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DESTAQUE: 
A Diretoria convida cooperados (as) e familiares para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que 
será realizada no dia 21 de fevereiro (sexta-feira) no Memorial da Imigração Holandesa, às 14 
horas. 
 

:: AGRÍCOLA 
//BATE-PAPO ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO  
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. 

 

//PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS  
O setor de Fornecimento de Insumos Agrícolas informa 
que estará aberta de 31 de janeiro até 28 de fevereiro a 
programação para a safra de inverno 14/14. Cooperado 
(a) entre em contato com seu agrônomo e faça a sua 
programação. 

 

//CIRCULAR ESPECIAL DE SAFRA  
Cooperado (a) a área de negócios Agrícola informa que 
vai divulgar na próxima semana a Circular Especial de 
Safra de Verão 2013/2014. Fique atento as orientações 
e qualquer dúvida procure a equipe do Controle de 
Qualidade (DDR 3234-8037) Fernando (8816-3452),  
Isaias ou Douglas (DDR 3234-8135). 

 
 
 
 
 

 

 

Nº 04  *  PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA  *  30.1.2014 

:: CORPORATIVO 
//PRÉ-ASSEMBLEIAS 
:: 03 de fevereiro (segunda-feira) às 15 horas, em 
Itaberá-SP, Auditório do Entreposto de Itaberá. 
1) Abertura. 
2) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 
Resultado Setorial do exercício encerrado em     31/12/2013. 
3) Eleição dos Membros para o Comitê de Agricultores. 
4) Proposta para Destinação de Sobras e Perdas. 
5) S.G.I. – Sistema de Gestão Integrada. 
6) Assuntos Pré-assembleias Setoriais de Dezembro/2.013. 
7) Assuntos Gerais. 
8) Encerramento. 
 

:: 04 de fevereiro (terça-feira) às 19h30, no Maracanã, 
Igreja São Sebastião. 
1) Abertura. 
2) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 
Resultado Setorial do exercício encerrado em 31/12/2013. 
3) Proposta para Destinação de Sobras e Perdas. 
4) S.G.I. – Sistema de Gestão Integrada. 
5) Assuntos Gerais. 
6) Encerramento. 

 
:: 05 de fevereiro (quarta-feira) às 9 horas, em Piraí do 
Sul, auditório da Unidade de Piraí do Sul I. 
1) Abertura. 
2) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 
Resultado Setorial do exercício encerrado em 31/12/2013. 
3) Eleição dos membros para o Comitê de Agricultores. 
4) Proposta para destinação de sobras e perdas. 
5) S.G.I. – Sistema de Gestão Integrada. 
6) Assuntos Gerais. 
7) Encerramento. 

 
ELEIÇÕES 2014 - Abaixo seguem os nomes dos 
membros dos comitês com término de mandato em 
2014, e não podem ser votados: 
COMITE DE BOVINOCULTORES 
JAN LOMAN – MATRICULA 617 
COMITE DE BATATICULTORES (UNIDADE BATATA FRITA) 
OSMAR TADASHI OKUBO – MATRICULA 921 
 
**Cooperado (a) participe! 
Mais informações na Diretoria com Ana Julia (DDR 
3234-8003). 
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:: CARNES  
//INFORMATIVO AOS PRODUTORES DAS COOPERATIVAS ABC 
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 
 

     :: LEITE 
      // BOBINAS DE PLÁSTICO PARA ENSILAGEM 

As Lojas Agropecuárias da Castrolanda há dois anos 
importam diretamente da Europa bobinas plásticas 
para a ensilagem em bolas ou fardos. Esse processo 
trouxe redução de custo aos cooperados bem como a 
oferta de material de melhor qualidade. Para o 
sucesso nessa compra é fundamental que os 
cooperados informem suas necessidades 
previamente. Para o inverno de 2014 serão 
importados plásticos transparentes que reduzem a 
penetração de oxigênio nos silos de trincheira ou 
aéreos. Os cooperados interessados devem procurar a 
Loja Agropecuária, até o dia 14 de fevereiro para 
informar a necessidade. Mais informações com 
Ronaldo (DDR 3234-8076 ou 8837-2452) ou Raichman 
( DDR 3234 8076 ou 8837-1762).   

 

      //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.  

 

      // RESERVE A DATA 
      :: 20,21 e 22 de março 3ª Expojovem  
      :: 22 de março 14º Leilão de Gado Leiteiro 
      :: 04 a 08 de agosto Agroleite 2014 
      Informações no site www.agroleitecastrolanda.com.br 
      facebook.com/agroleitecastrolanda  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

JANEIRO/14 - - 2,4360 
FEVEREIRO/14 - - 2,4395 

MARÇO/14              28,30 26,99 23,49 2,4570 

ABRIL/14                 27,11 - - 2,4730 

MAIO/14                 26,30 26,65 23,15 2,5000 

JUNHO/14               28,62 - - 2,5000 

 

// 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$ 64,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 63,00 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 23,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 23,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 74,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 790,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 760,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 730,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 474,00 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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:: CORPORATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//PROGRAMA DE ESTÁGIO 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio para filhos de cooperados. O objetivo é 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/ 

 
 
:: FUNDAÇÃO ABC 
//17º Show Tecnológico ABC 
A Fundação ABC convida os associados para o 17º Show Tecnológico ABC que será realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro (quarta e quinta-
feira) no campo demonstrativo e experimental de Ponta Grossa (Rodovia PR 151 Km 318) Mais informações no site www.fundacaoabc.org.br  
 

 
 
 
 
APOIO : 
 

 

 
//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 Carnes. Nas 
próximas edições serão 
publicadas as taxas das demais 
áreas de atuação da 
cooperativa. 
 

 

Serviço Forma de cobrança 2014 

Administração e Controles   

por criadeira instalada mensal  R$              2,86  

Assistência Técnica Suinocultura   

Ciclo completo:   

0    a 200 matrizes por matriz instalada/mês  R$         1,3764  

201 a 400 matrizes por matriz instalada/mês  R$         1,1963  

401 a 600 matrizes por matriz instalada/mês  R$         1,0284  

601 acima por matriz instalada/mês  R$         0,8620  

Terminadores:   

0    a   500 lugares por lugar de lotação/mês  R$         0,1801  

501 a 1000 lugares por lugar de lotação/mês  R$         0,1542  

1001 acima por lugar de lotação/mês  R$         0,1029  

Obs: Direito a uma visita/ mês   

Logística de Suínos   

por criadeira instalada mensal  R$              1,05  

Ovinos   

taxa de comercialização de ovinos s/ valor da compra 3% 

taxa sobre matriz instalada por matriz instalada/mês  R$              1,35  

 

http://www.castrolanda.coop.br/
http://www.fundacaoabc.org.br/

