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Vende-se uma plataforma de milho, 5 linhas SLC , John Deere, regulagem de 70 a 90 cm entre linhas , ano 1998 e um
jogo de pneus (FINO) para pulverizador semi novo. Tratar com Marcos Muller  (42) 9918-0909.

Vende-se uma área rural, 33 alqueires, na localidade de Catanduva, em Carambeí, 400m do aslfato, c/ área de 33
alqueires, destes 20 agricultáveis, c/ instalação de leiteria (moderna), duas casas. (42) 3243-2013. Tratar: (42) 8812-2547.

Vende-se um pulverizador Jacto Columbia Cross, 2008, 2000 litros. Tratar: (42) 8812-2547.

Vende-se uma casa de alvenaria com terreno de 855m² na Rua Major Candido Cruz, 61  Jardim dos Bancários. Tratar (42)
3233-1825 ou 9973-5266.

Confira mais classificados no site www.castrolanda.coop.br/classificados

CLASSIFICADOS

CORPORATIVO

AGRÍCOLA

TREINAMENTO: GESTORES DE GRANJAS

CONTRATOS DE ARMAZENAGEM

RETIRADA DE SALDOS | OPERAÇÕES DE TROCA E VENDA FUTURA

A área de Gestão de Pessoas está com as inscrições abertas para o TREINAMENTO DE GESTORES DE GRANJAS. O
objetivo é propiciar o desenvolvimento das competências interpessoais dos líderes para interação do trabalho em equipe,
comunicação interpessoal, negociação estratégica, iniciativa e motivação pessoal. Público alvo: cooperados e funcionários
líderes (gerentes) de granja de suínos e pessoas com função de liderança. Vagas limitadas. Mais informações e inscrições
com Rafael Dugonski (DDR 3234-8013) rafaeld@castrolanda.coop.br ou no site da Castrolanda
www.castrolanda.coop.br/treinamentos

Atendendo uma das exigências da Lei 9973 de 29 de maio de 2000, que obriga as cooperativas a firmarem contratos de
armazenagens por safra com seus associados e terceiros, foi enviado nas últimas semanas para cada matrícula os
documentos para assinatura. As quantidades de produtos especificadas neles são as informações utilizadas para o
planejamento de safra (planilha passada pelos engenheiros agrônomos constando datas de plantio e expectativa de
produtividade em dezembro de 2010). Portanto, essas quantidades podem apresentar variações dentro dos limites
aceitos pelas normas das cotas de participação na UBC.

Art. 3o O contrato de depósito conterá, obrigatoriamente, entre outras cláusulas, o objeto, o prazo de
armazenagem, o preço e a forma de remuneração pelos serviços prestados, os direitos e as obrigações do depositante e
do depositário, a capacidade de expedição e a compensação financeira por diferença de qualidade e quantidade.

A entrega pode ser feita no FIA com Cristiane ou Fernanda. Mais informações (DDR 3234-8041).

A Unidade de Negócios Agrícola informa aos cooperados que realizaram junto ao FIA operação de troca de grãos ou
faturamento de insumos para entrega futura que o prazo de retirada desses produtos é até 15 de abril. Os saldos que não
forem retirados até essa data serão entregues na propriedade com custo de transporte debitados para o associado.
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A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes para a safra de inverno 2011, diretamente nas propriedades, visando à
falta de produto no momento de utilização e filas para a retirada de fertilizantes. Além da sacaria de 50 kg, estarão disponíveis
as embalagens de big bag.

ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP

A) Prazos de agendamento e recebimento e tabela de descontos:

*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega pela
área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos.

Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$
6,00 Km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.

Para os associados que optarem por buscarem fertilizantes com seus veículos próprios favor
entrarem em contato com Fabiola, (DDR 3234-8158), ou Kelvin (DDR 3234-8160).

Procedimentos de marcações de Busca Direta:

• As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na cooperativa, o associado ou seu funcionário com uma ordem
assinada pelo associado.

• Serão expedidas ordens somente em horário comercial.

• As ordens terão a validade de 3 dias úteis contando a data de sua expedição.

• A cooperativa não se responsabiliza por qualquer sinistro que venha ocorrer com a carga em transito.

• O frete a ser pago pela Busca Direta será o mesmo pago pela cooperativa no mercado.

• O não cumprimento dos procedimentos acarretará na não possibilidade do associado utilizar esta modalidade.

Os produtos nitrogenados deverão ser armazenados apropriadamente para evitar
empedramento.

Mais informações com Fabiola, (DDR 3234-8158), ou Kelvin (DDR 3234-8160), no Entreposto de Piraí do Sul com
Emerson/Marcos, (42) 3237-1172, no Entreposto de Itaberá-Sp com Samuel, (15) 3562-6646 e no Entreposto de Ventania
com Charlles, (42) 3274-1504.

B) Adicional de quilometragem:

C) Busca Direta:

D) Acondicionamento:

ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE



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

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão

Brando

Outros

DESCRIÇÃO

R$ 250,00 / ton

R$ 500,00

R$ 46,00

R$ 45,00

R$ 47,50

R$ 48,00

R$ 46,30

R$ 25,00

R$ 31,00

R$ 90,00

R$ 95,00

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$

ABRIL

MAIO

JULHO

SETEMBRO

MARÇO

SOJA
PARANAGUÁ US$

00,00 25,00 1,627000,00

00,00 00,00 1,625500,00

28,80 24,80 1,637030,80

30,25

00,00

00,00

28,65

23,30

24,65

1,6610

1,6930

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: Leitão Vacinado Padrão: Mycoplasma, Rinite e Circovirose Obs: cotações da semana 24 a 31 de março

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 0,0000

Leitão vacinado padrão

R$ 103,1754

Variação

R$ 1,5470
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PLANO SAFRA 2011/2011

A) o cadastro atualizado é condição essencial para abertura de limites e liberação de financiamentos;
B) aqueles associados que desejarem financiar os custeios por intermédio da Cooperativa deverão informar as suas
necessidades de recursos até o dia 15/04/2011, mediante registro em formulário próprio a ser disponibilizado pela área de
Projetos Agronômicos;
C) não serão liberados financiamentos para os associados que tiverem pendências da safra anterior não lastreadas pela
produção;
D) será exigido para os financiamentos repassados através da Cooperativa adesão ao Seguro de produção (AgroBrasil) e
Grupo de Granizo, como seguro complementar;
E) além dos limites fixados, o Comitê de Crédito avaliará ainda, os pedidos de financiamento de custeio considerando o
endividamento por hectare e produtividade média obtida nos últimos 3 anos, sendo no mínimo para o TRIGO de 2.500 kg/há;
F) todos os associados que fizerem custeios diretamente com a Cooperativa e tiverem renegociações em aberto, terão que
registrar o penhor;
G) na avaliação da colheita da safra 2011/2011, se houverem casos constatados de financiamentos na Cooperativa e
instituições financeiras para a mesma finalidade, ou seja, financiamentos duplos, serão tomadas medidas de exclusão do
acesso ao crédito na Cooperativa daqueles associados;
H) não haverá financiamentos para as demais culturas triticale e forrageiras (exceto pecuaristas de leite, com linha própria ou
agricultores com contratos de fornecimento);
I) o financiamento para a cultura de trigo por intermédio da cooperativa cobrirá apenas os insumos e de acordo com a
listagem de associados aprovada pela Diretoria;
J) os valores para cobertura dos insumos serão liberados diretamente nas contas de produção (trigo e óleo diesel);

O crédito rural pode ser concedido com recursos:
A) Controlados

a.1 Trigo R$ 500.000,00
B) Não-controlados

b.1 Complementar (Cooperativa)

Taxa de juros 6,75% a.a.
IOF (na liber.) 0,38%
Taxa de administração (na liber.) 1,00%
Seguro Ac.Pessoais (na liber.) 0,2%

+ Fundo auto-capitalização 1,5%
+ Fundo de risco (vide Norma)

Taxa de juros 0,80% a.m.
Taxa de administração 0,15% a.m.
Seguro Ac.Pessoais (na liber.) 0,2%

+ Fundo auto-capitalização 1,5%
+ Fundo de risco (vide Norma)

1- DAS CONDIÇÕES PARA FINANCIAMENTO ATRAVÉS DA COOPERATIVA

2- NORMAS DE SAFRA 2011/2011

Encargos dos Recursos Controlados

Encargos dos Recursos Complementar

2.1- TAXA DE RISCO

Total 8,33% a.a.

Total 0,95% a.m.
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OBSERVAÇÃO:

2.2 - LIMITES

2.3- LIMITES NAS CONTAS DE PRODUÇÃO

INSUMOS

ÓLEO DIESEL

2.4 - SEGURO

CONDIÇÕES BÁSICAS

A partir de 5 anos contados de sócio, a taxa de risco para financiamento de custeios reduz-se a 0%, desde
que o associado não tenha tomado créditos não atrelados à produção, tais como: Notas Promissórias, Capital de Giro,
Codefat e Renegociação de Dívidas, exceto no caso de outras renegociações de interesse de ambas as partes.

Custo de Produção (financiável) safra 2011/2011:

OBS: até o limite por cultura, somente financiável os insumos

Serão abertos limites automáticos de 50% do valor dos insumos nas respectivas contas de produção para os associados que
não possuem financiamentos de Capital de Giro (NP's, Codefat, Recoop e Giro da Cooperativa). Para tanto, o associado que
possui financiamentos de Capital de Giro deverá providenciar o financiamento de custeio, transferência dos recursos
bancários ou confirmar a disponibilização de recursos junto a área financeira, antes das retiradas de insumos.

A) , de acordo com os pedidos de insumos agrícolas, limitados ao teto da tabela de custos;
TRIGO R$ 1.100,00

, de acordo com o volume estimado por hectare cultivado, proporcional nas fases de plantio e colheita;
PLANTIO COLHEITA

TRIGO R$ 65,00 (Imed.) R$ 65,00

B) para efeito de cálculo do referido limite o associado deve descontar, se porventura existentes, as áreas arrendadas com
contratos inferiores a 2 anos de prazo;
C) forma de correção dos saldos credores 0,6 % a.m., a título de desconto de antecipação, de abril a junho;
D) os preços de insumos serão faturados para 30/06/2011.

Eventos: geada e granizo, limitada a R$ 1.000,00 por hectare, com franquia para geada de 30%, ou seja: cobertura de 70% do
valor de R$ 1.000,00 por hectare, com um prêmio de 4,98%.
OBS.:
I - Para o evento granizo há franquia de 5%;
II - A cobertura e a franquia do seguro é pelo critério de área atingida;
III - O nível de cobertura por área obedece o zoneamento agrícola;
IV - Prêmio diferenciado para os Associados do Estado de São Paulo, com o subsídio do Governo de São Paulo em 15%.
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CRITÉRIOS COBRANÇA

Tempo de sócio | < 2 anos 1,00%

Tempo de sócio | 2 a 5 anos 0,50%

Tempo de sócio | > 5 anos s/ renegociação 0,00%

Tempo de sócio | > 5 anos c/ renegociação 0,50%

INSUMOS TRIGO (R$)

Sementes R$ 180,00

Fertilizantes R$ 590,00

Defensivos R$ 330,00

Óleo Diesel¹ R$ 130,00

Total R$ 1.230,00

¹ÓLEO DIESEL - será liberado R$ 65,00/há no plantio R$ 65,00/há na colheita (novembro)


