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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. Mais informações na Diretoria com Ana Julia (DDR 3234-8003). 
 

:: 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 a data e local: 
- 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 está aberta até o dia 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 
está na sua Caixa Postal 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). 
 

//DIA DE CAMPO – SEMENTES CASTROLANDA 

A área de negócios Agrícola convida os cooperados (as), 
assistentes técnicos e parceiros da Cooperativa para o 
Dia de Campo - Sementes Castrolanda nas seguintes 
datas:  
Itaberá – SP: 13/02 (quinta-feira) - encontro dos produtores 
no Entreposto Itaberá I e saída de ônibus para local (800 m); 
Castro – PR: 26/02 (quarta-feira) - ao lado do Parque Dario de 
Macedo; 
Angatuba-SP: 06/03 (quinta-feira) próximo a Indústria da 
Polenghi. 

Todos os dias de campo terão inicio às 8 horas com 
término previsto para as 13 horas. Haverá almoço no 
local para os participantes.  
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CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA 
CNPJ 76.108.349/0001-03 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
O Diretor Presidente da Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda, com 
sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e sede operacional à 
Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas na Colônia 
Castrolanda, no Município de Castro, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca os 
senhores cooperados, cujo número nesta data é de 785 (setecentos e 
oitenta e cinco) cooperados para reunirem-se na 63ª (sexagésima terceira) 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração 
Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 21 (vinte 
e um) de fevereiro de 2.014 (dois mil e quatorze), às 12 (doze) horas em 
primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, ou às 13 (treze) 
horas em segunda convocação com a metade mais um dos cooperados, ou 
ainda às 14 (quatorze) horas em terceira e última convocação com um 
mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda: 

 
ORDEM DO DIA 

1. Abertura pelo Diretor Presidente; 
2. Leitura do Edital de Convocação; 
3. Relatório da Diretoria; 
4. Apresentação do Balanço Patrimonial levantado em 31-12-2.013 e a 

Demonstração de Sobras e Perdas encerrada em 31-12-2.013; 
5. Parecer da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal; 
6. Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras e Perdas apuradas 

em 31-12-2.013;  
7. Destinação das Sobras e Perdas apuradas em 31-12-2.013; 
8. Plano anual de atividades da Cooperativa; 
9. Fixação das verbas de retenção para aumento de capital e fundo de 

desenvolvimento; 
10. Eleição do Conselho de Administração – Gestão 2.014/2.016; 
11. Eleição do Conselho Fiscal - Gestão 2.014; 
12. Fixação do valor da verba de representação para Diretores Executivos, bem como 

da cédula de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal dos membros 
de Comitês, pelo comparecimento às respectivas reuniões; 

13. Estipular limite para aquisição de insumos agrícolas, ingredientes para a fabricação 
de rações, capital de giro, Empréstimo do Governo Federal, adiantamentos aos 
associados por conta da produção e adiantamento de contrato de câmbio, 
autorizando e dando poderes ao Conselho de Administração para dar bens em 
garantia e/ou hipoteca; 

14. Estipular limite para a contratação de obrigações, aquisições, alienação, oneração 
e empenho de bens móveis, imóveis e direitos, autorizando e dando poderes ao 
Conselho de Administração para a contratação de financiamentos e para dar bens 
em garantia e/ou hipoteca; 

15. Associados Homenageados; 
16. Palavra livre; 

17. Encerramento.   
Castro-PR, 04 de fevereiro de 2014. 
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     :: 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.  
 

//CLUBE DE BEZERRAS 
Estão abertas as inscrições para as crianças que vão participar do Clube de Bezerras 2014. Procure o  setor de Controle Sanitário 
e Gestão, Ricardo (42) 3234-8121 e faça a inscrição até o dia 28 de fevereiro (sexta-feira). As crianças que comprovarem com 
fotos ou vídeos o nascimento da sua bezerra ganharão um brinde. O objetivo é que a criança possa acompanhar o nascimento 
das bezerras para que se envolva em todas as fases do processo. 

 
//14° LEILÃO DE GADO LEITEIRO DA CASTROLANDA 
O setor de Comercialização de Gado da Castrolanda informa que estão abertas as inscrições para os interessados na compra e 
venda de animais no 14° Leilão de Gado Leiteiro, que será realizado no dia 22 de março (sábado), a partir das 15 horas no 
Parque de Exposições Dario Macedo. Poderão participar as seguintes categorias de animais: bezerras, novilhas e vacas de 1º 
parto, das raças: holandesa, jersey e mestiças leiteiras. (O regulamento está disponível na área de Negócios Leite). Mais 
informações com Dirceu ou Johnny (DDR 3234-8047), email: dirceu@castrolanda.coop.br     johnny@castrolanda.coop.br  

 
// 3ª EXPOJOVEM  
A 3ª edição da Expojovem (Exposição de Gado Jovem) vai ser realizada nos dias 20,21 e 22 de março, no Parque de Exposições 
Dario Macedo. O objetivo é incentivar novos expositores locais e identificar animais promissores para a pista do Agroleite. As 
inscrições para os animais das raças holandesa e jersey podem ser feitas na área de negócios Leite da Cooperativa até o dia 10 
de março. 
 

// RESERVE A DATA  
 
      :: 04 a 08 de agosto Agroleite 2014 
      Informações no site www.agroleitecastrolanda.com.br 
      facebook.com/agroleitecastrolanda  
 
 
 
 

:: 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  
 

 
 

 
 

EXPEDIENTE  -  Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

FEVEREIRO/14 - - 2,4000 

MARÇO/14              28,30 29,47 25,97 2,4200 

ABRIL/14                 27,11 - - 2,4340 

MAIO/14                 26,93 29,40 25,90 2,4520 

JUNHO/14               26,82 - - 2,4830 

JULHO/14               24,54 - - - 

 

// 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$ 66,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 65,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 24,00 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$ 780,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 770,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 720,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 468,00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

//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 
www.castrolanda.coop.br 

 
 
 

Serviço Forma de cobrança 2014 

Planejamento Agronômico     

planejamento agronômico por ha em maio  R$              2,42  

assist. técnica agronômica  por ha em maio  R$             28,00  

inscrição campos de semente serv.prest./campo  R$             23,42  

km assistência técnica por km  R$              0,80  

Fundação ABC     

sobre culturas de verão por ha em maio  R$             18,99  

Beneficiamento de Sementes     

custo beneficiamento semente própria sacas 40 kg  R$              6,00  

tratamento de sementes:     

 - semente de milho saca semente tratada  R$              6,00  

 - semente de trigo kg semente tratada  R$              0,07  

 - semente de feijão kg semente tratada  R$              0,09  

 - semente de soja kg semente tratada  R$              0,09  

 - semente de forrageira kg semente tratada  R$              0,11  

Recepção e Secagem de Cereais     

taxa de serviço de soja convencional sacas de 60 kg  R$              0,30  

custo de pesagem e amostragem  por carga  R$              8,87  

custo de internalização p/ associado ANF     

 - entrega ANF p/ consumo próprio na ração tonelada limpo e seco  R$              2,47  

taxa de ensaque p/ feijão e forrageira  tonelada limpo e seco  R$              9,14  

Operação de Mercado     

sobre cultura de feijão por ha em abril  R$              5,30  

Armazenagem de Cereais     

custo fixo tonelada limpo e seco  R$              4,14  

custo variável  tonelada / dia  R$             0,067  

quebra técnica  tonelada / dia 0,01% 

Serviços de classificação e controles - ANF     

   - Soja por tonelada  R$              2,00  

   - Milho por tonelada  R$              2,00  

   - Trigo por tonelada  R$              2,00  

 

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

