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06 CORPORATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PALESTRA - RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2,5% do valor da folha de pagamento - PF.
A Castrolanda, visando o repasse de conhecimento aos seus associados, oportuniza a empresa Tróia Consultoria Empresarial  a 
realizar a palestra para explicações sobre a restituição/isenção de tributos aos produtores rurais. Inscrições e informações na 
Cooperativa com Rafael Dugonski (DDR 3234-8013).
DATA: 28 de fevereiro 
Local: Memorial da Imigração Holandesa
Horários: 09h, 15h e 18h.

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 76.108.349/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e sede 
operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas na Colônia Castrolanda, no Município de Castro, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 52 do Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, cujo número nesta data é de 755 (setecentos e 
cinquenta e cinco) associados para reunirem-se na 62ª (sexagésima segunda) Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração 
Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2.013 (dois mil e treze), às 12 (doze) horas 
em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, ou às 13 (treze) horas em segunda convocação com a metade mais um dos 
cooperados, ou ainda às 14 (quatorze) horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte agenda:

ORDEM DO DIA:

Abertura pelo Diretor Presidente;
Leitura do Edital de Convocação;
Relatório da Diretoria;
Apresentação do Balanço Patrimonial levantado em 31/12/12 e a Demonstração de Sobras e Perdas encerrada em 31/12/12;
Parecer da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal;
Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras e Perdas apuradas em 31/12/12; 
Destinação das Sobras e Perdas apuradas em 31/12/12;
Plano anual de atividades da Cooperativa;
Fixação das verbas de retenção para aumento de capital e fundo de desenvolvimento;
Eleição do Conselho Fiscal - gestão 2013; 
Fixação do valor da verba de representação para Diretores Executivos, bem como da cédula de presença para os Conselhos de Administração e 
Fiscal dos membros de Comitês, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
Estipular limite para aquisição de insumos agrícolas, ingredientes para a fabricação de rações, capital de giro, Empréstimo do Governo Federal, 
adiantamentos aos associados por conta da produção e adiantamento de contrato de câmbio, autorizando e dando poderes ao Conselho de 
Administração para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
Estipular limite para a contratação de obrigações, aquisições, alienação, oneração e empenho de bens móveis, imóveis e direitos, autorizando e 
dando poderes ao Conselho de Administração para a contratação de financiamentos e para dar bens em garantia e/ou hipoteca;
Associados Homenageados;
Palavra livre;
Encerramento.

Castro-PR, 31 de janeiro de 2013.

FRANS BORG
DIRETOR PRESIDENTE
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SHOW TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO ABC

2º DIA DE CAMPO - SEMENTES CASTROLANDA

ROYALTIES MONSANTO

CLUBE DE BEZERRAS

BALANÇO PATRIMONIAL

2ª EXPOJOVEM CASTROLANDA

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a Fundação ABC realiza a 16ª edição do Show Tecnológico de Verão ABC.  Além das 14 áreas de 
pesquisa da fundação, participam ainda 30 empresas do ramo de sementes, híbridos e produtos químicos.O evento é direcionado aos 
agricultores interessados em conhecer as últimas novidades em lançamentos e pesquisa para o campo. No primeiro dia, 20/02, o 
Show é aberto ao público em geral, mediante taxa de inscrição. No segundo dia, 21/02, é exclusivo aos associados das cooperativas 
mantenedoras e contribuintes da Fundação ABC (Capal, Batavo, Castrolanda, Coopagricola e Holambra Agrícola). Mais informações 
na Fundação ABC (42) 3232-2662.

Participe do 2º Dia de Campo -  Sementes Castrolanda que será realizado no dia 6 de março (quarta-feira) na Fazenda Santa Rita 2: 
Bairro Ribeirão Bonito, Km 117, sentido Taquarituba. 
Programação:
:: 8h - Recepção
:: 9h - Visitas nas áreas demonstrativas
:: 11h30min - Palestra: Qualidade de Sementes de Soja para Altas Produtividades
:: 12h30min - Almoço no local

A empresa Monsanto propôs a todos os agricultores, um acordo no qual através da assinatura pelo produtor, a Monsanto abre mão 
do recebimento dos royalties referentes a tecnologia RR das safras 2012/2013 e 2013/2014. 
Em contrapartida os produtores ao assinarem o acordo concordam com o pagamento dos royalties referente as novas tecnologias a 
serem lançadas (Intacta). Os acordos estão disponíveis nos setores (FIA com Adriele e Marcelo  e no Comercial com Sebastião).
Os documentos assinados e com firma reconhecida precisam ser entregues até o dia 20 de fevereiro para que sejam encaminhados a 
Monsanto. Após o recebimento dos documentos assinados, a Monsanto irá liberar os créditos nas indústrias para a entrega da 
produção por CPF. 
Caso o cooperado opte em não assinar o acordo, o pagamento dos royalties sobre o volume de sementes utilizado deverá ser 
realizado até o dia 28 de fevereiro para liberação do crédito na indústria, ou será cobrado 2% sobre o volume entregue. Outras 
informações com a coordenadora de comercialização Andrea Kubaski (DDR 3234-8029).

Atenção crianças: estão abertas as inscrições para o Clube de Bezerras 2013. Escolha uma bezerra entre 1º de fevereiro e 31 de 
março para participar do evento. O Comitê de Bovinocultura e a Comissão Organizadora informam que serão aceitas inscrições de 
animais de todas as raças leiteiras. Mais informações e inscrições com Rodrigo Priotto (DDR 3234-8110).

O Balanço Patrimonial do exercício 2012 já está disponível na página da Castrolanda em www.castrolanda.coop.br 
Acompanhe.

Produtor já estão abertas as inscrições para a 2ª Exposição de Gado Jovem da Castrolanda que será realizada entre os dias 21 e 23 de 
março, no Parque de Exposições Dario Macedo em Castro.Participe. Inscreva seus animais com Rodrigo Priotto (DDR 3234-8110).

AGRÍCOLA

LEITE

O setor de Comercialização de Gado da Castrolanda informa que estão abertas as inscrições para os interessados na compra e 

venda de animais no Leilão de Gado Leiteiro, que será realizado no dia 23 de março (sábado), a partir das 15 horas no Parque 

de Exposições Dario Macedo. Poderão participar as seguintes categorias de animais: bezerras, novilhas e vacas de 1º parto, das 

raças: holandesa, jersey e mestiças leiteiras. (O regulamento está disponível na área de Negócios Leite).

Mais informações com Dirceu ou Johnny (DDR 3234-8047), email: dirceu@castrolanda.coop.br

13º LEILÃO DE GADO LEITEIRO DA CASTROLANDA



PLANTÃO VETERINÁRIO
Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Maneio
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603

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 (2013)

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania

Pão Itaberá 

Brando

DESCRIÇÃO

 R$ 320,00 

 R$ 350,00

 R$ 60,00

 R$ 59,00

  R$ 29,00

  R$ 32,00

R$ 130,00

R$ 190,00

R$ 760,00

R$   -

R$   -

R$ 450,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2012/2013

MARÇO/13

MAIO/13

JUlHO/13

 SETEMBRO/13

 NOVEMBRO/13

SOJA
PARANAGUÁ US$

27,65

28,35

31,20

32,40  31,10

28,70

 29,00

 28,85 28,35

 28,25

27,60

25,20

25,50

24,80

25,40

2,0025

1,9856

2,0205

2,0391

2,0588

Cotações Futuras | BM&F 

                                                

MILHO
CAMPINAS R$ 

R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 05/2013

                Preço de Suíno 
Sindicarne - PR

R$ 2,1200

Leitão 22Kg UPL

R$ 123,1078

06

R$ 267,00

R$ 25,11

R$ 17,46

R$ 63,00

R$ 60,50 - U$ 29,00

      -

R$ 72,00

R$ 417,00

R$ 285,00

  -

  -

  -

 - 

-
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NORMAS DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE OVINOS - UGO

O Conselho de Administração da Castrolanda  Cooperativa Agroindustrial Ltda., no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 
47, alínea “f”, do Estatuto Social vigente, aprova o teor da presente norma, nos seguintes termos:

NORMAS DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE OVINOS  UGO
CAPÍTULO I

DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO

Art. 1° - A UGO será capitalizada através da formação de cotas de participação e fundo de desenvolvimento.
Art. 2° - O valor do investimento inicial é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para capacidade de alojamento de 300 matrizes 
ovinas.
Art. 3° - Uma cota de participação corresponde ao direito de retirada de animais aptos a produção, conforme programação de 
retirada formalizada com a UGO.
Art. 4° - O valor nominal unitário da cota de participação, em 31/01/2013, é de R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais), 
corresponde ao investimento dos cooperados, divididos por 300 (trezentas) cotas.
Art. 5° - A diferença entre o valor contábil e o valor de compra da cota de participação será contabilizada no fundo de 
desenvolvimento.
Art. 6° - Não serão pagos juros sobre o valor das cotas de participação integralizado na UGO.
Art. 7° - A aquisição de cotas do UGO é limitada a 20% (vinte por cento) do total das cotas por cotista.
Art. 8° - As cotas de participação poderão ser vendidas ou transferidas a outro cooperado ou terceiro, desde que este venha a se 
associar na Cooperativa.
Art. 9° - O pagamento da integralização de cotas poderá ser à vista ou por financiamento concedido pela Cooperativa, com juros de 
6,75% a.a., com prazo para pagamento de até 6 anos, podendo sofrer alterações conforme definições do Conselho de 
Administração.
§ 1.° - Para a transferência das cotas de participação será observada a seguinte preferencia:
a) Por 1.° (primeiro), ao sucessor do cooperado cotista;
b) Por 2.° (segundo), a outros cooperados cotistas;
c) Por 3.° (terceiro), à cooperativa;
d) Por 4.° (quarto), aos demais cooperados da cooperativa; e
e) Por 5.° (quinto), a terceiros desde que venham a se associar na cooperativa;
§ 2.° -  O cotista que pretender transferir as suas cotas de participação deverá submeter o pretendente a receptor das cotas à 
aprovação do Comitê da UGO e do Conselho de Administração.
Art. 10° - O número total de cotas de participação será fixado pelo Comitê da UGO e o Conselho de Administração, de acordo com 
a capacidade de produção, comercialização e aprovação pelo Comitê da UGO e o Conselho de Administração.
Art. 11 - Aumento do número total de cotas de participação dar-se-á conforme a necessidade de revisão de investimentos e fundos 
constituídos e, sujeitos á avaliação e aprovação pelo Comitê da UGO e o Conselho de Administração.
Art. 12 - Em cada aumento de cotas de participação será dada a preferência de compra de 60% (sessenta por cento) aos cotistas, 
disponibilizando-se o saldo para os demais cooperados da Cooperativa.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES VINCULADOS ÀS COTAS DE PARTICIPAÇÃO

Art. 13 - O cotista tem direito de receber a quantidade de ovinos, machos e fêmeas, na proporcionalidade das suas cotas de 
participação, de acordo com a produção alcançada no UGO.
Art. 14 - O cotista tem direito de participar nas sobras da UGO, na proporcionalidade das suas cotas de participação.
Art. 15 - O cotista tem o dever de pagar as perdas apuradas no exercício até 30 (trinta) dias após a realização da Assembleia Geral 
Ordinária respectiva, na proporcionalidade das suas cotas de participação.
Art. 16 - Caso opte, fica o cotista obrigado a receber os ovinos machos e fêmeas, na proporcionalidade das suas cotas de 
participação.
§ 1.° - Nenhum cotista poderá escolher os animais para compor a sua cota, sendo certo que os animais distribuídos aos cotistas 
mediante sorteio realizado pela UGO.
Art. 17 - O cotista deverá informar se pretende receber a sua quantidade de ovinos até o dia 10 de janeiro de cada ano ou de acordo 
com o calendário proposto pela UGO.
Art. 18 - Será dada a preferência aos demais cotistas para assumir o volume dos cotistas que não quiserem receber os ovinos 
programados.
§ 1.° - Caso o volume de um cotista ou parte dele não seja assumido pelos demais, a UGO envidará esforços para comercializar esses 
animais ao preço de mercado, sendo eventuais perdas financeiras assumidas pelo respectivo cotista.
§ 2.° - Se a UGO não comercializar os animais, os mesmos serão rateados ao cotista ou vendidos no mercado e eventuais perdas 

ESPECIAL
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financeiras serão assumidas pelo respectivo cotista.
Art. 19 - Somente a UGO poderá comercializar a produção excedente e ao preço de mercado.
Art. 20 - Os ovinos machos e fêmeas serão vendidos aos cotistas ao preço anualmente determinado pela Cooperativa conforme:
a) Planilha de custos da produção da UGO; e
b) Preço médio de venda de cordeiros para abate alcançado pela Cooperativa.

CAPITULO III
TRANSFERÊNCIAS E DEVOLUÇÕES DE COTAS

Art. 21 - As cotas de participação, mediante autorização do Conselho de Administração, poderão ser transferidas para outro 
cooperado.
Art. 22 - A Cooperativa não poderá abrir novos financiamentos para aquisição de cotas, enquanto houver cotas disponíveis para 
venda de outros cooperados.
Art. 23 - A devolução do valor das cotas de participação para os cooperados será procedida da seguinte forma:
a) Em caso de morte do cooperado, a participação poderá ser transferida aos cooperados sucessores ou restituídos aos 
herdeiros legais em caso de sucessores terceiros, em uma única parcela, mediante apresentação formal de partilha ou alvará judicial;
b) O cooperado que se desligar da Cooperativa poderá comercializar as suas cotas com outros cooperados. Não havendo 
interessados, o cooperado poderá vender as suas cotas para a cooperativa pelo valor nominal contábil daquela data;
c) Para os demais casos de desligamento da Cooperativa, o valor poderá ser pago em até 5 (cinco) parcelas anuais, na data base 
de 31 de março dos exercícios seguintes;
d) O valor da devolução será baixado do financiamento de cotas de participação, caso o cooperado tenha o referido 
financiamento em aberto. Não existindo este, será baixado do saldo de outros financiamentos ou débitos;
e) Em caso de devolução parcelada, o valor a devolver será corrigido pela mesma taxa de correção e juros definidos para 
financiamento das cotas de participação.

CAPITULO IV
DOS RESULTADOS

Art. 24 - Destinação das sobras da UGO obedecerá à sequência e aos critérios adiante:
a) Conforme determinação estatutária, 10% (dez por cento) das sobras apuradas destinar-se-ão para o fundo de reserva legal;
b) Conforme determinação estatutária, 5% (cinco por cento) das sobras apuradas destinar-se-ão para o FATES;
c) Para fins de formação de capital de giro da UGO e cobertura de eventuais perdas, 25% (vinte e cinco por cento) das sobras 
destinar-se-ão para o fundo de desenvolvimento da UGO; e 
d) Será distribuído aos cotistas 60% (sessenta por cento) ou o saldo das sobras, proporcionalmente às cotas de participação de 
cada cotista.
Art. 25 - Por sua vez, a cobertura das perdas obedecerá à sequência e aos critérios adiante:
a) As perdas apuradas serão absorvidas pelo fundo de desenvolvimento da UGO;
b) O valor das perdas serão absorvidas pelo fundo de desenvolvimento da UGO, será cobrado dos cotistas até 30 (trinta) dias 
após a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovou as respectivas contas, na proporcionalidade das cotas de cada cotista.
Parágrafo único - As perdas acumuladas somente serão cobradas dos cotistas a partir do 3.° (terceiro) ano de atividade da UGO.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 26 - Os casos omissos serão definidos pelo Comitê da UGO e o Conselho de Administração.
Art. 27 - Esta norma entrará em vigor imediatamente após sua publicação na circular semanal e na intranet aos Cooperados.

Castro  PR, 08 de janeiro de 2.013.

FRANS BORG
Diretor Presidente


