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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.

Vende-se Trator MF 292/4 ano 2002 - MF 292/4 2002 único dono, 3700 horas, impecável, com cabina climatizada Trator
se encontra Comercial Agromac Itapeva - SP . Tratar: (19) 8250-7521. Valor: 60.000,00

Vende-se resfriador de leite - Westfalia Japy, trifásico capacidade: 2.500 litros. Tratar: (42) 9121-1056. Valor: 15.000,00
Colhedora de Forragens Pecus - Colhedora de Forragens Pecus - 9004. Tratar: (42) 3232-4477. Valor: 7.000,00

Vende-se área com 61 alqueires - sendo 25 alq. agricultáveis com possibilidade de expandir para 40 alq. Ótima
localização, distante 4 km da rodovia. Preço a combinar. Tratar: (42) 9973-0373

Ensiladeira Nogueira Pecus 900 - De 01 linha de milho Mecanica revisada em bom estado de conservação. Telefone:
(042) 3237 -2241 ou 9931 -0674. Tratar: (42) 3237-2241. Valor: 7.000,00

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

CLASSIFICADOS

CORPORATIVO

TREINAMENTO: GESTORES DE GRANJAS

COOPERATIVA: IMÓVEIS À VENDA

TREINAMENTO EM MANEJO DE GADO DE LEITE

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

, com 9,98 alqueires, localizada na região denominada Taquaral, no município de Castro  PR,
com reflorestamento de pinus.

, com 18,5 alqueires, localizada na região denominada Taquaral, no município de Castro  PR,
conforme matrícula 9.004 do CRI  Castro, com reflorestamento de pinus.

, com  8,5 alqueires, localizada na região denominada Cercado Grande, no município de Piraí
do Sul  Pr, parte ideal da matrícula 1.508 do CRI  Piraí do Sul.

As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado na Secretaria Geral da Cooperativa até o dia 30 de abril de
2011. A Cooperativa reserva-se no direito de aceitar ou não as propostas. Mais informações e visitas aos imóveis,
deverão ser programadas com o Paulo Silva (Reflorestamento), através do ramal 8118 ou (42) 8837-2227.

Vende-se uma área rural

Vende-se uma área rural

Vende-se uma área rural

A área de Gestão de Pessoas está com as inscrições abertas para o TREINAMENTO EM MANEJO DE GADO DE LEITE.
O objetivo é realizar corretamente o manejo da criação de bovinos de leite. Vagas limitadas. Idade mínima: 18 anos.
Exige-se ensino fundamental completo. Mais informações e inscrições com Rafael Dugonski (DDR 3234-8013)
rafaeld@castrolanda.coop.br ou no site da Castrolanda www.castrolanda.coop.br/treinamentos
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Participe da Palestra sobre Silagem de Grão Úmido de Aveia (opção para o inverno) bovinos, ovinos e suínos que será
realizada no dia 13 de abril (quarta-feira) às 14 horas no auditório da Fundação ABC. Palestrante: Dr. Elir Oliveira (Iapar de
Palotina). Mais informações na Fundação ABC com Igor (42) 3232-2662.

Participe do lançamento do suplemento “ Castrolanda Suplem Transição SLS” promovido pela Novus, na Loja Agropecuária
na segunda-feira (11 de abril). Os participantes serão recepcionados com um café da manhã no local.

A Castrolanda desenvolveu nos últimos três anos um projeto piloto com a carne de cordeiro. Nesse período foram
melhoradas as técnicas de produção, desenvolvidos cortes especiais , estruturada a Assistência Técnica com profissional
específico e investido em tecnologia para nutrição e reprodução . Hoje o CORDEIRO CASTROLANDA é referência de
qualidade nos melhores restaurantes de Curitiba e região. Assim a Unidade de Negócios Carnes inicia um projeto de
expansão da atividade, com aumento do plantel de matrizes para atender a demanda de mercado. As fêmeas para aumento de
plantel poderão ser financiadas via Castrolanda, de acordo com as normas da Cooperativa. Os produtores interessados em
ampliar seu plantel ou iniciar a atividade podem entrar em contato com Tarcísio (42-8837-2770) para esclarecimento de
dúvidas.

PALESTRA: SILAGEM DE GRÃO ÚMIDO DE AVEIA

LANÇAMENTO DE PRODUTO

FINANCIAMENTO DE MATRIZES - OVINOCULTURA

LEITE

CARNES

AGRÍCOLA
CONTRATOS DE ARMAZENAGEM

RETIRADA DE SALDOS | OPERAÇÕES DE TROCA E VENDA FUTURA

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.

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

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 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.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
Está aberta a CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE (imunização contra: influenza H1N1 e sazonal H3N2 e B.
Brisbaine). A campanha será dividida entre adultos e crianças. Os interessados devem fazer suas reservas na área de
Gestão de Pessoas, com Rafael (DDR 3234-8013) rafaeld@castrolanda.coop.br até o dia 13 de abril. Os valores serão
informados na reserva.

CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
A área de Gestão de Pessoas está com as inscrições abertas para o CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL na
bovinocultura de leite. Período integral. Mais informações e inscrições com Rafael Dugonski (DDR 3234-8013)
rafaeld@castrolanda.coop.br ou no site da Castrolanda www.castrolanda.coop.br/treinamentos



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

Castro

Campinas

Preto Especial - São Paulo

Carioca Comercial (8)

Pão

Brando

Outros

DESCRIÇÃO

R$ 250,00 / ton

R$ 500,00

R$ 45,50

R$ 44,50

R$ 47,50

R$ 48,00

R$ 46,00

R$ 26,00

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

NOVEMBRO

SOJA
PARANAGUÁ US$

00,00 00,00 1,596000,00

29,20 25,20 1,600530,00
30,30

00,00

00,00

27,30

29,44

29,60

23,30

25,50

25,60

1,6230

1,6645

1,7800

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 31 de março a 7 de abril

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 1,9900

Leitão vacinado padrão

R$ 103,9546

Variação

R$ 1,5587

14
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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

Total 8,33% a.a.

Total 0,95% a.m.
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2.1- TAXA DE RISCO

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)


