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DESTAQUE: 
Por medida de segurança, a senha de acesso a INTRANET COOPERADOS deverá ser 
alterada. A mudança é parte do processo de implantação do Sistema de Gestão Integrada 
da Castrolanda. Mais informações na área de Tecnologias da Informação, na Cooperativa, 
através do número (42) 3234-8238, com Rafael. 

 

:: CORPORATIVO 
 

//CLASSIFICADO 
Imóvel rural com 47,81 ha situado no Bairro 
Machadinho em Piraí do Sul, matrícula 3329, contendo 
benfeitorias para leiteria. Mais informações sobre a 
área com Pedro Dekkers na Controladoria (42) 3234-
8072 ou Rosélia Gomes (42) 3234-8045. As propostas 
devem ser encaminhadas em envelope fechado para 
Ana Julia na Diretoria até o dia 25 de abril.  
A Cooperativa reserva o direito de não aceitar a melhor 
proposta caso não alcance o valor desejado para a 
venda. 

 

//CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE  
A área de Gestão de Pessoas informa que está aberta a 
campanha de vacinação contra gripe.  A vacina será 
trivalente, com três cepas contra a gripe recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 
•             A/Califórnia/7/2009 (H1N1) pdm09; 
•             A/Texas/50/2012 (H3N2); 
•             B/Massachusetts/2/2012. 
O custo por dose é de R$ 28,00 (ADULTO E INFANTIL), 
mais o custo de aplicação em caso de opção Willy (42) 
3234-1413. Atenção para a agenda abaixo: 
25/04/2014 – Aplicação das vacinas no Entreposto de 
Piraí I das 13h30 às 14h30. 
Mais informações na área de Gestão de Pessoas, com  
Kenny (42) 3234-8013.  
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//CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
CONTROLADORIA E FINANÇAS 
A área de Gestão de Pessoas informa que a Castrolanda em 
parceria com a PUC/PR vai promover a realização da 
Especialização em Controladoria e Finanças. O objetivo é 
desenvolver competências nas áreas de controladoria e 
finanças sob o enfoque do agronegócio, e com isso 
alcançar níveis de excelência nos processos e 
procedimentos relacionados.  Aberto para colaboradores e 
cooperados.  Aula inaugural em 25 e 26 de abril. Acesse o 
site www.castrolanda.coop.br e tenha mais informações. 
Consulte também a área de Gestão de Pessoas – Rafael 
Dugonski (42) 3234-8089. 
 
 

//CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
O curso capacita os interessados  de forma objetiva num 
treinamento que envolve teoria e prática de 36 horas. De 5 
a 8 de maio, no Instituto Cristão em Castro/PR. Inscrições 
com Luciano (42) 8809-7576 ou Paulo (42) 8865-2291. 
Promoção Instituto Cristão e CRV Lagoa. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Propósito Cultura Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante: 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%

Propósito Cultura Data limite p/ programação: Período p/ receber fertilizante: 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 - VENTANIA

ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP.



 

 INFORMATIVO SEMANAL  *  3 

 

 
 
 
 

:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

ABRIL/14                      - - - 2,2450 

MAIO/14                 31,67 31,40 27,90 2,2520 

JUNHO/14               26,82 - - 2,2700 

JULHO/14                     - 31,70 28,20 - 

AGOSTO/14                 - 24,18 20,68 - 
SETEMBRO/14            - 30,40 26,90 - 

 

// MERCADO AGRÍCOLA 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

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$ 31,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 180,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 115,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 860,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 850,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 800,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 516,00 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 

//CAMINHÃO ITINERANTE – CAMPANHA 
A Loja Agropecuária da Matriz informa que na quarta-feira (30 de abril) das 8horas até as 17horas o caminhão (URSA TRUCK) 
itinerante vai estar no estacionamento da Loja à disposição dos cooperados e clientes para serviços gratuitos de saúde e 
treinamentos. O pacote oferecido pelo URSA TRUCK oferece: serviço de saúde (glicemia, avaliação clínica, acuidade visual) e 
treinamentos sobre lubrificantes. Os cooperados e clientes serão recebidos com um café da manhã no local. Cooperados, 
clientes e familiares, participem desta ação da Loja.  

 
 

:: CARNES 

//CURSO SOBRE MANEJO NA TERMINAÇÃO 
Data: 23 de abril (quarta-feira) 
Local: Memorial da Imigração Holandesa 
Horário: Das 13h às 17h30 
Conteúdo: Fluxograma da terminação e Manejo e normas no carregamento. 
Público Alvo: funcionários e gerentes de granja 
Instrutores: Equipe Técnica  Suínos Castrolanda 
As inscrições podem ser feitas com Pamella (42) 3234-8019, pamella@castrolanda.coop.br na área administrativa de Negócios 
Carnes até o dia 17 de abril (quinta-feira). 
É indispensável a participação de pelo menos um responsável de cada granja.   

 
:: FUNDAÇÃO ABC 
//DESCONTO PARA ANÁLISE DE SOLOS 
A Fundação ABC lembra os cooperados que estamos no período de preparação do solo e o laboratório Fisico-Químico da 
Fundação ABC está pronto para atender a todos com o serviço de análise de solos.  Para isso, entre em contato com a equipe do 
laboratório e solicite um orçamento. A Fundação tem preços especiais para remessa acima de 99 amostras e destaca que este 
serviço tem acreditação ISO 17025, o que garante ao agricultor qualidade, rastreabilidade e confiabilidade no resultado final. 
Além da análise de solos, o laboratório também realiza análise de plantas, fertilizantes, calcário, nutrição animal, alimentos, 
qualidade do trigo, resíduos e micotoxinas. Para orçamento, ligue: (42) 3233-8631 ou mande email para: 
laboratorio@fundacaoabc.org.br 

 
 
 
Apoio: 
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