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ATENDIMENTO CAIXA

PLACAS DE IDENTIFICACÃO DAS PROPRIEDADES 

O setor Financeiro lembra aos cooperados que o horário de atendimento no Caixa é das 7h40 às 17h (segunda-feira à 
sexta-feira). O horário para programação de solicitação de depósitos em conta bancária e retirada de cheques é até às 
11horas com limite diário para retirada no valor de até R$ 20.000,00/cooperado. Os valores superiores a este limite 
devem ser feitos com 1(um) dia de antecedência. Para as retiradas em cheque somente será permitido 2 
cheques/cooperado com uma taxa de R$ 2,13/cheque emitido. Para cheques acima de R$ 2.999,99 incidirá o percentual 
de 0,11% conforme Instrução Normativa do Banco Central e de acordo com o Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP). 
Não haverá custos para as retiradas com transferência bancária. Cooperado programe-se e faça sua solicitação via 
internet, além da comodidade o sistema é seguro, fácil e rápido.
*As solicitações também podem ser feitas através do email tesouraria@castrolanda.coop.br 

Acompanhe no Facebook: facebook.com/castrolanda as últimas informações da sua Cooperativa. Informações atualizadas 
a todo momento. Fotos, notícias, interatividade e informações do cotidiano da Castrolanda. Acesse e participe.

A Cooperativa informa os associados que estão abertas as inscrições para os interessados nas Placas de Identificação das 
Propriedades. A Castrolanda vai subsidiar 50% do investimento total das placas que inclui armação em tubos de ferro, 
chapa galvanizada e adesivação dupla face onde poderão constar o nome do proprietário e da propriedade ou apenas o 
nome da propriedade. Interessados, favor entrar em contato com Luana no setor de comunicação (DDR 3234-8201) ou 
pelo email luana@castrolanda.coop.br até o dia 19 de abril (sexta-feira).

FACEBOOK CASTROLANDA

LEITE

REUNIÃO PECUARISTAS DE LEITE
A área de Negócios Leite informa que a reunião que seria realizada no dia 13 de março em parceria com a empresa Lely 
foi transferida para o dia 26 de março (terça-feira), a partir das 9h, no Memorial da Imigração Holandesa.
Programação:
:: 9h00 às 9h45 - Apresentação da tecnologia Lely Astronaut A4, (sistema de ordenha robotizado) pelo Sr  Jerry 
Claessens, da Lely América Latina e Dr J. H. Kraemer, consultor em sistemas de produção de leite;
:: 9h45 às 10h - Milk Break;
:: 10h às 10h30 - Status atual do Programa de Sanidade Animal da Castrolanda;
:: 10h30 às 11h - Pontos para melhoria do atual Regulamento do Controle Sanitário e Compromisso Mútuo de Rateio.
:: 11h - Abertura para discussões e assuntos de interesses gerais.

CLUBE DE BEZERRAS
Atenção crianças: estão abertas as inscrições para o Clube de Bezerras 2013. Escolha uma bezerra nascida entre 1º de 
março e 30 de abril para participar do evento. O Comitê de Bovinocultura e a Comissão Organizadora informam que 
serão aceitas inscrições de animais de todas as raças leiteiras. Mais informações e inscrições com Rodrigo Priotto (DDR 
3234-8110).
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ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a safra de inverno 2013 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 sendo 
disponibilizadas as embalagens de big bag.
A) Prazos de agendamento e recebimento:

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

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 logistíca a fim de evitar custos adicionais de entrega. 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 entrar em contato com Antonio, 
(DDR 3234-8157),  ou Joemax, (DDR 3234-8160).

Procedimentos de marcação de Busca Direta:
::As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na Cooperativa ou via email;
::Serão expedidas ordens somente em horário comercial;
::A Cooperativa não se responsabiliza por qualquer sinistro que venha ocorrer com a carga em trânsito, ou seja, o 
associado deverá assinar um termo de compromisso e responsabilidade sobre o transporte do fertiizante;
::O não cumprimento dos procedimento acarretará na não possibilidade do associado utilizar esta modalidade.
De acordo com a nova legislação vigente que determina o ART 5 (quinto)/A da Lei numero 11.442/07, onde a ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres) por meio da resolução numero 3.658/2011, altera o modo de pagamento 
de fretes somente por meio de depósito bancário e empresas administradoras de pagamentos eletrônicos, habilitadas 
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 manisfestarem suas cargas 
pelos prestadores de serviço de transporte da Cooperativa.
Todo esse processo sendo auxiliado pela área de logistíca, maiores informações com Antonio (DDR 3234-8157).

E) Acondicionamento:
Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar empedramento.
Mais informações com Antonio, (DDR 3234-8157) ou Joemax, (DDR 3234-8160), no Entreposto de Piraí do Sul com Emerson 
ou Silvana, (42) 3237-1172, no Entreposto de Itabera/SP com Samuel (15) 3562-6646 e no Entreposto de Ventania com 
Alessandro ou Simone (42) 3271-1504.

AGRÍCOLA

DESCONTOS PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES DIRETO NA PROPRIEDADE

ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP.

Propósito Cultura Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante: Percentual de Desconto:

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 05/Abril Até 27/Abril 2,8%

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 03/Maio Até 25/Maio 2,8%

MATRIZ - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA

Propósito Cultura Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante: Percentual de Desconto:

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 20/Abril Até 11/Maio 2,8%

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 25/Maio Até 08/Junho 2,8%



PLANTÃO VETERINÁRIO
Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Maneio
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603

Univet
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606

AVEIA

MILHO

FEIJÃO

TRIGO

TRITICALE

SOJA

MERCADO AGRÍCOLA

MERCADO AGROPECUÁRIO

Branca Consumo

Preta Consumo

Disponível Ponta Grossa

Disponível Castrolanda

Disponível Paranaguá

Disponível Santos

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão Castro/Piraí do Sul/Ventani

Pão Itaberá

 

DESCRIÇÃO

 R$ 400,00 

 R$ 400,00

 R$ 57,00

 R$ 55,80

  R$ 30,00

  R$ 135,00

  R$ 210,00

  R$ 750,00

 

  R$ 750,00 

R$ 450,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2012/2013

MARÇO/13

MAIO/13

JUlHO/13

 SETEMBRO/13

 NOVEMBRO/13

SOJA
PARANAGUÁ US$

-

26,5630,50

 26,10 29,73

 28,24

 29,50  26,06

 25,63

23,10

22,60

22,15

22,60

2,0060

1,9930

2,0170

2,0435

2,0665

Cotações Futuras | BM&F 

                                                

MILHO
CAMPINAS R$ 

R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 11/2013

                Preço de Suíno 
Sindicarne - PR

R$ 2,1200

Leitão 22Kg UPL

R$ 114,4044
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R$ 267,00

R$ 25,11

R$ 17,46

R$ 61,00

R$ 61,50

R$ 417,00

R$ 285,00

  -

  -

  -

-

-

-

R$ 72,00

-

Castro  R$ 27,00

Brando


