
        

 

 

DESTAQUE:  

A Unidade de Negócios Agrícola informa que a Portaria do Parque 
Operacional será controlada por sistema do tipo “via fácil”, onde o cooperado 
não terá necessidade de se identificar e a cancela abrirá automaticamente a 
partir de um tag que ficará no veículo. As orientações de retirada do tag serão 
divulgadas nas próximas circulares. Aguarde.  
 
 
 

Nº 49 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 11.12.2014 

//RESERVE A DATA - 2015 
Atenção Cooperado (a) reserve essas datas para a 
 Pré-Assembleia Anual de Balanço e Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) 2014. 
 
PRÉ-ASSEMBLEIA ANUAL DE BALANÇO 
DATA: 30 de janeiro (sexta-feira) 
HORÁRIO: 14h 
LOCAL: MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 12 de fevereiro (quinta-feira)  
HORÁRIO: 14h 
LOCAL: MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 
 
Mais informações na Diretoria com Ana Julia (42) 
3234-8003 ou e-mail: anajulia@castrolanda.coop.br 
 

//ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
A área de Comunicação informa que será trocada a 
central telefônica da Cooperativa e em breve você 
cooperado (a) vai poder contar com uma linha 
exclusiva para atendimento telefônico na  
Castrolanda. Nas próximas circulares serão divulgadas 
as formas de atendimento na sua Cooperativa. 
Aguarde.  
 

 
 
 
 
 

 
:: CORPORATIVO 

 
//ATENDIMENTO NO CAIXA 
O setor Financeiro lembra aos cooperados que o 
horário de atendimento no Caixa é das 7h40 às 
17horas (segunda-feira a sexta-feira). O horário para 
programação de solicitação de depósitos em conta 
bancária e retirada de cheques é até as 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 por cooperado com uma 
taxa de R$ 2,26/cheque emitido. Para cheques acima 
de R$ 750,00 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 
bancárias.  
Cooperado (a) programe-se e faça sua solicitação via 
internet. Além da comodidade o sistema é seguro, fácil 
e rápido. 
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//PRÉ-ASSEMBLEIAS SETORIAIS 2014 
Cooperado (a) participe das pré-assembleias setoriais que serão realizadas conforme a agenda abaixo. A sua presença é muito 
importante para a Cooperativa. Mais informações na Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003. 
 
AGRICULTORES E UNIDADE DE NEGÓCIOS FEIJÃO  
17 DE DEZEMBRO (quarta-feira) às 14h no MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA. 
1) Abertura pelo Diretor Presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2014. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê de Agricultores. 
5) Eleição dos membros para o Comitê Unidade de Negócios de Feijão. 
6) Proposta para destinação de sobras e perdas. 
6) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
7) Desempenho do setor em 2014 e planejamento para 2015 da área agrícola. 
8) Assuntos de interesse geral. 
9) Encerramento. 
 
BOVINOCULTORES 
18 DE DEZEMBRO (quinta-feira) às 09h no MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA. 
1) Abertura pelo Diretor Presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2014. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Proposta para destinação de sobras e perdas. 
6) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
7) Desempenho do setor em 2014 e planejamento para 2015. 
8) Operação Pool de Leite/UBL 
9) Assuntos de interesse geral. 
10) Encerramento. 
 
BATATICULTORES 
18 DE DEZEMBRO (quinta-feira) às 16h no MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA.  
1) Abertura pelo Diretor Presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2014. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Proposta para destinação de sobras e perdas. 
6) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
7) Desempenho do setor em 2014 e planejamento para 2015. 
8) Assuntos de interesse geral. 
9) Encerramento. 
 
SUINOCULTORES  
19 DE DEZEMBRO (sexta-feira) às 09h no MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA. 
1) Abertura pelo Diretor Presidente. 
2) Apresentação da previsão dos resultados do exercício de 2014. 
3) Eleição de membros para formação da chapa do Conselho Fiscal. 
4) Eleição dos membros para o Comitê. 
5) Proposta para destinação de sobras e perdas. 
6) Apresentação das taxas e custos para os serviços. 
7) Desempenho do setor em 2014 e planejamento para 2015. 
8) Assuntos de interesse geral. 
9) Encerramento. 

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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:: LEITE 
 
//IDENTIFICADOR ELETRÔNICO 
Atenção bovinocultor, o identificador eletrônico (ID) do animal que morre na propriedade deve ser 
devolvido no setor de Controle Sanitário e Gestão, para que seja dado o destino adequado. Quando o 
animal é comercializado, tanto para outro produtor como para o frigorífico, o ID deve permanecer na 
orelha do animal. Mais informações entrar em contato com o Setor Controle Sanitário de Gestão da ANL 
pelo telefone (42) 3234-8095. 

 

:: AGRÍCOLA 

 

//DAF – DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO FEAP – SÃO PAULO 
O setor de Planejamento Agronômico informa que por determinação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, os cooperados deste Estado que optarem pela contratação de seguro das suas propriedades e usufruírem o benefício 
de subvenção estadual (paulista), precisarão emitir a DAF – Declaração de Aptidão ao Feap.  
A solicitação desta declaração vinha sendo prorrogada até o dia 1º de novembro, mês passado, porém para os produtores que 
estão em processo de contrato dos seguros após esta data, será necessário providenciar a emissão desta declaração com 
urgência.  
Este documento trata-se de uma exigência do Governo para que o produtor possa usufruir da subvenção estadual. Mais 
informações com Jefferson ou Rodolfo no setor Administrativo Financeiro, através dos telefones (42) 3234-8008 e (42) 3234-
8115. 

 
//MÉDIA DE PRODUÇÃO: SAFRA 2014/2014 
O setor de Planejamento Agronômico informa que enviou aos agrônomos a carta referente a confirmação das médias de 
produtividade das culturas de Trigo, Aveia Branca, Canola e Cevada, da safra de inverno 2014/2014 e solicita a confirmação 
destas médias até o dia 22 de dezembro (segunda-feira). Mais informações com a equipe de Planejamento Agronômico, 
Jefferson ou Rodolfo pelo telefone: (42) 3234-8008 ou (42) 3234-8115. 

 
//PROGRAMAÇÕES FORRAGEIRAS, PASTAGENS E COBERTURAS 
Cooperado (a) desde o dia 05 de dezembro estão abertas as programações de sementes de forrageiras, pastagens, 
coberturas, enfim todos os materiais que não sejam para produção de grãos. O prazo para a finalização desta 
programação é 05 de Janeiro de 2015. Favor entrar em contato com o técnico responsável por sua propriedade para 
realizar esta programação, para assim o setor melhor atender a demanda destas sementes. Mais informações falar 
com Andrea no setor Comercialização de Cereais pelo fone (42) 3234- 8029 ou e-mail: andrea@castrolanda.coop.br  
 
// NOVA VERSÃO “NORMA DE RELACIONAMETO COM O COOPERADO” 
O setor de Qualidade Agrícola informa a nova versão da Norma de Relacionamento com o Cooperado aprovada em 
Diretoria e em vigor desde 1º/11/2014. Refere-se ao Item 13 sobre Operação de Cereais a Nível de Fazenda.  

13 – OPERACÃO DE CEREAIS A NÍVEL FAZENDA 
 
13.1 – Do enquadramento: 
 
13.1.1 - Para participar desta modalidade o Cooperado deve possuir estrutura adequada de secagem e 
armazenagem de cereais na propriedade, com aeração e termometria, equipamentos de medição como 
determinador de umidade de cereais, peneiras, calador, balança de precisão e balança de PH. Os armazéns 
graneleiros devem ter piso, parede de concreto e aeração. Silos metálicos devem possuir aeração, guarda corpo nas 
escadas e identificação dos silos por número. Os equipamentos de medição devem ser indicados, validados e 
calibrados conforme normas do MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento).  Em caso de possuir 
balança rodoviária, a mesma deve apresentar os documentos comprobatórios de calibração atualizados pelos órgãos 
competentes. Avaliar e revalidar a cada 02 anos. 
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13.1.2 – O Cooperado deve formalizar junto ao Administrativo Financeiro na sede da Cooperativa, a solicitação de 
cadastramento para operar nesta modalidade, fornecendo a documentação exigida;  
 
13.1.3 – Após a vistoria, realizada pelo Controle de Qualidade de Grãos da Cooperativa, a mesma será encaminhada 
para apreciação da diretoria executiva, a qual após aprovada habilitará ou não o Cooperado a operar nesta 
modalidade (ANF); 
 
13.1.4 – O volume aprovado será a capacidade estática nominal de armazenamento da propriedade e mais 20 % 
(vinte pontos percentuais); 
 
13.1.5 – O Cooperado participante desta modalidade estará enquadrado nas regras e orientações dispostas na 
norma de cotas de participação, da Unidade de Beneficiamento de Cereais; 
 
13.1.6 – A cada aumento da capacidade de armazenagem o Cooperado deve formalizar junto ao setor 
Administrativo Financeiro, nova solicitação de cadastramento.  
 
13.2 – Da vistoria: As propriedades participantes desta modalidade poderão ser vistoriadas mensalmente enquanto 
houver estoque, pelo Controle de Qualidade de Grãos da Cooperativa, com o objetivo de analisar a quantidade e a 
condição da qualidade física e sanitária do produto armazenado. 
 
13.3 – Da comercialização:   
 
13.3.1 – A modalidade ANF, permite ao Cooperado realizar a opção de venda com o compromisso de entrega da 
produção a posterior, sendo assim é de inteira responsabilidade do Cooperado o cumprimento das condições 
negociadas em quantidade, qualidade e prazo de entrega do produto, conforme especificado no contrato de venda. 
Havendo divergência de qualidade, quantidade ou prazo definido no contrato o setor de comercialização comprará o 
produto a preço de mercado na data da compra, para honrar o compromisso da Castrolanda com o cliente. Todas as 
despesas decorrentes no processo de compra serão debitadas na conta do cooperado. 
 
13.3.2 – O Cooperado deve dirigir-se ao Entreposto mais próximo ou no setor de Comercialização Agrícola, na sede 
da Cooperativa e efetuar os procedimentos necessários; 
 
13.3.3 – Disponibilizar a produção para comercialização mediante assinatura da autorização “opção de venda”; 
a) Na Opção de Venda devem constar obrigatoriamente: 

 Nome e matrícula do Cooperado; 

 Descrição do produto; 

 Local de entrega; 

 Local de troca da nota fiscal de entrega na Cooperativa (NFEC), pela nota fiscal de venda; 

 Município de origem do produto; 

 Transporte próprio ou da Cooperativa; 

 Quantidade em kg; 

 Preço autorizado para venda em R$/sc.; 

 Prazo de Pagamento; 

 Prazo de entrega; 

 Descrição da qualidade do produto (umidade, impureza, ardido, etc.); 

 Prazo de validade da opção de venda; 

 Assinatura do Cooperado; 
 
13.3.4 – O cooperado será informado antecipadamente quanto à programação de embarque, que será formalizado 
via e mail ou ordem de carregamento da Cooperativa.    
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13.3.5 – Para todos os casos, as cargas deverão passar pelo setor de Controle de Qualidade e Balança na 
Cooperativa, para que assim seja realizada a troca de nota fiscal, bem como a validação de qualidade e peso; 
 
13.3.5.1 – Nos casos em que não se justifique a pesagem e troca de nota por motivos logísticos na Cooperativa, o 
cooperado poderá optar por realizar a pesagem, classificação e expedição na fazenda. 
Neste caso deverá:  

 Programar o classificador com o Controle de Qualidade Grãos ou uma empresa classificadora credenciada 
pelo cliente com pelo menos 24 horas de antecedência; 

 A balança rodoviária deverá estar calibrada e aferida pelo IPEM; 

 Possuir impressora a laser e acesso à internet para envio da NF-e via e-mail. 
 
13.3.5.2 - O Cooperado deverá realizar a pesagem e classificação do produto, quando da realização da troca de nota 
fiscal na Cooperativa, sendo que neste caso haverá a cobrança da taxa de pesagem e amostragem que seguirá os 
valores da norma de recebimento da safra vigente; 
 
13.3.6 – Quando o cooperado optar por realizar a pesagem tara na fazenda, deverá obrigatoriamente encaminhar o 
ticket de pesagem para a balança da cooperativa, para fechamento de peso. Nesse caso, obrigatoriamente os 
documentos comprobatórios de calibração da balança deverão ser apresentados; 
 
13.3.7 – Quando da entrega na Cooperativa de produto anteriormente destinado à Indústria, quer seja por motivo 
de qualidade ou por opção do produtor, as cargas terão tratamento conforme as regras e orientações dispostas na 
norma de recebimento da safra vigente; 
 
13.3.8 – O valor referente ao transporte do produto correrá por conta do Cooperado, conforme definido no contrato 
de comercialização. Nos casos onde a qualidade avaliada por ocasião da troca de nota fiscal não for adequada, os 
custos de frete da propriedade à cooperativa serão da mesma forma, por conta do cooperado;  
 
13.3.9 – Para efeito de liquidação do contrato será considerado o peso líquido aferido no local de destino do 
produto, conforme definido no contrato de comercialização; 
 
13.3.10 – O setor de Comercialização ficará responsável pelo acompanhamento dos saldos dos contratos, bem como 
pela cobrança dos saldos negativos, caso existam. 
 
13.4 – Da entrega na indústria:  
 
13.4.1– É de inteira responsabilidade, na entrega modalidade CIF com contratação do transporte pelo cooperado, 
entregar o comprovante de pesagem e classificação da indústria no setor de Comercialização, para que seja 
realizado o registro de entrada do produto no estoque do Cooperado no prazo máximo de 24 horas e/ou 1 dia útil 
após o recebimento do ticket;  
 
13.4.2– Na entrega de produto na modalidade CIF, com contratação do transporte pela Cooperativa, a comprovação 
da entrega será realizada automaticamente; 
 
13.4.3– Na entrega de produto na modalidade FOB, a comprovação de entrega será confirmada com o aceite do 
cliente no prazo máximo de 3 dias úteis. 
 
13.4.4 – Mesmo após a troca de nota e aprovação da qualidade do produto na Cooperativa, é de responsabilidade 
do cooperado a qualidade do produto até o aceite da indústria. Após a pesagem final na cooperativa, contratos na 
modalidade CIF, eventuais diferenças de peso serão de responsabilidade do cooperado até 0,25%, acima disso a 
responsabilidade será do transportador. 
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13.4.5 – Em caso de necessidade de entrega superior ao volume contratado, o cooperado deverá efetuar um novo 
contrato de venda em qualquer unidade da Castrolanda. 
 
13.5 – Do confronto dos saldos dos contratos: 
 
13.5.1 – Estará disponível, via intranet associado o demonstrativo das entregas e o respectivo saldo de produto a 
entregar para que o Cooperado tenha o acompanhamento e avaliação da operação; 
 
13.5.2 – No final do exercício, o setor de Comercialização realizará o fechamento da posição do Cooperado, sendo 
que nesta oportunidade será disponibilizado aos Cooperados documento formal da sua situação.  
 
Mais informações com Alexandra no setor Qualidade Agrícola (42) 3234-8037 ou e-mail: 
alexandra_moras@castrolanda.coop.br 
 
 

:: COMUNIDADE 
 
//APRESENTAÇÕES DE NATAL ENCANTADO  
A Associação de Moradores de Castrolanda convida cooperados (as), colaboradores e familiares para as 
apresentações do Natal Encantado na Castrolanda que terão início no domingo (14 de dezembro) a partir das 20h45.  
Programação: 
 
14 de dezembro – domingo 
>>Coral Arautos do Evangelho 
 
//Encerramento com Show Pirotécnico de Luzes 
 
21 de dezembro – domingo 
>>Coral IER Castrolanda 
>>Coral do Centro de Atendimento às Crianças do Jardim Colonial. 
 
*Participe das apresentações. Traga 1kg de alimento em prol da APAE e Asilo São Vicente de Paula (Castro).  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// Cotações Futuras | BM&F 
 

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

   2,5990 

MAIO/15                   23,34 29,00 25,50 2,6630 
JULHO   2,7665 
MARÇO                      24,48 30,45 26,95 2,6490 
    
    

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo 250,00 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 63,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 61,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos FM - 

MILHO Castro              R$ 27,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas              R$ 27,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 160,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania  R$ 600,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 540,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 360,00 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 
 
//DEDETIZAÇÃO- FÁBRICA DE RAÇÕES 
Para o cumprimento do cronograma de trabalhos de Boas Práticas de Fabricação o Controle de Qualidade da 
Unidade Fábrica de Rações – (Castro/PR) informa que no dia 14 de Dezembro (domingo) das 16h às 18h haverá a 
dedetização geral na UFR (Unidade Fábrica de Rações) e UDR (Unidade de Distribuição de Rações) pelo 
procedimento de fumigação, e que gerará fumaça no local. Dúvidas ou mais informações com Osni (42) 8815 -8905 
ou (42) 3234-8159. 

 
//AVISO-FÁBRICA DE RAÇÕES 
A Fábrica de Rações informa que em virtude dos feriados do mês de dezembro/2014, os pedidos de rações serão 
antecipados e as entregas ocorrerão conforme as datas abaixo relacionadas.  Mais informações, entrar em contato 
com a área de atendimento da Fábrica com Diemelene ou Ana Carla (42) 3234-8023. 

 
 FERIADO DE NATAL 
Pedidos solicitados para 

entrega em: 
Data da Antecipação da 

entrega: 

22/12/2014 21/12/2014 

23/12/2014 22/12/2014 

24/12/2014 23/12/2014 

25/12/2014 24/12/2014 

26/12/2014 26/12/2014 

 
 
 
 
 
Apoio:

 

 
 

 
 

FERIADO DE ANO NOVO  
Pedidos solicitados para 

entrega em: 
Data da Antecipação da 

entrega: 

29/12/2014 28/12/2014 

30/12/2014 29/12/2014 

31/12/2014 30/12/2014 

01/01/2015 31/12/2014 

02/01/2015 02/01/2015 

 


