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DESTAQUE: 
A Unidade de Negócios - Agrícola disponibilizará um ônibus para os cooperados interessados em 
visitar o Show Rural que será realizado no período de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel. O ônibus 
sairá do escritório administrativo da Matriz na Castrolanda, a meia noite (00 hora) do dia 03 de 
fevereiro (segunda-feira) para visita na feira no dia 04 de fevereiro (terça-feira). Os interessados 
podem fazer a inscrição com a Juliana (3234-8099). 

:: CORPORATIVO 
//PRÉ-ASSEMBLEIAS 

:: 30 de janeiro (quinta-feira) às 14 horas 
Pré-Assembleia de Balanço, no Memorial da Imigração; 
 
:: 03 de fevereiro (segunda-feira) às 15 horas 
Pré-Assembleia Regional em Itaberá-SP, Auditório do 
Entreposto de Itaberá; 
 
:: 04 de fevereiro (terça-feira) às 19h30 
Pré-Assembleia Regional no Maracanã, Igreja São 
Sebastião; 
 
:: 05 de fevereiro (quarta-feira) às 9 horas 
Pré-Assembleia Regional em Piraí do Sul, auditório da 
Unidade de Piraí do Sul I; 
 

//AGO 

:: 21 de fevereiro (sexta-feira) às 14 horas 
Assembleia Geral Ordinária, no Memorial da Imigração. 
 

:: CALENDÁRIO 2014 
Atenção cooperado: o calendário da Cooperativa de 
2014 já está disponível e pode ser retirado na Grife 
Castrolanda até o dia 30 de janeiro com Andressa. 
 

:: PROGRAMA DE ESTÁGIO 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 
para filhos de cooperados. O programa tem como 
objetivo capacitar sucessores de cooperados e 
identificar potenciais profissionais, com perfil arrojado 
em busca de um crescimento sólido e uma carreira 
promissora na Cooperativa. Confira as oportunidades 
em nossa página http://www.castrolanda.coop.br/ 
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:: LEITE 
//REUNIÕES TÉCNICAS 
O setor de Assistência Técnica comunica que as 
reuniões da equipe que ocorriam nas segundas-feiras 
pela manhã,  foram transferidas no ano de 2014 para as 
sextas-feiras no período da tarde a partir das 13 horas. 
Sendo assim a equipe estará indisponível para 
atendimento nesse período.  
 

:: AGRÍCOLA 
//VIAGEM TÉCNICA 
A área de negócios - Agrícola convida para a viagem 
técnica para Grupo de produtores e técnicos da 
Castrolanda em visita ao Mato Grosso no período de 09 
de março a 16 de março. Custo por participante R$ 
1.500,00. Os interessados podem fazer a inscrição com 
a Cleirilis (3234-8099). O roteiro da viagem está 
disponível no site www.castrolanda.coop.br 
 

//BATE-PAPO ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO 

AGRÍCOLA 
Cooperado participe da reunião do Setor de 
Comercialização Agrícola sobre o mercado de soja, 
milho e trigo e as principais tendências de preços spot e 
futuros. 
Confira as datas e locais: 

- 3 de fevereiro (segunda-feira) às 9 horas no 
auditório da Unidade de Beneficiamento de 
Batata Semente; 

- 6 de fevereiro (quinta-feira) às 8 horas na 
Unidade de Itaberá I. 

- 18 de fevereiro (terça-feira) às 18 horas na 
Unidade de Piraí I. 

 
 

 

http://www.castrolanda.coop.br/
http://www.castrolanda.coop.br/
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:: CARNES  
//INFORMATIVO AOS PRODUTORES DAS COOPERATIVAS CASTROLANDA/BATAVO E CAPAL 
A Unidade Industrial de Carnes informa as decisões tomadas pelo Comitê da Unidade, do qual fazem parte representantes 
das três Cooperativas.  
 
01) O resultado, positivo ou negativo, apurado na UIC decorrente da comercialização de suínos no mercado Spot nos 

meses de janeiro a abril de 2014 (período este que antecede o início das operações de abate), será repassado aos 

produtores de suínos (sócios da UIC) na sua integralidade, proporcional ao volume entregue. O acerto será no mês de 

maio/14, descontado  o custo do responsável pela comercialização dos animais no período citado acima.  

 

02) A tabela padrão de custo desembolso para pagamento aos produtores será com base em 105 kg vivo até dezembro 

de 2014 e a partir de janeiro de 2015 a base será sobre 115 kg vivo. 

 
03)  A partir de maio de 2014, com o início do abate, as Cooperativas estarão informando aos seus produtores o preço 

CEPEA Paraná, para servir de base para negociar as criadeiras e suínos descarte.  

 

04) O peso de entrega dos animais até agosto de 2014 será de no máximo 105 kg, para atender demanda do mercado de 

carcaças. A partir de setembro de 2014, com início da desossa, haverá a necessidade de termos parte dos animais 

com 115 kg. A área técnica de cada Cooperativa fará o planejamento com antecedência para que os produtores em 

condições de entregar animais nesta faixa de peso possam tomar as devidas providências. A partir de janeiro de 2015 

todos os animais deverão ser entregues com 115 kg de peso médio; 

Obs.: Durante todo o ano de 2014, os produtores que entregarem animais acima de 105 Kg, respeitando a tolerância 
da tabela abaixo, e caso estas carcaças venham a sofrer algum desconto por parte dos clientes compradores de suínos 
vivos, este desconto será comunicado e repassado diretamente ao produtor responsável pelo excesso de peso. 
 

CARREGAMENTO PESO 

segunda-feira 105 

terça-feira 105 

quarta-feira 105 

quinta-feira 106 

sexta-feira 107 

sábado 108 

domingo 109 

 
05)  O pagamento aos produtores será feito sempre nas 3ª feiras. 

 

06)  Com início de abate em maio de 2014, os animais enviados a UIC, serão carregados das 16h até às 09h do dia 

seguinte, de acordo com as distâncias e capacidade das baias na UIC. Irão ocorrer carregamentos de algumas cargas a 

noite ou pela madrugada (fora do horário comercial). Isto se faz necessário para atender a legislação do Ministério da 

Agricultura e exigência de Clientes quanto ao BEA (Bem Estar Animal). 

 
UIC – Unidade Industrial de Carnes 
Janeiro/2014 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

JANEIRO/14 - - 2,3770 
FEVEREIRO/14 - - 2,3820 

MARÇO/14              28,50 26,05 22,55 2,3980 

ABRIL/14                 27,11 24,18 20,68 2,4120 

MAIO/14                 26,80 25,90 22,40 2,3960 

JUNHO/14               26,82 24,54 21,04 2,4335 

 

// MERCADO AGRÍCOLA 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2012/2013 

AVEIA Branca Consumo R$ 440,00 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo R$ 600,00 - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 66,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 64,98 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 24,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 25,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 75,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 800,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 780,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 740,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 480,00 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 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 
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:: FUNDAÇÃO ABC 
//ENCONTRO TÉCNICO DE INVERNO 
A Fundação ABC convida os associados para se reunirem com os coordenadores de pesquisa da instituição no Encontro Técnico de Inverno. 
Colabore com organização e reserve a sua vaga pelo telefone (42) 3233-8600 ou por email: recepcao@fundacaoabc.org.br 
 

28 de janeiro (terça-feira) das 8h30 às 17h  - Memorial da Imigração Holandesa na Castrolanda; 
30 de janeiro (quinta-feira) das 8h30 às 17h -  auditório da FAFIT (Itararé/SP), atrás do Posto Estradão. 

 

Trata-se de uma excelente oportunidade de conhecer os resultados de pesquisas realizadas na última safra Inverno e comparada com as 
anteriores. Veja alguns assuntos que serão tratados: 
Fitotecnia – Genótipos de trigo e qualidade industrial; População de plantas de aveia preta para cobertura do solo. 
Entomologia – Manejo de pragas na cultura do trigo. 
SID – Grupos de controle de cultivares de trigo x resposta a programas de controle x épocas de semeadura. 
Fitopatologia – Nova perspectiva de manejo de manchas foliares em trigo. 
MAAP – Seleção de pontas e pulverização. 
Herbologia – posicionamentos no manejo de plantas daninhas e de regulador de crescimento na cultura do trigo. 
Agrometeorologia – Sistema de monitoramento agrometorológico do Grupo ABC.  

 
 
 
APOIO : 
 

 

:: CORPORATIVO 
 
//PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
Cooperado (a) conforme 
solicitado durante as pré-
assembleias setoriais em 
dezembro segue a divulgação 
das taxas dos serviços da área 
de negócios Leite. Nas 
próximas edições serão 
publicadas as taxas das demais 
áreas de atuação da 
cooperativa. 
 

 

Serviço Forma de cobrança 2014 

Administração e Controles     

por litro de leite comercializado:     

administração Pecuária de Leite 

   

 R$  0,00256  

gestão  R$  0,00125  

agrostologia  R$  0,00133  

comercialização de gado  R$  0,00133  

assistência técnica (limitado a 1,5% s/compra)  R$  0,00112  

qualidade do leite  R$  0,00169  

  total  R$  0,00928  

Assistência Técnica     

taxa fixa por cooperado (limit. a 1,5% s/compra) mensal  R$     170,00  

Comercialização de gado     

taxa sobre a comercialização de gado - leilão s/ valor comercializado 5,00% 

Fundação ABC     

sobre silagem por ha em maio  R$       18,99  

Unidade de Produção de Novilhas     

assistência técnica p/ recriadores:     

até  50 animais por produtor fixo/ mensal  R$     189,00  

de 51 a 200 animais por animal/ mensal  R$         3,78  

acima de 201 animais por produtor fixo/ mensal  R$     946,05  

 

mensal 

mailto:recepcao@fundacaoabc.org.br

