
 

 

 

DESTAQUE: 
Acompanhe no ENCARTE ESPECIAL DESTA CIRCULAR A PROGRAMAÇÃO OFICIAL  
DO AGROLEITE e a agenda dos fóruns, palestras e eventos da semana. Participe e 
prestigie o maior evento da Cooperativa.  
Acesse também o site www.agroleitecastrolanda.com.br e o facebook exclusivo do 
evento www.facebook.com/agroleitecastrolanda 
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 :: AGRÍCOLA 
//OPORTUNIDADE DE COMPRA DE 
SEMENTES DE FEIJÃO IPR - JURITI 
Atenção Cooperados e agrônomos do Departamento 
Técnico. Em virtude da disponibilidade de feijão da cultivar 
IPR Juriti de produção própria e a baixa 
demanda/programação desta cultivar, devido a entrada de 
outras cultivares, a área Agrícola da Castrolanda informa 
que tomou a decisão de comercializar abaixo do preço de 
mercado o volume em estoque de sementes a todos os 
cooperados que tiverem interesse em plantar a cultivar 
citada, visto que as sementes apresentam alta qualidade 
física, fisiológica e sanitária e o setor não quer descartar 
como grãos.  Preço R$ 2,50/kg de sementes - Prazo 
1º/12/2014. Para solicitar volume desta semente, entrar 
em contato com Cristiane (42) 3234-8042 ou Robson (42) 
3234-8244. O setor salienta que será permitido substituir 
sua programação original, não deixem de aproveitar esta 
grande oportunidade.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

:: CORPORATIVO 
 

//COTA PARA VENDA - UPM 
A UPM - Unidade de Preparação de Marrãs informa a 
disponibilidade de Cotas para venda. Os interessados 
devem contatar  Pedro Dekkers na área de 
Controladoria (42) 3234-8072. 
 

//COTA PARA VENDA - UNF 
A UNF - Unidade de Negócios Feijão informa a 
disponibilidade de Cotas para venda. Os interessados 
devem contatar Pedro Dekkers na área de 
Controladoria (42) 3234-8072. 
 
 

//CLASSIFICADO 
Imóvel rural a venda em Castro, área total de 
34,50 ha, sendo aproximadamente 12ha 
agricultáveis, na região da Cunhaporanga.  
Interessados tratar contato pelo fone: 9973-0098, 
com o proprietário. 
 

http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
http://www.facebook.com/agroleitecastrolanda
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:: AGRÍCOLA 
//ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a safra de Verão 2014/2015, 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: 

Propósito Cultura 
Data limite 

p/  
programação 

Período p/ receber 
fertilizante 

Percentual  
de 

Desconto 

Plantio / Base Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 25/Julho Até 16/Agosto 2,80% 

Plantio / Base Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 15/Agosto 18/agosto a 06/Setembro 2,30% 

Plantio / Base Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 05/Setembro 08/Setembro a 19/Setembro 1,80% 

Cobertura Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 29/Agosto Até 20/Setembro 2,80% 

Cobertura Milho Grão-Silagem / Feijão Águas 21/Setembro 22/Setembro a 11/Outubro 1,80% 

Plantio / Base Soja 22/Agosto Até 12/Setembro 2,80% 

Plantio / Base Soja 05/Setembro 15/Setembro a 26/Setembro 2,30% 

Plantio / Base Soja 12/Setembro 29/Setembro a 11/Outubro 1,80% 

Cobertura Soja 10/Outubro Até 07/Novembro 2,80% 

Plantio / Base Feijão Secas 10/Novembro Até 28/Novembro 2,80% 

Plantio / Base Feijão Secas 21/Novembro 01/Dezembro a 12/Dezembro  1,80% 

Cobertura Feijão Secas 05/Dezembro Até 02/Janeiro/2015 2,80% 

 
*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 3234-8160). 

Procedimentos de marcações de Busca Direta: 
• As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na cooperativa ou via e-mail. 
• A cooperativa não se responsabiliza por qualquer sinistro que venha ocorrer com a carga em transito, ou seja, o 

associado deverá assinar um termo de compromisso e responsabilidade sobre o transporte do fertilizante. 
• 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 (DDR 3234-8157) ou Joemax (DDR 3234-8160), no Entreposto de Piraí do Sul com 
Emerson/Simone/Ana Flavia, (42) 3237-1172, no Entreposto de Itaberá-Sp com Francine/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 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

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

    

AGOSTO/14              26,12 24,18 20,68 2,2480 

SETEMBRO/14         26,10 23,30 19,80 2,2655 

NOVEMBRO/14       24,48 24,40 20,90 2,3100 

MAIO/15                   24,80    
    

 

// MERCADO AGRÍCOLA 
 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 65,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 64,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 66,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 67,00 - 

MILHO Castro R$ 22,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 23,50 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 145,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 72,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 630,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 600,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 570,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 378,00 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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:: CARNES 
 
//DIARREIA EPIDÊMICA SUÍNA (PED) 
Doença infecciosa com alto potencial de transmissão. Causa alta mortalidade de leitões na maternidade, podendo matar 100% 
dos leitões durante 4 a 6 semanas consecutivas. Esta doença continua com grave ocorrência nos EUA. NÃO HÁ DIAGNÓSTICO 
NO BRASIL. O país tem tomado ações para prevenir a infecção do rebanho brasileiro.  A área de produção informa as ações 
realizadas pela  Cooperativa para prevenir a infecção do rebanho Castrolanda. 
1.Exames laboratoriais dos reprodutores nas granjas de origem, bem como, na quarentena dos reprodutores destinados a UPL e 
UDG; 
2.Solicitação aos nossos fornecedores de nutrição de exames laboratoriais do plasma utilizado em rações; 
3.Não receber visitas nas unidades administradas pela Castrolanda; 
4.Melhoria do sistema de desinfecção dos veículos de transporte de suínos para o abate; 
5.Treinamento da equipe da Assistência Técnica. Apta para realizar o diagnóstico desta enfermidade; 
6.Palestra de conscientização para os Cooperados; 
 É importante também reforçar a importância do Cooperado neste processo, em especial, NÃO permitir visitas nas propriedades. 

  
//VENDA DE TELHAS 
A Fábrica de Rações  disponibiliza para venda um lote  de telhas “tipo calhetão  de aço” . 
O associado interessado deverá formalizar sua proposta em envelope fechado com o valor em REAIS e entregar no setor de 
administrativo de carnes (Pamella ou Lurdenis) até o dia 15/08/2014 as 12 horas. Os produtos podem ser verificados no pátio 
da  Fábrica de rações , com o Sr. Tasso. O  valor ofertado deverá ser para o lote em sua totalidade  e nas condições  que  se 
encontram. A retirada dos produtos será por conta do adquirente e deverá ocorrer no prazo máximo de 7 dias após a 
comunicação de oferta vencedora. Os envelopes serão abertos no dia 15/08/2014, às 13h30. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Apoio: 
 

 

 


