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CORPORATIVO

RELATÓRIO ANUAL

MANUTENÇÃO - GRIFE CASTROLANDA

ATENDIMENTO CAIXA

O Relatório Anual do exercício 2012 já está disponível na página da Castrolanda em:

Acompanhe.
http://www.castrolanda.coop.br/relatorioanual

Atenção cooperados, para manutenção e reformas a Grife Castrolanda será fechada por um período de 20 dias. O
atendimento temporário é feito agora na sala ao lado da Grife, nos mesmos horários de atendimento da loja: de segunda
a sexta-feira das 9h às 11h30 e das 12h30 às 16h45 e no sábado das 9h às 11h. A Elizelaine, responsável da  loja também
fica disponível para atendimento no telefone (DDR 3234-8076).
* Cooperados com o vale presente da AGO devem procurar a Elizelaine para a retirada dos produtos que pode ser feita até o dia

30 de abril.

O setor Financeiro lembra aos cooperados que o horário de atendimento no Caixa é das 7h40 às 17h (segunda-feira à
sexta-feira). O horário para programação de solicitação de depósitos em conta bancária e retirada de cheques é até às
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$ 2,13/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 bancária. Cooperado programe-se e faça sua solicitação via
internet, além da comodidade o sistema é seguro, fácil e rápido.
*As solicitações também podem ser feitas através do email tesouraria@castrolanda.coop.br

CLUBE DE BEZERRAS
Atenção crianças: estão abertas as inscrições para o Clube de Bezerras 2013. Escolha uma bezerra nascida entre 1º de
março e 30 de abril 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).

LEITE

REUNIÃO PECUARISTAS DE LEITE
A área de Negócios Leite e a empresa Lely convidam os pecuaristas para a reunião que será realizada no dia 13 de março
(quarta-feira), a partir das 13h30, no Memorial da Imigração Holandesa.
Programação:
:: 13h30 às 14h45 - Apresentação consultor em
sistemas de produção de leite, Jerry Claessens;
:: 14h45 às 15h - Milk Break;
:: 15h às 15h30 - Status atual do Programa de Sanidade Animal da Castrolanda;
:: 15h30 às 16h - Pontos para melhoria do atual Regulamento do Controle Sanitário e Compromisso Mútuo de Rateio.
:: 16h - Abertura para discussões e assuntos de interesses gerais.

da tecnologia Lely Astronaut A4, (sistema de ordenha robotizado) pelo
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COBRANÇA DE ROYALTIES - COMUNICADO OFICIAL

CONVITE

A área de Negócios Agrícola divulga o comunicado oficial da Monsanto do Brasil referente a cobrança de royalties. Acompanhe
abaixo:

Outras informações na Cooperativa no setor de Fornecimento de Insumos Agrícolas com Andrea (DDR 3234-8029).

Multiplicador e/ou Distribuidor de Sementes de Soja RR

MONSANTO DO BRASIL LTDA

Comunicamos que a cobrança dos royalties pelo uso da primeira geração da Soja com a tecnologia Roundup Ready®
(RR) será adiada a partir de 27/02/2013 em todo o Brasil até que haja decisão final da justiça. A Monsanto do Brasil
Ltda. estabeleceu este caminho com base no trabalho conjunto com diversas lideranças do setor rural no que diz respeito
à soja RR1 no país.
No Brasil, a soja RR1 é protegida por vários direitos de propriedade intelectual, inclusive patentes. De acordo com a
legislação brasileira, a Monsanto busca corrigir o prazo de uma de suas patentes brasileiras para essa tecnologia até
2014. Esse assunto ainda está pendente de decisão judicial e a Monsanto recorreu da recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça. Após manifestação final do STJ, a decisão definitiva ficará a cargo do Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, fica cancelado o pagamento dos boletos com vencimento para 28/02, e para aqueles agricultores que já o
realizaram, informamos que em breve encaminharemos o procedimento para o ressarcimento dos valores pagos.
Continuaremos registrando as informações comerciais da soja RR1 nos pontos de recebimento durante o período de
adiamento da cobrança.
Os agricultores que preferirem uma solução imediata e definitiva podem fazê-lo por meio de uma versão simplificada do
termo de quitação geral. Os agricultores que assinaram a primeira versão desse termo poderão mantê-la, encerrá-la ou
substituí-la pelo novo documento que está disponível no site www.monsanto.com.br.
Para o esclarecimento de dúvidas ou maiores informações, por favor, entre em contato com o RTV da sua região.

A Dekalb convida para a Noite Tecnológica, que será realizada no dia 13 de março (quarta-feira), a partir das 18 horas, na
Agropecuária Leffers, em Castro, na rodovia Castro sentido Castrolanda. Participe!

AGRÍCOLA
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Você está convidado para o 13º Leilão de Gado Leiteiro da Castrolanda que será realizado no dia 23 de março (sábado),
a partir das 15 horas no Parque de Exposições Dario Macedo.  Neste ano participarão as seguintes categorias de animais:
bezerras, novilhas e vacas de 1º parto, das raças: holandesa, jersey e mestiças leiteiras. Mais informações com Dirceu ou
Johnny (DDR 3234-8047), email: dirceu@castrolanda.coop.br

13º LEILÃO DE GADO LEITEIRO DA CASTROLANDA

2ª EXPOJOVEM CASTROLANDA
Participe da 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.
Programação:
:: 20 e 21/03 - Entrada dos animais das 8h às 20h;
:: 22/03 - J às 14 horas;
:: 23/03-  J às 9 horas.
Acompanhe todas as informações do evento em

ulgamento da raça Jersey
ulgamento da raça holandesa

www.agroleitecastrolanda.com.br



PLANTÃO VETERINÁRIO
Castrovet
Plantão Permanente | 8824-3466

Maneio
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603

Univet
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606

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

Brando

Castro/Piraí do Sul/Ventania

ItaberáPão

DESCRIÇÃO

R$ 320,00

R$ 350,00

R$ 60,00

R$ 59,00

R$ 29,00

R$ 31,30

R$ 135,00

R$ 190,00

R$ 750,00

-

R$ 750,00

R$ 450,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2012/2013

MARÇO/13

MAIO/13

JUlHO/13

SETEMBRO/13

NOVEMBRO/13

SOJA
PARANAGUÁ US$

- 31,30

27,6530,08

27,5628,04

28,03

29,05 27,01

26,45

27,80

24,10

24,00

23,00

23,50

1,9842

1,9659

2,0014

2,0223

2,0442

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 09/2013

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 2,1200

Leitão 22Kg UPL

R$ 116,7857
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R$ 267,00

R$ 25,11

R$ 17,46

R$ 63,00

R$ 63,50

R$ 59,00 - U$ 29,30

R$ 72,00

R$ 417,00

R$ 285,00

-

-

-

-

-

-

-


