais
eﬁcientes, baseados sobretudo em pastagens.
Acreditamos que temos muito a oferecer ao
Brasil, de maneira adaptada à realidade local. O
principal fator que nos levou a investir na
Agroleite é porque sabemos que a feira é uma
referência no lançamento e divulgação de
produtos e serviços no país. Entendemos que se
nós queremos difundir o que a Nova Zelândia tem

a oferecer em termos de tecnologias para a
produção leiteira, o local certo de estar é aqui em
Castro. Nós sabemos que os níveis de produção e
produtividade da região já são muito elevados, e,
que muitas outras empresas brasileiras lançam
novos produtos e serviços aqui porque sabem
que o nível de absorção de tecnologias na região
pelos produtores é muito alto. Este ano, em nosso
estande na Agroleite, nós contaremos com a
presença de todas as empresas neozelandesas
que atuam no Brasil, que apresentarão produtos e
serviços. Este elevado interesse por parte das
empresas que já estão presentes no Brasil em
participar do evento conosco foi para nós a maior
prova de que ﬁzemos a escolha certa.

A empresa tem muitos escritórios ao redor do
mundo. Aqui no Brasil sua sede está em São
Paulo. Qual a importância de participar em
eventos no Brasil, em especial no Agroleite no
Estado do Paraná?
Temos 55 escritórios ao redor do mundo,
incluindo nossos escritórios na Nova Zelândia.
São escritórios na Asia, na Europa, no Oriente
Médio, nos Estados Unidos, México e na América
do Sul. Além do nosso escritório em São Paulo,
que é a sede das nossas operações na região,
temos representações em Santiago, Chile, e em
Bogotá, Colômbia.
Nádia Alcântara, gerente de desenvolvimento de
negócios em agribusiness da NZTE, ressalta que a
importância em participar de eventos no Brasil
vem da representatividade do país no cenário
internacional de agronegócios em geral. “Nós
sabemos que o Brasil ainda não é um exportador
de leite, no entanto, o Brasil possui um rebanho
leiteiro estimado em 20 milhões de vacas, e
produz 35 bilhões de litros de leite ao ano. A Nova
Zelândia possui 5 milhões de vacas e produz 20
bilhões de litros. A grande diferença é o nível de
eﬁciência de produção – com um rebanho

NICK SWALLOW
Diretor Geral da New Zealand Trade and
Enterprise na América do Sul

equivalente a um quarto do brasileiro, nós
produzimos mais que metade do volume, em
sistemas predominantemente baseados em
pastagens. Nós vemos o Brasil como um parceiro
para adoção de tecnologias que podem ajudar a
atingir níveis mais elevados de produtividade, em
especial, para aproveitar a enorme vantagem de
sistemas de produção a pasto que o Brasil têm.
Em especial em regiões como o sul do Brasil,
onde o clima é mais ameno e mais similar ao
clima da Nova Zelândia. Aqui nessa região
algumas práticas de campo podem ser facilmente adotadas, em especial no que tange a genética
de pastagens, genética animal, e os respectivos
manejos nas propriedades, como criação de
bezerros, adoção de cercas elétricas entre outros
sistemas que facilitam muito a vida do produtor”.

Quais as expectativas da New Zealand Trade e
Enterprise para esse primeiro ano no evento?
Nossa expectativa é que o público venha visitar
nosso stand e conheça um pouco mais sobre o
sistema de produção do país – nosso stand será
bastante interativo, teremos muitas informações
a respeito do agronegócio de leite na Nova
Zelândia, e as empresas apresentarão seus
produtos para o público. Haverá muitas novidades, como um novo sistema de alimentação de
bezerros, que é muito eﬁciente e comprovadamente melhora o ganho de peso e reduz a taxa de
mortalidade dos animais; lançamentos mais
recentes de variedades de gramíneas altamente
eﬁcientes, inclusive algumas variedades novas ao
Brasil, mas que já foram testadas e tem alta
eﬁciência; lançamentos na área de cercas
elétricas e manejo de pastagens, genética animal,
aplicadores de medicamentos e bombas de
manejo de ﬂuidos. As empresas também farão
pequenas palestras sobre suas tecnologias, e
teremos também uma experiência de realidade
virtual – o visitante terá a oportunidade de fazer
um pequeno tour na Nova Zelândia! Para nós,
queremos chegar ao ﬁnal da feira com a
conﬁrmação de que estaremos novamente
presentes na Agroleite 2018!
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CAMPEÃ SUPREMA DAS RAÇAS 2016
GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA JERSEY
Ana Ikella Minister da Waca
Exp/cri: Nelci José Pedrozo Mainardes

CAMPEÃ VACA JOVEM DA RAÇA HOLANDESA P&B
Tang Melinha Alexander 8136
Exp: Jan Johannes de Boer e/ou Fernando R. de Boer
Cri: Orlando, Marcos e Itamar Tang

CAMPEÃ FÊMEA JOVEM DA RAÇA JERSEY
Vs 368 Demorada 1001 da Diamantina
Exp: Carlos Jacob Wallauer
Cri: Moacir/Victor Antonio Sopelsa

GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA HOLANDESA P&B
Bur Jr. Marta 2050 TE
Exp: Hendrik de Boer e/ou Reinaldo de Boer
Cri: Hendrik de Boer Jr

CAMPEÃ VACA DO FUTURO
CAMPEÃ FÊMEA JOVEM DA RAÇA HOLANDESA V&B
Bur Jr. Ingrid 2786 TE
Exp: Lazaro de Mello Brandao
Cri: Hendrik de Boer e/ou Reinaldo de Boer

CAMPEÃ VACA JOVEM DA RAÇA JERSEY
CAMPEÃ VACA JOVEM DA RAÇA HOLANDESA V&B
Vs 345 Canaria Headline da Diamantina F.I.V. Bronkhorst Royal 85 Advent-Red TE
Exp: Carlos Jacob Wallauer
Exp/cri: Korstiaan Bronkhorst
Cri: Moacir/Victor Antonio Sopelsa

CAMPEÃ FÊMEA JOVEM DA RAÇA HOLANDESA P&B
Fini Dundee Maaike 5600 FIV
Exp/cri: Hans Jan Groenwold

GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA HOLANDESA V&B
Bronkhorst Royal 85 Advent-red TE
Exp/cri: Korstiaan Bronkhorst
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entre
aspas
Não importa
o quão alto você
esteja, a lei ainda
está acima
de você
Sérgio Moro
Juiz Federal

As pessoas
raramente
reconhecem as
oportunidades da
vida, porque muitas
vezes elas estão
disfarçadas de
trabalho
Max Weber
Jurista, Economista e Intelectual Alemão

Buscamos sempre nos
aprimorar para oferecer um
evento de ainda mais qualidade
aos nossos visitantes.
Esperamos todos aqui na
Cidade do Leite
Frans Borg
Diretor Presidente da Castrolanda

Entendemos que se
nós queremos
difundir o que a Nova
Zelândia tem a
oferecer em termos
de tecnologias para a
produção leiteira, o
local certo de estar é
aqui em Castro
Nicholas Swallow
Cônsul Geral da Nova Zelândia para o Brasil e
Diretor Geral da New Zealand Trade and Enterprise
na América do Sul

Só se pode viver
perto de outro, e
conhecer outra
pessoa, sem perigo de
ódio, se a gente tem
amor. Qualquer amor
já é um pouquinho de
saúde, um descanso
na loucura
João Guimarães Rosa
Obra Grande Sertão Veredas

A vivência do mundo
rural e a sensação de
liberdade quando estão
na agropecuária
encanta as crianças
Renata de Jager
Organizadora do Clube da Borrega

14 geral

ão é de hoje que as crianças
roubam a cena durante o
Agroleite. Elas também desﬁlam com
seus animais e mostram desenvoltura e amor pelos bichinhos. Além do
Clube de Bezerras, já tradicional, há
três anos é realizado o julgamento
do Clube de Borregas. A atividade
compõe a programação da feira e irá
acontecer às 10h30, do sábado, 19 de
agosto, na pista de julgamento 2 que
ﬁca na Tenda de Ovinos. A expectativa da organização é a participação
de 20 crianças.

CLUBE
DA BORREGA
Crianças
estão animadas
para apresentação
no Agroleite

A criadora de ovinos e organizadora
do clube, Renata de Jager, conta que
desde fevereiro as crianças interessadas, de 4 a 14 anos, podem
participar de encontros mensais na
Agropecuária Maré. Nesses encontros, os ﬁlhos e netos de criadores e
expositores aprendem a cuidar dos
animais, a tratá-los, amansá-los, dar
banho, além de assistir a tosquia,
casqueamento e parto.
Durante o mês de junho, com a
proximidade do dia de apresentação
no Agroleite, essas reuniões se
intensiﬁcam e tornam-se quinzenais.
Renata explica que o objetivo esse
ano é não parar as atividades após a
feira, visto o grande interesse das
crianças participantes. “A vivência do
mundo rural e a sensação de
liberdade quando estão na agropecuária encanta as crianças. Eles estão
bastante animados e tem demons-

trado empolgação e expectativa em
desﬁlar e mostrar o que aprenderam
no Agroleite”, cita a organizadora.
Para a apresentação elas serão
divididas em duas categorias. Na
categoria iniciante desﬁlarão os que
tiverem de 4 a 6 anos e haverá
premiação para o melhor iniciante.
Já na categoria Infantil/Juvenil se
apresentarão crianças de 7 a 14 anos,
e haverá premiações para o 1º, 2º e
3º lugares e também para o melhor
veterano.
Renata menciona que o julgamento
será realizado por técnicos da região
que analisem, principalmente, a
relação estabelecida entre os
animais e as crianças, e a habilidade
de cada uma delas. A criadora
destaca o aumento da participação
de ovinos no Agroleite e do interesse
de produtores de outras regiões, que
elogiam a organização, estrutura e a
parte técnica do evento. O Clube de
Borregas conta com o auxílio de
colaboradores da cooperativa.

“A vivência do
mundo rural e a
sensação de liberdade
quando estão na
agropecuária encanta
as crianças.
“

N

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

93.875 mil visualizações
A Castrolanda amanheceu assim na quarta-feira, 19 de julho. A geada
transformou a paisagem do Memorial da Imigração Holandesa. O
registro é da colaboradora da cooperativa Ednize Budurow.
Fantástica essa foto! Parabéns!
Haltevir Pryzbeuka
Uma paisagem típica Holandesa
Marion En Henk
Meu Deus que maravilhoso...só Deus para nós presentear com
essa beleza... Parabéns a fotógrafa ...
Luciana Oliveira
Que lindo. Saudades de Castrolanda!!!
Anny Regina Santos

Castrolanda anuncia hoje os indicados
ao Troféu Agroleite 2017

Trófeu Agroleite
Os melhores da Cadeia do Leite.! Hoje
vamos conhecer os ﬁnalistas ao Prêmio
Troféu Agroleite 2017.! Aguarde.

4.196 mil visualizações
Pelo 3º ano consecutivo a Associação dos Criadores de Gado Jersey do
Paraná é ﬁnalista do Troféu Agroleite!!!
Agradecemos o apoio de todos!
Jersey Paraná – ACGJPR
NOGUEIRA MAQUINAS AGRÍCOLAS..Finalista nas categorias Ensilagem e
Fenação...Uma história que não se apaga!!
João Ricardo Alves Pereira
Vamos DSM Tortuga.....em busca do Number One!!!
Gustavo Larsen
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Conﬁra o Agroleite em cada evento
da sua programação
F Ó R U M

D A

PA I N E L

PECUÁRIA LEITEIRA
16.08
quarta-feira

Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

PROGRAMAÇÃO

D A

OVINOCULTURA
16.08
quarta-feira

Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

PROGRAMAÇÃO

08h00 Recepção e Inscrição
08h30 Abertura e boas vindas da Castrolanda e da APCBRH

13h30 Recepção e Inscrição

08h40 Apresentação e Premiação das Vacas ToPS 100/PR - 2017
para Produção, Conformação e Saúde da APCBRH
com Altair Antonio Valloto, M. Sc. Superintendente APCBRH
e Victor Breno Pedrosa, Prof. Dr. Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR.
09h00 Plano ABC e o Pecuária de Baixa Emissão de Carbono:
geração de valor na produção intensiva de carne e leite.
com Sidney Medeiros - Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura.
09h45 Tecnologia de Produção Mais Limpa na Pecuária Intensiva.
com Cleandro Pazinato Dias - Consultor do Ministério da Agricultura.
10h30 Milk Break
10h45 Geração de Renda a partir dos Dejetos da Pecuária
com Fabiano Coser - Consultor do Ministério da Agricultura
11h30 Manejo de resíduos em sistemas de produção de Leite:
limpeza hidráulica dos pisos e produção biofertilizante.
com Marcelo Otenio, pesquisador da Embrapa Gado de Leite na área
de resíduos, manejo de dejetos, água e biogás.

14h10 Sugestões e Dicas de Preparo
do Cordeiro Castrolanda

14h00 Abertura e boas vindas da Castrolanda

com o Chef Maurício Dobis
Maurício Dobis é certiﬁcado em Chef
de Cuisine pela Le Cordon Bleu Culinary
Arts Institute, em Sydney na Austrália.
16h00 Encerramento

12h20 Encerramento

FÓRUM

PA I N E L

DO

MULHER
COOPERATIVISTA

FEIJÃO
17.08
quinta-feira

D A

Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

PROGRAMAÇÃO

17.08
quinta-feira

08h30 Recepção e Inscrição
09h00 Abertura e boas vindas da Castrolanda

Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

09h05 Manejo Fitotécnico da Cultura do Feijoeiro
com Dr. Alisson Fernando Chiorato, pesquisador cientíﬁco - IAC.
09h55 Posicionamento das Cultivares de Feijão Embrapa
com José Luiz Cabreira Diaz, analista e especialista em produção
e tecnologia de semente.

13h30 Recepção e Inscrição

10h25 Intervalo

14h00 Abertura e boas vindas da Castrolanda

10h40 Mercado de Feijão no Brasil
com Auro Nagay, Diretor do Bolsinha Informativos de São Paulo.

14h15 Gestão e Sucessão da Propriedade Rural
com Paulo Martins, chefe geral da Embrapa Gado de Leite.

11h30 Preço Nacional do Feijão
com Marcelo Luders, Presidente do Ibrafe

15h15 Sucessão Familiar: Case de Sucesso da Família Wolf,
de Nova Canaã do Norte, MT.

12h20 Perguntas

16h00 Perguntas e Encerramento

12h30 Encerramento

Durante o evento haverá exposição
das novas cultivares de Feijão
pela Embrapa, IAC e IAPAR.

PROGRAMAÇÃO

Inscrições no site
www.agroleitecastrolanda.com.br

F Ó R U M

D A

SUINOCULTURA
Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

18.08
sexta-feira
PROGRAMAÇÃO
13h30 Recepção e Inscrição

14h00 Abertura e boas vindas da Castrolanda
14h10 Panorama da Suinocultura
com Nilo Chaves de Sá, Médico Veterinário com Mestrado em Reprodução
Animal, ambos pela Universidade Federal de Viçosa, MBA em Gestão
Empresarial pela FGV. Atuou no setor de suinocultura da BRF de Rio Verde
por 10 anos. Desde 2014 é Diretor Executivo da ABCS - Associação
Brasileira dos Criadores de Suínos.
15h00 Perguntas
15h15 Intervalo

F Ó R U M

15h30 Experiência brasileira na produção de suínos
sem antimicrobianos com Nelson Morés, graduado em Veterinária
pelo Centro Agro Veterinário de Lages, SC e Mestrado em Patologia Animal,
de Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais.
Atuou na Embrapa Suínos e Aves, como pesquisador na área de sanidade.
Membro do Comitê Nacional de Sanidade Suína e Consultor em sanidade
e produção de suínos .

AGRICULTURA

16h20 Perguntas

D A

18.08
sexta-feira

Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

PROGRAMAÇÃO

16h30 Encerramento

09h00 Recepção e Inscrição
09h30 Abertura e boas vindas da Castrolanda
09h40 Panorama Agrícola de Milho e Soja,
com Eduardo Vanin
Sócio-proprietário da Agrinvest Commodities,
Analista do Complexo da Soja.

FÉ E CAFÉ

10h20 Lançamento da nova marca Sementes Castrolanda
10h45 Intervalo

19.08
sábado

Centro de Eventos Pessutão
Parque de Exposições Dario Macedo
Castro - Paraná

08h Café da manhã
08h30 Abertura e boas vindas da Castrolanda
08h40 Momento da Palavra, com o preletor Jorge Nishimura,
Presidente do Conselho de Administração da Jacto
e fundador da Universidade da Família.
09h30 Apresentação das entidades APAE e Asilo São Vicente de Paulo.
*os fundos arrecadados serão doados para estas entidades.
09h45 Encerramento - Grupo Kyrios
10h Palavra ﬁnal do Presidente da Castrolanda, Frans Borg

11h00 Cenários Políticos e Econômicos
e os Impactos no Agronegócio,
com Ricardo Boechat
Ricardo Boechat é jornalista, apresentador e radialista.
Já trabalhou nos principais jornais do país, como O Globo, O Dia,
O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Foi também diretor de
jornalismo na Band, e atualmente trabalha como âncora de dois
jornais: nas redes de rádio BandNews FM e de televisão, a Band
do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ganhador de três
prêmios Esso, Boechat tem uma coluna semanal na revista
IstoÉ.
12h00 Perguntas
12h15 Encerramento
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Estacionamento
ÔNIBUS

PISTA DE
JULGAMENTO II
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PARDO-SUÍÇO

2ª Ave
FLIEGL

KAMAQ

PRODUFORT

EXPOFLOR
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MKM
SILTOMAC

PRESIDENTE
RECAPAGEM

IPACOL

ESPAÇO MULHER
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VENCE TUDO

JF MÁQUINAS
RUBEMAQ BINDGALVÃO

4ª Ave
FEIRA DE SABORES

SOMENTE
CARGA E DESCARGA

MFW
MARISPAN
MÁQUINAS

CLAAS

ROSTER

KUHN

MAGPARANA

5ª Ave

PARQUE DARIO MACEDO

PREFEITURA
CASTRO
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CENTRO DE EVENTOS
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ENTRADA 2

E
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E

E

E

FANCAR
MONT
KOYA

GRANVEL

E
DESEMBARQUE PASSAGEIROS
ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS

Estacionamento
IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Pronto Atendimento

Trekker Trek

Estacionamento

Café Holandês

San

Central de Informações e
Credenciamento

Dinâmica de Máquinas

Estacionamento Ônibus

Restaurante

Cen

Segurança

Área de Campo

Food Truck

Bebidas

Play
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Conﬁra a programação do evento
DIARIAMENTE
08h30 às 18h Expediente dos Expositores de Empresas
20h Fechamento dos Portões
23h Fechamento do Parque

TERÇA - 15/08

10h00

Abertura Oﬁcial do Agroleite 2017

Centro de Eventos Pessutão

QUARTA - 16/08

08h30
09h00
14h00
14h00
15h00
20h00

Fórum da Pecuária Leiteira

Centro de Eventos Pessutão

Dia de Campo sobre Pastagem

Campo Experimental

Painel Técnico da Ovinocultura
Dinâmica de Máquinas
Julgamento da Raça Holandesa V&B
Premiação dos Vencedores Troféu Agroleite

Centro de Eventos Pessutão
Campo Experimental
Pista de Julgamento 1
Memorial da Imigração Holandesa

QUINTA - 17/08

09h00
09h30
09h30
14h00
14h00
15h00

Dia de Campo sobre Pastagem
Fórum do Feijão
Julgamento de Ovinos
Painel da Mulher Cooperativista
Dinâmica de Máquinas
Julgamento da Raça Jersey Jovem

Campo Experimental
Centro de Eventos Pessutão
Pista de Julgamento 2
Centro de Eventos Pessutão
Campo Experimental
Pista de Julgamento 1

SEXTA - 18/08

09h00
09h30
13h00
14h00
17h00
19h00

Julgamento de Ovinos
Fórum da Agricultura
Julgamento da Raça Jersey Adulta
Fórum da Suinocultura
Julgamento da Raça Holandesa Jovem
Premiação do Concurso de Silagem

Pista de Julgamento 2
Centro de Eventos Pessutão
Pista de Julgamento 1
Centro de Eventos Pessutão
Pista de Julgamento 1
Centro de Eventos Pessutão

SÁBADO - 19/08

08h30
10h00
10h00
10h30
13h00
15h00
20h00
21h00

Fé & Café: A força que une todos
Campeonato de Tratores: Trekker Trek
Julgamento do Clube de Bezerras
Julgamento do Clube da Borrega
Copa dos Apresentadores
Julgamento da Raça Holandesa Adulta
Julgamento da Vaca do Futuro
e Campeã Suprema do Agroleite
Encerramento das atividades do Agroleite 2017

Centro de Eventos Pessutão
Pista de Provas
Pista de Julgamento 1
Pista de Julgamento 2
Pista de Julgamento 1
Pista de Julgamento 1
Pista de Julgamento 1
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TROFÉU

GENÉTICA
Alta
CRV Lagoa
Semex

PRESTADOR DE
SERVIÇOS AGRÍCOLAS
Agroholanda
Cia da Silagem
De Boer

NUTRIÇÃO
DSM
Nutron
Vaccinar

TROFÉU
AGROLEITE
Falta pouco para
conhecermos os melhores da
cadeia do leite em 2017

MEDICAMENTOS
Bayer
MSD
Vallée
FORRAGENS
Agroholanda
Agropecuária Leffers
Nobre

O

As empresas ﬁnalistas são as que receberam maior número
de votos do público na página do troféu. O sistema de
votação solicita que o “eleitor” cadastre seu CPF e só
permite um voto por cadastro, o que torna a disputa ainda
mais acirrada. Nesse ano as votações foram encerradas no
dia 31 de maio.
As categorias do troféu são: genética, nutrição,
medicamentos, forragens, sementes, ordenhadeiras e
refrigeração, equipamentos para ensilagem, equipamentos
para fenação, tratores agrícolas, prestador de serviços
agrícolas, agente ﬁnanceiro, associação de produtor,
técnico do ano, produtor de leite do ano, laticínios,
embalagens, mídia impressa e mídia digital.
A cerimônia do Troféu Agroleite é acompanhada por
autoridades, personalidades do agronegócio brasileiro,
presidentes, diretores, proﬁssionais das empresas
nacionais e multinacionais participantes do evento.

Banco do Brasil
Sicoob
Sicredi
ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTOR
Associação Brasileira dos
Criadores de Girolando
Associação dos Criadores de
Gado Jersey do Paraná
Associação Paranaense dos Criadores
de Bovinos da Raça Holandesa
TÉCNICO DO ANO

SEMENTES
Memorial da Imigração Holandesa será palco da
cerimônia do Troféu Agroleite na noite de 16 de
agosto. Durante a solenidade são anunciados os
vencedores de cada uma das 18 categorias do prêmio. O
objetivo do troféu é homenagear os maiores e melhores
destaques ligados ao segmento leite, reconhecendo e
valorizando a par ticipação de cada um para o
desenvolvimento do setor.

AGENTE FINANCEIRO

Dekalb
DuPont Pioneer
Sementes Agroceres

Christiano Nascif
Flávia Fontes
Marcos Neves Pereira
PRODUTOR DE LEITE DO ANO

ORDENHADEIRAS
E REFRIGERAÇÃO

Grupo Cabo Verde
Grupo MelkStad
Grupo Sekita

DeLaval
GEA
Ordemilk

LATICÍNIOS

EQUIPAMENTOS
PARA ENSILAGEM

Italac
Nestlé
Piracanjuba

JF Máquinas
Krone
Nogueira

EQUIPAMENTOS
PARA FENAÇÃO
Krone
New Holland
Nogueira
TRATORES AGRÍCOLAS
John Deere
Massey Fergusson
New Holland

EMBALAGENS
Plastirrico
Sig Combibloc
Tetra Pak
MÍDIA IMPRESSA
Revista Balde Branco
Revista Leite Integral
Revista Mundo do Leite
MÍDIA DIGITAL
Beba Mais Leite
Milk Point
Scot Consultoria
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Cidade do Leite e seus investidores
Semex une-se ao time de parceiros da cidade
O Agroleite é resultado da somatória de
esforços da Cooperativa Castrolanda,
patrocinadores oﬁciais, expositores de
empresas e de animais, associações de raças,
instituições, governos e dos investidores da
Cidade do Leite. Esses investidores, 27
empresas do setor, ajudam a Castrolanda a
manter a estrutura da cidade formada pelo
Pavilhão Agroleite, Praça Central e a Vila
Holandesa.
Charmosas e bem ambientadas, as construções transportam os visitantes a uma viagem

pela Holanda, inspiração arquitetônica da
cidade. Ao longo do ano, os sobrados da vila
são utilizados pelos investidores como um
centro comercial do agronegócio, local para
receber seus clientes, fechar negócios e
confraternizar.
Nesse ano a Semex passou a integrar o time
de parceiros do projeto. A empresa, que
comercializa genética bovina, une-se aos
outros 26 apoiadores: Nutron, Sicredi, CRV
Lagoa, Gea, Biogenesis Bagó, ABS, Prado,
DeLaval, Hipra, Vallée, Bayer, Tectron, Ouro

Fino, Agener, Sexing, AG Brasil, Colônia
Holandesa, MSD, DSM, Zoetis, Trow Nutrition,
Vetoquinol, Alltetch, Nutriphós, Kemin e Pool
Leite.
O intuito do centro comercial assemelha-se
ao principal objetivo do Agroleite: gerar
conhecimento e negócios. Além disso, a
concentração das empresas em um mesmo
local facilita o acesso e otimiza o tempo do
cooperado e dos proﬁssionais dos diversos
segmentos da cadeia.

PALCO
NATURALLE
O palco localizado no centro da
praça central ganhará um nome
muito especial: Palco Naturalle
O espaço, construído em formato de úbere de
vaca, receberá atrações musicais nos ﬁns de
tarde para animar e embalar o pôr do sol dos
visitantes.
A escolha do nome vem para enaltecer a marca
Naturalle, linha completa de leites UHTS
completamente livre de aditivos. Fruto da
intercooperação entre as indústrias Frísia, Capal
e Castrolanda, o produto é uma grande conquista das três cooperativas.
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Cinco empresas conﬁrmadas para a
DINÂMICA DE MÁQUINAS
Redação conversou com
representante de empresa
sobre a dinâmica
A Dinâmica de Máquinas do Agroleite já tem
cinco empresas conﬁrmadas: Kuhn, Claas,
Fliegel, Marispan e Bouwman. As empresas
terão quase 20 hectares disponíveis para
demonstrar ao público os recursos e avanços
tecnológicos das máquinas e equipamentos.
Esse ano a área de demonstração foi ampliada
em virtude de parceria ﬁrmada entre a Castrolanda, Fundação ABC e o Centro Estadual de
Educação Proﬁssional Olegário de Macedo.
Podem participar da dinâmica todos os expositores do Agroleite que tenham máquinas voltadas à produção de silagem pré-secada e será
possível inscrever-se na hora. Para saber um
pouco mais sobre a visão das empresas participantes, a redação conversou com Rafael Hendrik
Bouwman, Diretor Comercial da Bouwman
Tecnologia Agropecuária e Gerente Territorial
KRONE na América do Sul.

O Agroleite é um evento que cresce a cada
ano e é muito respeitado devido sua ﬁnalidade técnica. O que representa para a Bouwman estar entre as empresas que participam da Dinâmica de Máquinas de 2017?
A Agroleite é um evento de referência não
somente nacional, mas internacional na cadeia
produtiva do leite. Aproximadamente 2/3 do
custo de produção do leite está relacionado com
a dieta dos animais. Tendo isto em mente, é fundamental que o produtor aplique a maior tecnologia possível na produção da alimentação animal, e como consequência reduza custos e maximize seus lucros. A Dinâmica de Máquinas da
Agroleite tem papel fundamental neste processo, uma vez que é a oportunidade que o produtor
tem de visualizar os equipamentos na prática,
demonstrando toda sua qualidade, conﬁabilidade e potencial produtivo. Portanto a Dinâmica de
Máquinas representa não somente para a Bouwman Tecnologia Agropecuária, mas para todas as
empresas que dela participam, uma oportunidade única de demonstrar todo potencial dos equipamentos e transformá-la em chances reais de
negócios.

A dinâmica é uma oportunidade para
demonstração dos recursos das máquinas e
conquistar novos clientes. O que a Bouwman apresentará esse ano?
A Bouwman é uma empresa que possui foco
totalmente direcionado ao pecuarista, tanto em
gado de corte, quanto leite. Seu portfólio atende
ao ciclo completo de produção animal, o que
inclui equipamentos para produção de forragens, misturadores de ração, distribuidores de
esterco e equipamentos para manipulação.
Durante as Dinâmicas de Máquinas da Agroleite,
o foco principal sempre foi apresentar as tecnologias disponíveis para produção de forragens, e
são justamente estas tecnologias que serão
demonstradas. Dentre elas, destacamos a segadeira condicionadora tripla combinada KRONE
EasyCut 9140 CV, o espalhador rebocado KRONE
KWT 8.82/8, o enleirador de quádruplo rotor e
entrega central Swadro 1400, a enfardadora de
fardos cilíndricos Fortima F 1250 MC, o empacotador de fardos cilíndricos rebocado Tanco 1400EH, e a forrageira autopropelida KRONE BiG X
700.
RAFAEL HENDRIK BOUWMAN
Diretor Comercial da Bouwman Tecnologia Agropecuária
e Gerente Territorial KRONE na América do Sul.

Em anos anteriores, qual foi o feedback do
público que acompanhou as atividades da
dinâmica?
A região dos Campos Gerais do Paraná, e principalmente a cidade de Castro, sempre foi considerada uma “ilha de tecnologia” dentro do Brasil. A
tecnologia aplicada em toda a cadeia de produção de leite está muito acima da média nacional,
e tecnologias atualmente empregadas na Europa e América do Norte são também proporcionalmente empregadas em nossa região. Essa
tecnologia destoa muito em relação àquela
empregada pelos visitantes advindos de outras
regiões do Brasil, e o feedback que recebemos
deste público é uma grande admiração e entusiasmo pela tecnologia disponível e aplicada nas
Dinâmicas de Máquinas. Com acesso facilitado
aos meios de comunicação, principalmente
internet, os produtores tem conhecimento de
que estes equipamentos existem, mas ﬁcam
impressionados ao saber que esta tecnologia já
está sendo aplicada no Brasil. Portanto o feedback é sempre muito positivo, e acreditamos que
as empresas tem de continuar inovando a cada
ano para manter o interesse do público nos
equipamentos demonstrados.

Esse ano a área de demonstração foi ampliada, serão 18 hectares exclusivos. Isso
reﬂete o aumento de interesse do público e
o crescimento do evento. Como a Bouwman
analisa o crescimento do número de participantes no decorrer dos anos? Qual a expectativa da empresa quanto ao número de
participantes em 2017?
O crescimento de participantes na Dinâmica de
Máquinas a nosso ver é fruto de um investimento
constante da Cooperativa Castrolanda no
fomento e ampliação da feira a nível nacional.
Um maior número de expositores e visitantes na
feira reﬂete automaticamente em maior público
nas Dinâmicas de Máquinas. Notoriamente existe um aumento de público ano a ano, que reﬂete
diretamente a busca dos produtores por informação e tecnologia, objetivando uma propriedade cada vez mais produtiva e rentável. Devido ao
crescente investimento na feira, reﬂetido também pela nova área para Dinâmica de Máquinas,
esperamos um público de 20 a 30% superior em
relação a ultima edição do evento. Claro que para
que essa previsão se concretize, precisaremos
contar com a ajuda do clima, fator determinante
para obtermos sucesso.
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Crescendo com tecnologia e equilíbrio
A

fazenda Vó Anália, na divisa dos municípios de Piraí do Sul e Ventania,
mudou de perﬁl pela primeira vez em 2006
quando o engenheiro químico Paulo Cesar
Tonon, sem deixar a agricultura –carrochefe da propriedade-, decidiu retomar a
criação de gado leiteiro, que havia abandonado. Em menos de 10 anos a evolução fez
o rebanho somar 300 vacas chegando a um
volume de produção de 3.000 litros/dia. E a
opção pelo Jersey consolidou-se junto com
o sonho de, futuramente, produzir queijos
ﬁnos.
O ano de 2017 marca uma nova mudança de
perﬁl na vida da fazenda. Aprofundando
ainda mais a vocação leiteira da propriedade, Paulo Cesar e Paulo Eduardo Tonon, pai e
ﬁlho, investem com convicção na alta
tecnologia para produzir mais leite, com
melhor qualidade. A Vó Anália acaba de
incorporar duas unidades da tecnologia
VMS, que consiste num braço robô que
retira o leite das vacas sem que seja necessária a presença humana no processo.
Difundido a partir da Europa pela DeLaval, o
Voluntary Milking System (Sistema de Ordenha Voluntária) é a mais avançada tecnologia de ordenha que existe no mundo. O robô
reproduz os gestos do ordenhador sem
provocar qualquer dor ou sensação de
incômodo ao animal. E trata-se de um sistema voluntário porque a vaca só freqüenta o
robô por vontade própria, na hora que bem
entender.
A proﬁssionalização da atividade entretanto vai mais longe ainda. Está sendo feito
genoma de todo rebanho da fazenda com a
pretensão de acasalar pelo genoma dos
touros, visando o que interessa à propriedade: úbere, sólidos, proteína, gordura e produção. “Nós temos uma projeção de que em
5 anos vamos estar comercializando novilhas prenhas acasaladas por genoma e com
resultado absolutamente comprovado pelo
sistema de informática, pelos robôs, pelo
controle leiteiro oﬁcial”, informa o criador
Paulo Cesar, que pretende agregar valor à
produção leiteira também a partir dessa
fonte.

Muita liberdade, muita
informação
O novo perﬁl recém inaugurado é motivo de
orgulho e felicidade para a família Tonon. E
a mudança de estrutura não foi muito grande: as camas das vacas são as mesmas,
bebedouros também, os canzis permanecem, e instalou-se um raspador automático,
que antes não havia. O antigo free stall
ganhou 10 metros de ampliação e teve 2
robôs instalados, substituindo uma ordenhadeira duplo 6. Vacas de pré-parto continuam sendo mantidas em compost barn e

logo que parem voltam para o free stall. São
300 animais no rebanho e 122 vacas em
ordenha.
Com o sistema rodando há apenas 42 dias,
Paulo Eduardo conta que a adaptação foi
difícil, mas agora vacas já estão mais acostumadas, e alguns animais procuram a
ordenha até 4 vezes por dia. O sistema é
livre, totalmente voluntário. O animal só vai
ao robô se quiser realmente ser ordenhado.
Não é induzida. “Nós optamos por deixar o
animal totalmente livre para ser ordenhado,
para deitar, para comer o volumoso”, detalha
Eduardo, informando que buscam manter
uma média de 2,5 ordenhas por dia.
A cada dois dias é feito o controle de células
somáticas do rebanho inteiro. Os animais
que apresentam alta contagem tem o leite
separado, é feito teste de CBT e apresentando mastite começa o tratamento. O sistema
informa o desempenho de cada animal,
inclusive a condutividade elétrica do leite, a
quantidade de sangue em ppm, e a produção por cada quarto. Antes mesmo de começar a ordenha o sistema faz o cálculo e
informa a previsão de quanto cada animal
deve render em volume de produção. “A
quantidade de informações para o produtor
trabalhar, analisar, é enorme, e isso facilita
bastante a tomada de decisão no dia-a-dia”,
reconhece Paulo Eduardo.
Outra novidade importante trazida pela
nova tecnologia foi a melhora na conversão
alimentar. A fazenda está produzindo o
mesmo volume de leite com uma quantidade de ração muito menor. Segundo ele, isso
se deve à exatidão com que é distribuída a
ração. Ao contrário do sistema anterior,
quando a ração era misturada na carretinha
e colocada no cocho pela média do lote (7
kg/animal), agora a ração não vai mais para
o cocho e cada vaca recebe o que tem direito. É por mérito. Quem produz mais recebe
mais, de acordo com a tabela de conversão.
“Nosso volume não aumentou, mas quantidade de ração que a gente gasta caiu quase
pela metade”, comemora Eduardo.
“Nosso plano a longo prazo é chegar a 750
animais em lactação, trabalhando em cima
da genética que dispomos, sem colocar
animal de fora”, informa o criador Paulo
Cesar. Segundo ele o plantel é jovem e só
pelo crescimento natural, dentro de 2 anos
será necessário implantar mais um robô.
Para este ano a fazenda tem 40 novilhas
para criar mais 20 a 30 vacas secas. O cálculo é de que a cada ano são incorporados ao
rebanho em torno de 70 animais nascidos
na fazenda. A previsão é de 190 partos para
2018, trabalhando com sêmen sexado.

Texto e Fotos:
Edison Lemos

geral 29

“Nosso plano a longo
prazo é chegar a 750 animais
em lactação, trabalhando em
cima da genética que dispomos,
sem colocar animal de fora”
PAULO CESAR TONON
Engenheiro Químico

Vacas e homens em harmonia

A

companhando de perto a evolução pecuária
da Vó Anália desde seu início, técnicos da
Castrolanda que tem alcançado todas as
ferramentas de que a propriedade necessita,
testemunham que a fazenda desfruta de
harmonia e equilíbrio em suas atividades.
Destacam uma propriedade toda setorizada, com
uma equipe consolidada, que acompanhou a
evolução e permanece a mesma, alguns com 15 e
até 17 anos de trabalho. Toda equipe roda todos
os setores, de modo que todos conhecem tudo.
Paulo César não tem dúvidas de que a chegada do
robô mudou a vida de todos para melhor. Conta
que antes tinham de pegar o animal, levar para o

campo, raspava tudo 2 vezes por dia, pegava o
animal levava para a sala de ordenha 2 vezes por
dia, fazia o trato 2 vezes por dia. O animal tinha
que obedecer esse ritual que era imposto a ele.
Agora, com raspador automático, ordenha
robotizada, automatização da comida, o manejo é
o menor possível. “A nossa idéia é que em breve
ninguém mais precise colocar o pé dentro do free
stall”, diz o criador.
Enquanto as vacas desfrutam de toda liberdade
dentro do free stall, os funcionários não precisam
mais levantar as 4 da madrugada com geada, com
garoa fria e sair de casa para tocar vaca no campo
e trazer para a ordenha. “O conforto do nosso

colaborador mudou da noite para o dia. Oferecer
melhor qualidade de vida ao funcionário era um
de nossos objetivos”, diz Paulo Cesar Tonon. Agora,
a jornada de trabalho começa às 7 horas da
manhã e se encerra às 5 horas da tarde, com
intervalo de almoço e tudo mais. E no ﬁnal de
semana só trabalham os plantonistas.
Além disso, free stall, bezerreiro, pré-parto, sala
do tanque de leite, corredores, estacionamento,
todas são áreas monitoradas por câmeras,
podendo ser controladas via computador desde o
escritório administrativo da fazenda ou remotamente através do aplicativo logMein DeLaval em
smartfone.
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Negócios de bovinos
E

m sua 17ª edição, o Agroleite lança uma nova ferramenta de negócios
de bovinos. Trata-se do Shopping Agroleite, um ambiente de
comercialização onde os expositores poderão colocar a venda os animais
jovens das raças que participam do evento: Holandesa Preta e Branca,
Holandesa Vermelha e Branca e Jersey. A ferramenta estará disponível
tanto para os animais que participarão da pista de julgamento quanto os
especíﬁcos para comércio.
Além do excelente aspecto visual e layout privilegiado que valorizam os
animais ofertados, o Shopping contará com o apoio da venda virtual
através do site da Embral Leilões Rurais. O sistema de vendas terá um
novo formato, já adotado nas principais exposições mundiais, o de vendas
através de lances em propostas no papel.
Os compradores poderão disputar suas preferências através de propostas
sobrepostas, ou seja, o preço ﬁnal do animal só será deﬁnido no término
do evento, o que proporciona um ambiente democrático, com baixo custo
e promoção da marca. Com tudo isso o Agroleite se consolida e se

posiciona como uma feira de alta qualidade e de inovações tecnológicas
de produtos e serviços agropecuários.
Dirceu Rodrigues, vendedor do setor de Comercialização de Gado de Leite
da Castrolanda, explica que o limite de inscrição é de no máximo 50
animais, sendo 25 no modo virtual, e 25 no modo presencial. Rodrigues
ressalta que os animais cadastrados no modo presencial também serão
divulgados virtualmente. “Temos a experiência do balcão de bovinos
realizado ano passado, algo bastante próximo do que faremos esse ano. O
Setor de Comercialização Agropecuária está a disposição para esclarecimento das dúvidas de todos os interessados”, completa o vendedor.
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Nossas marcas na
vitrine da Cidade do Leite
Assim como em anos anteriores, os produtos Castrolanda e aqueles que são fruto da intercooperação com
as cooperativas Capal e Frísia, marcarão presença no Agroleite 2017. A concentração das marcas em um
mesmo local oportuniza ao nosso cliente que as conheça melhor e certiﬁque-se da qualidade dos
produtos locais.

Ao entrar pelos portões da Cidade do Leite o público
poderá visitar a Casa Alegra. A marca de carne suína,
lançada em 2015, está presente em várias lojas de varejo
da região com uma ampla variedade de produtos:
presunto, salames, linguiças, bacon e cortes de carnes. No
stand, o visitante poderá degustar e comprar os produtos,
e proﬁssionais estarão disponíveis para esclarecer
dúvidas.

Devido ao número de pessoas que visitam o Agroleite
anualmente, o evento desponta como um ambiente ideal
para que empresas reforcem ou estabeleçam novas
imagens. Esse é o intuito da Sementes Castrolanda em
2017. Durante a feira haverá o lançamento da marca que
acompanha a evolução da agricultura e utiliza
tecnologia de ponta para oferecer sementes cada vez
mais fortes e mais resistentes.

Loja Agropecuária
Os apreciadores de cervejas especiais terão um ponto de
encontro na praça central da cidade. Diariamente, após
às 18 horas, a Bier Hoff- Micro Cervejaria, receberá seus
clientes para apresentar as cervejas da marca e também
comercializar os produtos da linha. Ao todo são 20
cervejas gourmet, preparadas com ingredientes
selecionados para exaltar o que cada versão tem de
melhor.

A Loja Agropecuária traz novidade esse ano. Uma van
será disponibilizada aos visitantes do stand que tem
interesse em conhecer a loja, oferecendo maior
comodidade e facilidade no deslocamento. O translado
da Cidade do Leite para a loja será realizado a cada uma
hora mediante apresentação de voucher a ser retirado no
stand. O espaço no Agroleite será utilizado para
apresentação de produtos nacionais e importados e toda
a linha de rações produzidas pela cooperativa.

Os participantes do Fórum do Feijão irão degustar um
delicioso caldinho preparado com o Tropeiro Seleção. A
linha premium foi lançada recentemente e representa o
que existe de melhor quando o assunto é feijão: grãos de
alta qualidade, maiores e mais macios e com selo de
aprovação da Fundação ABC.

A Grife Castrolanda já é presença garantida no Agroleite
há alguns anos. No stand são comercializados produtos
que levam a marca da cooperativa. É o espaço ideal para
encontrar souvenirs, roupas, acessórios, sapatos e
utensílios domésticos que levam a marca institucional
da organizadora do evento e são ótimas opções de
presente.

No barracão da Feira de Sabores, os visitantes que
gostam de uma boa carne de cordeiro, poderão adquirir e
levar para casa o Cordeiro Castrolanda. Além disso,
durante o painel da ovinocultura, o Chef Maurício Dobis
irá apresentar dicas e sugestões de como preparar a
carne de ovinos. Em outro stand também haverá venda
de matrizes e reprodutores.

Toda a linha de lácteos produzida pela Castrolanda e
também fruto da intercooperação com as cooperativas
Capal e Frísia, estarão expostos no sobrado da Colônia
Holandesa. O público poderá degustar produtos como o
leite condensado e achocolatado e receber informações
comerciais sobre pontos de venda.
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A cidade às margens do Iapó

Conheça um pouco da história da cidade de Castro

S

er a primeira cidade fundada no Estado após a emancipação de São Paulo rendeu a Castro o título de
Cidade Mãe do Paraná. Localizada às margens do Rio Iapó,
na região dos Campos Gerais, sua história tem mais de 300
anos. Habitada até o século XVIII por índios tupis e gês,
essa região começou a ser colonizada através do regime
de sesmarias.
A Coroa Portuguesa doava lotes de terras a famílias que
pretendiam aqui se ﬁxar e assim as povoava. O capitãomor Pedro Taques de Almeida foi o primeiro a solicitar
uma sesmaria nos Campos Gerais, em 19 de março de
1704, e ali se estabeleceu um pequeno povoado.
A intensiﬁcação da formação do povoado deu-se com o
tropeirismo. Em 1731 foi aberta a primeira estrada pelos
tropeiros que iam de Viamão no Rio Grande do Sul para
Sorocaba em São Paulo. Como o Rio Iapó transbordava e
alagava com facilidade, os tropeiros precisavam pernoitar
com as tropas às suas margens para esperar a água baixar.
Com o passar do tempo transformaram o local num pouso
costumeiro: o Pouso do Iapó.
Com a crescente movimentação de animais e dos tropeiros, e com a construção de uma capelinha, atual Igreja
Matriz Nossa Senhora Sant'Ana, o pouso passou a receber
mais moradores e foi elevado a categoria de Freguesia de
San'Ana do Iapó em 05 de março de 1774.
Quase 15 anos depois, em 1789, a freguesia foi elevada a
Vila Nova de Castro, e respondia às comarcas de Paranaguá e Curitiba. O nome é uma homenagem ao Ministro
Português dos Negócios Ultramarinos, Martinho de Melo
e Castro. Subordinadas à Província de São Paulo, as duas
comarcas passavam por diﬁculdades de comunicação em
virtude da distância.

MUNICÍPIOS LIMÍTROFES:
Piraí do Sul, Doutor Ulysses, Cerro Azul,
Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Campo Largo,
Ponta Grossa, Carambeí e Tibagi
DISTÂNCIA ATÉ A CAPITAL CURITIBA: 159 km
ÁREA: 2 531,503 km²
POPULAÇÃO: 70 810 hab.IBGE/2015
ANIVERSÁRIO: 19 de março

A

pós um movimento político o território paranaense foi desmembrado do paulista e instalou-se a província, primeiro
governo autônomo do Paraná e o começo da organização das vilas
e cidades. Em 1854, foi instalada legalmente a Comarca de Castro e
três anos depois, em 1857, a vila tornou-se cidade.
Suas terras férteis motivaram a vinda de muitos imigrantes. Holandeses, alemães, japoneses, poloneses, ucranianos, italianos e árabes formam a população castrense e a enriquecem com a sua diversidade cultural.
A economia do município baseia-se principalmente na atividade
agropecuária com plantações de soja, feijão e milho, na bacia leiteira, considerada a principal do Brasil em produtividade e qualidade,
e na exploração mineral. Nos últimos anos Castro vivencia um
momento de industrialização com a instalação de empresas internacionais e o frigoríﬁco de suínos das cooperativas Castrolanda,
Capal e Frísia.
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Que a Colônia Castrolanda foi fundada por
imigrantes holandeses em 1951. Eles
vieram ao Brasil após um cenário de
incertezas e a falta de terras na Europa no
período pós-guerra. O nome da Colônia e da
cooperativa fundada pelos imigrantes é
uma singela união do nome do município
de Castro ao País de origem dos imigrantes.
Em 2001, quando a Castrolanda completou
50 anos, foi inaugurado o De Immigrant, um
dos maiores moinhos de vento do mundo,
em homenagem àqueles que colonizaram a
região.

CASTROLANDA - CASTRO/PR 2017

Que os descendentes das seis colônias holandesas no Brasil
Castrolanda, Carambeí e Arapoti no Paraná, Holambra I e
Holambra II de São Paulo, e Não Me Toque no Rio Grande do Sul,
reúnem-se anualmente no mês de julho para a realização do
Zeskamp- Olimpíada Intercolonial Holandesa. A cada ano uma
colônia é sede da olimpíada que conta com disputas em
modalidades esportivas e tem como ponto alto a realização da
gincana em que as seis colônias participam de seis jogos. O
objetivo maior é a integração. Esse ano a gincana foi realizada na
Castrolanda e no ano que vem será em Não Me Toque.

Que um dos pratos típicos holandês é o
Bitterballen, bolinho de carne crocante por
fora e cremoso por dentro. O petisco se
parece com o croquete brasileiro, mas o
sabor recebe o toque especial de um
tempero muito utilizado na Europa desde a
Idade Média: a noz moscada. Tradicionalmente feitos com carne bovina, também
podem ser preparados com frango e vitela.
Ficam uma delícia com mostarda.
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