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DESTAQUE: 
A área de negócios Agrícola convida os cooperados (as), assistentes técnicos e parceiros 

da Cooperativa para o Dia de Campo - Sementes Castrolanda em Angatuba-SP -  14/03 

(sexta-feira) próximo a Indústria da Polenghi. O Dia de Campo terá inicio às 8 horas com 

término previsto para as 13 horas. Haverá almoço no local para os participantes.  

  
:: CORPORATIVO 

 

 

//IMPOSTO DE RENDA 
Cooperado (a), o setor de Contabilidade solicita 

aos seus clientes o envio dos documentos 

referentes ao exercício de 2013. A partir de março inicia 
o prazo para entrega da Declaração de Imposto 

de Renda. Fique atento! 

 

 

//RELATÓRIO ANUAL 
O Relatório Anual do exercício 2013 já está disponível 

na página da Castrolanda em www.castrolanda.coop.br  

   Acompanhe. 

 
 

//SAC 
O Serviço de Atendimento 
Castrolanda (SAC) está disponível para 
sugestões, reclamações ou dúvidas. Participe 
da sua Cooperativa utilizando este serviço. 
 

 

//PLACAS DE PROPRIEDADE 
A Cooperativa informa os cooperados que estão abertas 

as inscrições para os interessados  nas Placas de 

Identificação das Propriedades. A Castrolanda vai 

subsidiar 50% do investimento total das placas. A 
solicitação pode ser feita com Luciana no setor de 

Compras (DDR 3234-8033) até o dia 31 de março 

(segunda-feira). 
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:: CARNES 

// VISITA FRIGORÍFICO 
A área de negócios Carnes convida os suinocultores para 

visitarem as instalações do Frigorífico no dia 14 de março 
(período da manhã). Os interessados podem fazer a 

inscrição com Lurdenis Ferraz (42) 3234-8021 até a sexta-

feira (07/03). 
 

// OFERTA DE LEITÕES 
Devido à demanda de aumento do peso dos suínos a serem 

entregues na Unidade Industrial de Carnes, definiu-se, 

durante reunião do grupo Terminadores UPL no dia 14/02, 
o aumento do intervalo entre lotes. Desta forma, serão 

ofertados 2800 leitões (20 a 25 kg) da UPL o que permitirá 

alongar este período. 

As inscrições devem ser realizadas até o dia 14/03/14 com 
a Lurdenis no setor de suínos. A definição irá ocorrer até o 

dia 21/03/14. O contrato deverá ser assinado até o dia 

28/03/14.  

Os leitões serão entregues entre 21/04 a 22/08/14. 
Portanto, as instalações devem estar aptas a receber os 

leitões dentro deste período. 

Terão a preferência os Cooperados: Terminadores UPL, 
seguidos por Cooperados e Terceiros a se tornar 

Cooperados.   

O setor de suínos estará à disposição para maiores 

informações. 
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:: AGRÍCOLA 
//ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes antecipada para a safra de Inverno 2014/2014, diretamente nas 

propriedades, visando à falta de produto no momento de utilização e filas para a retirada de fertilizantes. Além da Sacaria de 50 

kg, estarão disponíveis as embalagens de Big bag. 
 
A) Prazos de agendamento e recebimento: 

 
DESCONTOS PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES DIRETO NA PROPRIEDADE 

 
*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega pela 

área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos. 

 
B) Adicional de quilometragem: Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$ 10,00 Km 

rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.  
 
C) Fechamento de Cargas: Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do caminhão, será 

analisado caso a caso pela área de logística a fim de evitar custos adicionais de entrega. Onde a menor quantidade a ser 

embarcada é de (26 toneladas) carreta simples. 
 
D) Busca Direta: Para o associado que optar por buscar os fertilizantes com seus veículos próprios favor entrarem em contato 

com Antonio, (DDR 3234-8157), ou Joemax (DDR 3234-8158). 
 

Procedimentos de marcações de Busca Direta: 

• As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na cooperativa ou via e-mail. 

• Serão expedidas ordens somente em horário comercial. 

• Todos os caminhões deverão sair manifestados por uma das transportadoras prestadora de serviço da Cooperativa 

Castrolanda no Porto.   

• O não cumprimento dos procedimentos acarretará na não possibilidade do associado utilizar esta modalidade. 

 

De acordo com a nova legislação vigente que determina o ART 5º/A da Lei nº 11.442/07, onde a ANTT (Agência Nacional de 

Transporte Terrestre) por meio da resolução nº 3.658/2011, altera o modo de pagamento de fretes somente por meios de 
depósitos bancários e empresas administradoras de pagamentos eletrônicos, habilitas pela ANTT (via cartão), não sendo mais 

utilizada para quitação via carta frete. Diante dos fatos a Castrolanda disponibiliza aos associados que tenham veículos próprios 

a manifestarem suas cargas pelos prestadores de serviços de transporte da Cooperativa. 

Todo esse processo sendo auxiliado pela área de logística, com maiores informações com Antônio (DDR 3234-8157). 
 
E) Acondicionamento: Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar empedramento. 

Mais informações com Antonio (42) 3234-8157, no Entreposto de Piraí do Sul com Emerson/Silvana, (42) 3237-1172, no 

Entreposto de Itaberá-SP com Francine e Samuel, (15) 3562-6646 e no Entreposto de Ventania com Alessandro/Simone, (42) 

3274-1504. 

 

EXPEDIENTE  -  Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Praça dos Imigrantes, 03  *  Caixa Postal 131  *  CEP 84165-970  *  Colônia Castrolanda  *  Castro/PR 

IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha  *  Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584 
Tiragem: 800 exemplares  *  Periodicidade: Semanal  *  Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br  *  42 3234.8084 

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito CulturaCulturaCulturaCultura Data limite p/ programação:Data limite p/ programação:Data limite p/ programação:Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante:Período p/ receber fertilizante:Período p/ receber fertilizante:Período p/ receber fertilizante: Percentual de Desconto:Percentual de Desconto:Percentual de Desconto:Percentual de Desconto:

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 05/Abril Até 25/Abril 2,8%

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 03/Maio Até 24/Maio 2,8%

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito CulturaCulturaCulturaCultura Data limite p/ programação:Data limite p/ programação:Data limite p/ programação:Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante:Período p/ receber fertilizante:Período p/ receber fertilizante:Período p/ receber fertilizante: Percentual de Desconto:Percentual de Desconto:Percentual de Desconto:Percentual de Desconto:

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 25/Abril Até 16/Maio 2,8%

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 24/Maio Até 06/Junho 2,8%

MATRIZ - PIRAÍ DO SUL - VENTANIAMATRIZ - PIRAÍ DO SUL - VENTANIAMATRIZ - PIRAÍ DO SUL - VENTANIAMATRIZ - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA

ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP.ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP.ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP.ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP.
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

MARÇO/14              - 33,96 30,46 2,3330 

ABRIL/14                 27,11 - - 2,3310 

MAIO/14                 30,80 32,40 28,90 2,3490 

JUNHO/14               26,82 - - 2,3670 

JULHO/14                28,00 24,54 21,04 - 

AGOSTO/14            26,68 24,18 20,68 - 

 

// MERCADO AGRÍCOLA 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2012/2013 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 70,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 68,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 28,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 32,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 180,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 120,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 780,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 790,00 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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     :: LEITE 
//PLANTÃO - LOJA AGROPECUÁRIA 
A Loja Agropecuária da Matriz em Castro informa os cooperados que nos casos de emergência poderão solicitar atendimento 

diretamente ao coordenador das Lojas Agropecuárias, Jocenei Risden, pelo telefone (42) 8837-2480. Será autorizada a entrega 

de produtos farmacêuticos mediante assinatura de aviso de débito. O coordenador solicita a colaboração de todos para a 

utilização desse serviço apenas em extrema necessidade. 

 

//NOVOS SÓCIOS  - APCBRH 
Nos dias 17, 18 e 19 de março o  Dr. Silvano F. Valoto, da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, 

estará na região com a finalidade de visitar e conhecer produtores interessados a ingressar na APCBRH como novos sócios. O 

agendamento das visitas pode ser feito no setor de Gestão e Controle Sanitário.  

 

//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 com Rodrigo Prioto rodrigop@castrolanda.coop.br (42) 3234-8110. 

 

//Cursos CTP (Centro de Treinamento para Pecuaristas) 
A área de negócios Leite informa as vagas disponíveis para os cursos do CTP para março de 2014. 

1. Curso de Manejo de Gado Leiteiro para Funcionários 

a. De 11  a 14 de março - 10 vagas  

2. Curso de Manejo de Bovinos de Leite para Produtores 
a. De 24 a 28 de março - 10 vagas  

Os interessados devem procurar os técnicos do Termo de Cooperação para realização de suas inscrições.  

 

ATENÇÃO: Em nossa página na internet www.castrolanda.coop.br há um espaço exclusivo para Cursos e 
Treinamentos com outras oportunidades. Acesse e faça a sua inscrição com os técnicos do Termo de Cooperação.  

APOIO : 
 

 


