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Vende-se um tanque de leite,
USINOX, 7500 litros, lavagem
automática e um tanque de leite
DELAVAL, 2500 litros. Tratar com
Raul (42) 9127-6158.

Vende-se uma área rural no Bairro
Santa Quitéria, 230 hectares, destes
100 são agricultáveis, c/ 3 casas, 2
barracões, 25 hectares de eucalipto.
Tratar (42) 9982-6555.

Vende-se filhote de Lhasa (Apso).
Tratar 8409-0712.

Vende-se uma área com 6 alqueires
na localidade de Santo Antonio,
sentido Piraí do Sul. Tratar (42)
8804-3903.

Vende-se um pulverizador
Amazone, 25 metros, 50 bicos, 3 mil
litros. Tratar (42) 3234-1258.

Vende-se um resfriador Alfa Laval, ano
87, 1400 litros, mono ou trifásico, R$
6.000,00 e um resfriador Plurinox,
ano 94, 1460 litros, mono ou trifásico,
R$ 7.000,00. Tratar (42) 9973-2972.

Vende-se um terreno com 27,8
hectares, sendo 20 agricultáveis,
situado a 10km do Socavão. Tratar
(42) 9974-0410.

Vende-se um caminhão caçamba
mecânica Mercedes para silagem, R$
18.000,00,  pré-secado de tifton R$
80,00/bola, feno de azevém R$ 80,00
(400kg). Tratar (42) 3232-1351
(noite).

Vende-se uma ordenha 2x2
canalizada, sem contenção, modelo
Open Way. Tratar (42) 8413-8262.

Vende-se uma colheitadeira TC-57,
Ano 94, reformada e em bom estado.
Aceita-se propostas.
Tratar (42) 8411-7912.

Vende-se uma plataforma de milho, 3
linhas, SLC 1000. Possibilidade de
financiamento através da Cooperativa.
Tratar (42) 9108-9172.

Vende-se um terreno com 512
alqueires, sendo 30 reflorestados com
eucalipto, na localidade da Paina.
Tratar (42) 9971-3068.

Vende-se uma área rural na localidade
de Catanduva, em Carambeí, 400m do
aslfato, c/ área de 33 alqueires,
destes 20 agricultáveis, c/ instalação
de leiteria (moderna), duas casas.
Tratar (42) 8812-2547
ou (42) 3231-4918.

Vende-se um pulverizador JACTO
COLUMBIA CROSS, 2008, 2000 litros.
Tratar (42) 8812-2547.

Vende-se um silo para ração, 16
toneladas da Casp. Tratar (42) 9973-
3676.

A auditoria interna da Cooperativa informa que já está disponível no Portal Castrolanda (www.castrolanda.coop.br) o serviço
de OUVIDORIA, ferramenta especializada de atendimento com o objetivo de auxiliar no processo de identificação e
tratamento de erros e/ou fraudes na Cooperativa. A Ouvidoria além de atender com total imparcialidade irá aplicar na
condução dos trabalhos ferramentas de auditoria, garantindo o sigilo das informações e anonimato das pessoas. Envie um
email através da página da Cooperativa ou ligue (42) 3234-8005.

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/cooperado com
uma taxa de R$ 1,70/cheque emitido. Para cheques acima de R$ 2.999,99 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. Associado programe-se e faça sua solicitação via internet. Além da comodidade o sistema é
seguro, fácil e rápido.

OUVIDORIA

CLASSIFICADOS

ATENDIMENTO NO CAIXA

CORPORATIVO



SHOW RURAL

VIAGENS TÉCNICAS

A gerência da Unidade de Negócios - Leite e o Comitê de Bovinocultura informam as novas regras para as premiações dos
melhores desempenhos de 2011. O período de apuração será de novembro de 2010 a outubro de 2011.

(0 a 500 litros/dia), (500 a 2.000 litros/dia), (2.000 a
3.500 litros/dia),(3.500 a 6.000 litros/dia) e (maiores que 6.000 litros/dia).

Serão premiados os cooperados com os melhores
desempenhos considerando o somatório da pontuação obtida com contagem bacteriana e contagem de células somáticas.
Para tanto será aplicado um critério de pontuação para cada faixa de bonificação da tabela de pagamento por volume e
qualidade do Pool de Leite, vigente em outubro de 2011. No caso de empate os critérios para definição dos melhores
desempenhos serão: Melhor desempenho na Corrida da Qualidade e maior pontuação em contagem bacteriana.

Serão premiados com troféus os colocados entre o quinto
e primeiro lugares de cada faixa de produção para apuração. Os colocados entre o décimo e sexto lugares serão premiados
com um certificado.

No ano de 2011 teremos o terceiro ano da corrida da qualidade. Neste ano utilizaremos também o
critério do somatório da pontuação obtida com contagem bacteriana e contagem de células somáticas, destacamos que os
dois parâmetros são importantes para a conquista de clientes mais exigentes na qualidade do leite e por consequência para a
obtenção de melhor remuneração pelo nosso produto. Todos os produtores serão informados de sua posição de largada para
a Corrida da Qualidade 2011 até o final de fevereiro. Acelerem suas ações!

Serão mantidos os critérios, período de apuração será o mesmo para a Melhor Qualidade da Produção
e Corrida da Qualidade, novembro de 2010 a outubro de 2011.

Serão diplomados todos os produtores que não tiverem no decorrer do período de apuração qualquer tipo de
desconto na tabela de bonificação por volume e qualidade do Pool de Leite.

Não participarão das premiações os produtores dos quais seus sistemas de produção tenham
ocorrido uma das condições abaixo:
- Não entregar leite em um dos doze meses de apuração dos melhores desempenhos;
- Ocorrência de inibidores na produção;
- Ocorrência de resultados altos de crioscopia na produção.

A apuração dos melhores desempenhos tem o objetivo de criar uma competição saudável entre os cooperados, mas
principalmente mostrar aos clientes a busca incessante de todos por um produto diferenciado e que coloca a Cooperativa
Castrolanda em uma merecida posição de liderança. Mais informações na Unidade de Negócios Leite.

Faixas de produção para apuração dos melhores desempenhos -

Parâmetros para apuração dos melhores desempenhos -

Prêmios aos vencedores de Melhor Qualidade da Produção -

Corrida da Qualidade -

Maiores produções -

Diplomas -

Critérios de exclusão -

A área de Negócios Agrícola disponibiliza um ônibus leito (27 lugares) para os cooperados interessados em visitarem o Show
Rural que será realizado no período de 7 a 11 de fevereiro em Cascavel. O ônibus sairá do escritório administrativo da Matriz
na Castrolanda, a meia-noite (00:00 hora) do dia 09 de fevereiro (quarta-feira) para visita na feira no dia 10 de fevereiro. As
inscrições podem ser feitas na Diretoria com Ana Julia (DDR 3234-8003).

Já está disponível no site da Fundação ABC os roteiros de viagens técnicas para 2011. Acesse www.fundacaoabc.org.br e veja
os programas básicos e valores de cada itinerário. Mais informações com Nadiel (42) 9972-1972 ou
nkowalski@brturbo.com.br
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PLANTÃO VETERINÁRIO Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Univet
Robson Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899

AVEIA

MILHO

FEIJÃO

TRIGO

TRITICALE

SOJA

MERCADO AGRÍCOLA

MERCADO AGROPECUÁRIO

Branca Consumo

Preta Consumo

Disponível Ponta Grossa

Disponível Castrolanda

Disponível Paranaguá

Disponível Santos

Futuro Ponta Grossa

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão

Brando

Outros

DESCRIÇÃO

R$ 280,00 / ton

R$ 500,00

R$ 50,00

R$ 49,00

R$

R$

R$ 51,00

R$ 24,00

R$ 28,60

R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 477,00

R$ 400,00

R$ 250,00

R$ 200,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2009/2010

R$ 340,00 / ton

R$ 21,00

R$ 17,46 / sc

R$ 80,00 / sc

R$ 80,00

R$ 477,00 / ton

R$ 396,80 / ton

R$ 320,00 / ton

R$

MARÇO

MAIO

JULHO

JANEIRO

SOJA
PARANAGUÁ US$

29,75 25,25 1,673000,00

27,25 22,75 1,692031,70

25,50 21,00 1,735031,60

31,50 23,73 19,20 1,7680

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: Leitão Vacinado Padrão: Mycoplasma, Rinite e Circovirose

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 2,0500

Leitão vacinado padrão

R$ 104,3930

Variação

R$ 1,6770
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