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*AVISO NOS MURAIS: estarão fixados na Portaria e Balança. Poderão ser alteradas em função das condições climáticas 
e/ou condições adversas, caso isto ocorra, os associados serão informados com antecedência de 24 horas.

1- HORÁRIOS E LOCAIS DE RECEBIMENTO



No Paraná toda carga deve estar acompanhada da Nota Fiscal de Entrega na Cooperativa.Em São Paulo toda carga dever estar 
acompanhada da Nota Fiscal de Produtor. Os blocos de notas de entrada devem ser retirados com antecedência de segunda  
a sexta-feira nos seguintes locais:

• Matriz, Entreposto de Ventania e Ponta Grossa: Na Secretaria Geral;
• Entrepostos de Piraí do Sul I e II: Emerson;
• Entreposto de Curiúva: Geraldo Magela

Dados necessários nas notas:
•Nome e matrícula do associado;
•Nome da propriedade e endereço completo (inclusive cidade);
•Identificação do produto (consumo ou semente) e Variedade;
•Placa do veículo e nome do motorista;
•Número do talhão (para obter controle da produtividade);

Importante:
•As notas de produtor ou de entrega na Cooperativa não poderão ser emprestadas para outro associado.
•O caminhão que não possuir Nota Fiscal NÃO será recebido até sua regularização;
•A Nota Fiscal que não possuir a identificação do produto e variedade NÃO será recebida até sua regularização.

2- NOTA FISCAL DE ENTREGA NA COOPERATIVA

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                
Para realizar a coleta de amostra da carga, o caminhão deve estar com a lona aberta em  no mínimo 90% da carroceria.

3- COLETA DE AMOSTRA E PESAGEM
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Será de acordo com as normas internas da Cooperativa, visando a segregação de qualidade do produto. 
4.1 Classes e Tipos
O Trigo será classificado em 2 classes: Pão e Brando, conforme variedade (PH, Falling Number e Cor).
O Trigo será separado pelos seguintes tipos:

O trigo que não atender as exigências previstas para o tipo 3, será classificado como fora de tipo (FT).

4.2 Descontos  Peso e Qualidade
•Impurezas:  o valor apurado na classificação será descontado sobre o peso bruto do produto.
•Esverdeados: acima de 5% de  grãos esverdeados será descontado 1 ponto no PH;
• Aveia: será tolerado até 3% de aveia no trigo, acima disso, será considerado trigo Fora de Tipo (FT). Acima de 1% de aveia 
no trigo será descontado 1 por 1 no peso. 
•Mistura com Triticale: o trigo misturado com triticale será considerado triticale;

4- CLASSIFICAÇÃO DO TRIGO
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•Classificação em tipo: O triticale será classificado conforme abaixo:

• Impurezas:  o valor apurado na classificação será descontado sobre o peso bruto do produto.

•Programação para recepção:  deverá ser feita com antecedência mínima de 10 dias, com Luiz Mário na Recepção e Secagem 
de Cereais, pelo telefone 42-3234-8000 ramal 8070, em horário comercial.

•Limite máximo de umidade para recepção:  será de 18%.

•Classificação em tipo: A aveia será classificada em dois tipos:

• Impurezas:  o valor apurado na classificação será descontado sobre o peso bruto do produto.

•Importante: Não será recebido aveia que apresentar misturas de safras, mofo, fermentação e odor estranho ao produto.
A recepção e expedição da aveia branca e da aveia preta serão feitas somente a granel na Matriz. No entreposto de Piraí I 
poderá, também ser utilizado sacaria e big bag,sendo que a retirada dos produtos deste entreposto deverá ser imediata, 
devido a espaço físico.

5- CLASSIFICAÇÃO DO TRITICALE

6- AVEIA BRANCA E AVEIA PRETA
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7- CUSTOS E DESCONTOS COM RECEPÇÃO, SECAGEM E ARMAZENAGEM
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8- CONTRA AMOSTRAS

9- OUTRAS INFORMAÇÕES
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7.1 Custo de Pesagem e Amostragem
• R$ 7,35 / Carga.

7.2 Custo de Armazenagem Fixa
• R$ 3,44/Tonelada sobre o peso limpo e seco na entrada do produto.

7.3 Custo de Armazenagem Variável
• R$ 0,055/Tonelada/Dia, a partir do dia de entrega do produto até a data efetiva de carregamento.

7.4 Quebra Técnica
• 0,01%/Tonelada/Dia

As contra amostras das cargas dos produtos ficaram a disposição por 48 horas para dirimir qualquer dúvida, após este período 
serão  descartadas, invalidando qualquer reclamação. 

Dúvidas a respeito de custos e descontos serão atendidas pelo Controle de Qualidade.
•Diógenes Novakowiski  Fone 42-3234-8037
•Fernando Barreto  42-3234-8135


