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Recursos financeiros 
O Setor Financeiro da Cooperativa informa aos associados  (sujeitos a analise de crédito) que necessitarem de 
recursos (adiantamento, pedidos ao Comitê de Crédito, ou de outra natureza) que solicitem com prazo mínimo de 3 
(três) dias úteis de antecedência. Os demais casos (associados que dispõem de recursos) continua a regra atual , ou 
seja, saques até R$  20.000,00 podem ser feitos no mesmo dia e valores acima devem ser programados com 1 (um) 
dia de antecedência. Em ambos os casos o horário de funcionamento do Caixa (até as 11horas).

                

                

                

                
                

                

                

                

                
                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

                

                

Recuperação Funrural: atendimento 
jurídico na Cooperativa

Curso: Produção artesanal de alimentos

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Inspeção de animais

Financiamentos de custeios safra 
verão 2009/2010 - fiscalização

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

Dando continuidade ao trabalho de recuperação de Funrural apresentados na reunião realizada na segunda-feira - 15 
de março,  a Cooperativa comunica que na sexta-feira (9), das 8h30 às 18 horas os advogados da Marins & Bertoldi 
estarão na Castrolanda (Administração - sala da diretoria) para atendimento aos interessados em entrar com ação de 
recuperação do INSS - Funrural. São necessários os seguintes documentos:  Cópia autenticada do RG e CPF do 
associado; Documento que indique ou comprove o número do CEI cadastrado junto a Previdência Social; Comprovante 
de residência do associado e dentro das possibilidades as primeiras vias das notas fiscais de comercialização dos 
produtos na qual contém o destaque do Funrural. Na oportunidade os advogados também se colocam à disposição 
para esclarecimentos de dúvidas referentes ao assunto tratado.  O atendimento será limitado a 30 minutos e deve 
ser agendado antecipadamente na Secretaria Geral, com Aline (DDR 3234-8120 ). Associado, não perca a 
oportunidade que a sua Cooperativa dispõe quanto a recuperação do imposto. O prazo encerra-se em 10 de maio.

Obs.: Os associados que já participaram do atendimento dos advogados e que porventura ainda não 
apresentaram os documentos devem providenciar nesta reunião (9 de abril).

ITABERÁ: Para os associados de Itaberá a Cooperativa informa que está previsto na semana de 12 a 16 de abril o 
atendimento dos advogados na sede do Entreposto. Aguarde divulgação oficial na próxima circular. 

O Setor de Gestão de Pessoas em parceria com o Senar promovem o curso ´Produção Artesanal de Alimentos´, nos 
dias 12,13 e 14 de abril (das 8h30 às 17h30). Local: Parque de Exposições Dario Macedo. O objetivo é preparar 
conservas vegetais, compotas, frutos cristalizados e desidratados de forma caseira. Público Alvo: associado e 
familiares. As inscrições devem ser efetuadas diretamente na Área de Gestão de Pessoas com Andréia (DDR 3234-
8013 ou andreia@castrolanda.coop.br 

O Setor Financeiro, cumprindo determinações do manual de crédito e legislação do Banco Central, na qualidade de 
repassador de créditos e recursos obrigatórios comunica que fará vistorias de colheita das lavouras financiadas pela 
Cooperativa (soja e milho) diretamente nas propriedades a nível de amostragem. Para tanto serão designados 3 (três) 
técnicos para tais vistorias a partir do dia 22 de março (segunda-feira). 

                

                

                

                

                

                

                                

                

A Unidade de Negócios - Leite informa que o inspetor da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandêsa (APCBRH), Dr. Pedro fará inspeções nas propriedades da Castrolanda no período de 05 a 16 de abril. Os 
interessados devem agendar as visitas com Rodrigo Prioto (DDR 3234-8110).

                

Castrolanda lança linha de snacks                

A Castrolanda acaba de lançar no mercado uma  linha de snacks com marca própria: a batata Smaaks 
nos sabores (tradicional, cebola, cebola na brasa, picanha e queijo) e Spekys - pururuca nos sabores 
(tradicional, picanha, cebola na brasa e molho barbecue) e a Batata Palha Castrolanda (tradicional e extra 
fina). Os produtos já estão a venda nas Lojas Agropecuárias da Castrolanda e em breve nos 
supermercados da região. Experimente!
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Tratamento de sementes

Entrega de defensivos na propriedade

Entrega de fertilizantes na propriedade                
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AGRÍCOLA

O Setor de Fornecimento de Insumos Agrícolas ( FIA) - sementes informa que para dar cumprimento a legislação a partir da safra 
2010/2010 todas as sementes que forem tratadas na UBS da Cooperativa precisarão ser faturadas antecipadamente. Para efetuar o 
tratamento o associado deve agendar com João Marcos (DDR 3234-8035), responsável por solicitar o faturamento do volume a ser 
tratado e somente após o faturamento realizar o tratamento das sementes.

O Setor de Fornecimento de Insumos Agrícolas ( FIA) - visando aprimoar e expandir o serviço de entrega de defensivos na propriedade 
convida os associados para uma reunião que será realizada no dia 7 de abril (quarta-feira), às 16h30 no auditório da Unidade de 
Beneficiamento de Batata Semente.

Para não faltar produto no momento de utilização e evitar  filas para a retirada de fertilizantes, a Cooperativa disponibiliza entrega de 
fertilizantes para a safra de inverno 2010, diretamente nas propriedade.  Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis as embalagens de 
big bag. Seguem algumas orientações:

A) Prazos de agendamento e recebimento:
 
      ITABERÁ - SP

*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$ 
6,00 Km  rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos. 
c) Busca Direta: Para os associados que optarem por buscarem fertilizantes com seus veículos próprios favor entrarem 
em contato com Fabiola, (DDR 3234-8158), ou Wilson (DDR 3234-8129).
Procedimentos de marcações de Busca Direta:
•As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na cooperativa, o associado ou seu funcionário com uma ordem 
assinada pelo associado.
• Ordens solicitadas por e-mail e telefone não serão feitas as expedições.
• Serão expedidas ordens somente em horário comercial.
• As ordens terão a validade de 3 dias úteis contando a data de sua expedição.
• O motorista (com autorização) ou o associado assinará um aviso de débito, este aviso débito ficará pendente na 
Cooperativa, e contando a data de expedição da ordem há uma semana, o mesmo será automaticamente faturado.
• A cooperativa não se responsabiliza por qualquer sinistro que venha ocorrer com a carga em transito. 
• O frete a ser pago pela Busca Direta será o mesmo pago pela cooperativa no mercado.
• O não cumprimento dos procedimentos acarretará na não possibilidade do associado utilizar esta modalidade.
d) Acondicionamento: Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar 
empedramento.

Mais informações com Fabiola (DDR 3234-8158), ou Wilson (DDR 3234-8129), no Entreposto de Piraí do Sul com 
Emerson/Marcos, (42) 3237-1172, no Entreposto de Itaberá-SP com Ligia,(15) 3562-6646 e no Entreposto de 
Ventania com Alessandro (42) 3274-1504.

Propósito Cultura
Data limite p/ 

programação
Período p/ receber 

fertilizante

Percentual de 

Desconto

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 16/Abril Até 30/Abril 2,8%

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 15/Maio Até 30/Maio 2,8%

Propósito Cultura
Data limite p/ 

programação

Período p/ receber 

fertilizante

Percentual de 

Desconto

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 04/Maio Até 22/Maio 2,8%

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 31/Maio Até 19/Junho 2,8%

MATRIZ - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA
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MERCADO AGROPECUÁRIO

                
                Preço de Suíno 

 

Sindicarne - PR

R$ 1,8100
Sindicarne - SC

R$ 00,0000
Leitão vacinado padrão

R$ 103,5639

Obs: Leitão Vacinado Padrão: Mycoplasma, Rinite e Circovirose

Leitão 22 kg sem vacina

R$ 00,0000
Variação

R$ 2,0348

PLANTÃO VETERINÁRIO

Pioneiros Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Univet
 Robson  Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899
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MERCADO AGRÍCOLA

AVEIA

SOJA

MILHO

FEIJÃO

TRIGO

TRITICALE

PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2009/2010

DESCRIÇÃO MERCADO

Branca Consumo

Preta Consumo

Disponível Ponta Grossa

Disponível Castrolanda

Disponível Paranaguá

Disponível Santos

Futuro Ponta Grossa

R$ 300,00 / ton

R$ 420,00

R$ 34,00

R$ 33,00

          -

          -

         -

R$ 340,00 / ton

R$ 21,00

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial - São Paulo

Pão

Brando

Outros

R$ 15,50

R$ 18,25

R$ 80,00

R$  130,00

R$ 400,00

R$ 370,00

R$ 250,00

R$ 200,00

R$ 17,46 / sc

R$ 80,00 / sc

R$ 80,00

R$ 480,00 / ton

R$ 417,80 / ton

R$ 355,50 / ton

R$ 258,20 / ton

Cotações Futuras | BM&F 

SOJA
PARANAGUÁ US$

MILHO
CAMPINAS R$ 

R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL

00,00

21,05

20,90

20,99

00,00

18,25

00,00

18,50

00,00

14,75

00,00

0,00

1,7810

1,7910

1,807

1,815

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO


