
Nº14

www.castrolanda.coop.br/circular

Nº 14  | Publicação Semanal da Cooperativa Castrolanda   I Abril, 4 - 2012

Campanha de Vacinação

Previdência Privada

Grupo de Estudos - suinocultores

Cotações

Políticas de Crédito



2
CIRCULAR SEMANAL Cooperativa Castrolanda

14

CORPORATIVO

LEITE

ESPECIALIZAÇÃO EM PECUÁRIA DE LEITE

BLOCOS DE NOTAS FISCAIS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

Participe do curso de MBA em Pecuária de Leite o qual visa a qualificação e capacitação de profissionais  que atuem nas
áreas de fomento, produção e reprodução de gado de leite, assistência a produtores, processamento industrial do leite,
fiscalização e técnicos. As informações dos módulos você acompanha no site

e as incrições podem ser feitas na área de Gestão de Pessoas com
Rafael (DDR 3234-8013) ou
www.castrolanda.coop.br/educacao_corporativa

rafaeld@castrolanda.coop.br

A Cooperativa informa que a retirada de blocos de notas fiscais de entrega na Castrolanda é feita de segunda a sexta-feira
(das 7h40 às 17h30). Evite transtornos, agende-se. Mais informações com Emelly ou Priscila ramal 8120.

A área de Gestão de Pessoas lança a Campanha de Vacinação contra Gripe (imunização contra influenza H1N1 - sazonal
H3N2 - B - Brisbaine). Os cooperados interessados devem fazer a reserva na Cooperativa com Rafael ou Kenny (DDR
3234-8013). As vacinas reservadas serão disponibilizadas para aplicação toda quarta-feira até o dia 02 de maio.

CAMPANHA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURO DE VIDA

IMPORTANTE: CADASTRO ATUALIZADO

A área de Gestão de Pessoas  convida para reunião de apresentação da Campanha de Previdência Privada e Seguro de
Vida que será realizada em dias alternativos agora em abril - (18h e 20h), 11 (18h e 20h), 12 (13h e 15h)

, (20h e 22h) , (18h e 20h) , (11h) , (16h)
e (8h e 10h) .

Os interessados podem agendar melhor data na área de Gestão de Pessoas com Fabianne (DDR 3234-8048). O objetivo
desta Campanha é facilitar o acesso de cooperados a um plano complementar de previdência, estendendo as mesmas
condições contratadas pela Cooperativa junto da seguradora.

9 na
Castrolanda 17 em Piraí do Sul 18 em Itaberá 19 em Curiúva 19 em
Ventania 20 na Castrolanda

Cooperado procure manter o cadastro atualizado na Cooperativa. Os dados atualizados são fundamentais para:
- manter informação atualizada sobre o endereço, inclusive telefones e email.

Com estas informações atualizadas e completas a Cooperativa pode enviar correspondências, extratos, convites para
comparecimento a eventos programados tais como: palestras e assembleias, envio de circulares e solicitações diversas.

- a base deve servir a todos os demais
sistemas. Por exemplo: projetos de financiamentos, emissão de notas fiscais, programação de insumos, participação em
programas da CONAB como PEP, renovação de limite de crédito para obtenção de custeios via bancos.

- concessões de créditos, limites em contas produção, etc.
Mais informações na recepção da Cooperativa com a equipe de cadastros de cooperados Emelly ou Priscila ramal 8120.

?

?

?

COMUNICAÇÃO COM O COOPERADO

ALIMENTAR OUTROS SISTEMAS COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS

SUBSIDIAR DECISÕES



3
CIRCULAR SEMANAL Cooperativa Castrolanda

14

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
A Fundação ABC convida os cooperados da região de Itaberá para as apresentações de resultados das culturas de inverno entre os
dias 5 e 12 de abril, no auditório da FAFIT em Itararé/SP conforme a programação abaixo:
Outras informações na Fundação ABC com Francielle (42) 3232-2662 ramal 227 ou 228 (francielle@fundacaoabc.org.br) ou Silvio
(silvio@fundacaoabc.org.br).

na Castrolanda as apresentações serão feitas em maio. Aguarde nas próximas circulares os detalhes de horário e local.ATENÇÃO:

VENDA DE FERTILIZANTES VERÃO 2012

FORMAÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS

A área de negócios - Agrícola disponibiliza aos cooperados vendas antecipadas de fertilizantes para a safra de verão 12/13 em face das
alterações recentes de mercado e das boas oportunidades nesse momento para fechamento. A Cooperativa esclarece que poderão
ser efetuadas exclusivamente nas seguintes modalidades:
1) à vista;
2) pagamento com soja disponível para quem tem soja para venda;
3) operação de troca de safra futura.
Mais informações com na área de Fornecimento de Insumos Agrícola (FIA) com  Edson Martins (DDR 3234-8039).

A área de negócios - Carnes comunica os suinocultores  interessados em participar do grupo de estudos sobre custos de alimentação
na suinocultura  (conforme discutido na palestra de 15/03). Os cooperados devem procurar o gerente da área Mauro Cesar de Faria
até o dia 23 de abril (segunda-feira).

AGRÍCOLA

CARNES

LEILÃO AGROLEITE
De 16 a 20 de abril estarão abertas as inscrições para a realização de Leilões das raças participantes no Agroleite 2012. Os
interessados em agendar uma data para realização de Leilão na Programação Oficial (7 a 11 de agosto) deverão enviar o formulário
preenchido no site do Agroleite até o dia 20 de abril, às 17 horas, impreterivelmente. Acesse e fique por dentro de todos os detalhes
no site: www.agroleitecastrolanda.com.br/leiloes



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

Brando

Outros

DESCRIÇÃO

R$ 250,00 / ton

R$ 350,00

R$ 57,00

R$ 56,00

R$ 59,00

R$ 59,50

R$ 54,00 U$ 27,50

R$ 25,00

R$ 28,00

R$  105,00

R$ 185,00

R$ 480,00

R$ 420,00

R$ 250,00

R$ 200,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2011/2012

R$ 340,00 / ton

R$ 25,11

R$ 17,46 / sc

R$ 72,00 / sc

R$ 72,00

R$ 477,00 / ton

R$ 396,80 / ton

R$ 320,00 / ton

JULHO/12

SETEMBRO/12

NOVEMBRO/12

MARÇO/13

ABRIL/12

MAIO/12

SOJA
PARANAGUÁ US$

-
31,85

28,50
-

-

-

-

00,00

26,22

27,00

26,12

26,85

25,00

00,00

23,00

24,00

22,90

23,70

22,00

1,8320

1,8401

1,8617

1,8824

1,9014

1,9357

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 13/2012

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 1,8300

Leitão 22Kg UPL

R$ 74,5258

Variação

R$ 1,2025

14



ENCARTE ESPECIAL
CIRCULAR SEMANAL Cooperativa Castrolanda

14

POLÍTICAS DE CRÉDITO

DAS CONDIÇÕES PARA FINANCIAMENTO ATRAVÉS DA COOPERATIVA

NORMAS DE SAFRA 2012/2012

Comentários Gerais: Assegurar o equilíbrio entre o repasse de recursos diretamente ao associados por instituições
financeiras e o repasse de recursos feito pela Cooperativa.

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 15/04/2012, 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),
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 2012/2012, 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) Trigo R$ 650.000,00

b)  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%
Total 8,33% a.a.
+ Seguro da produção (prêmio) 4,98%
+ 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.) 0,02%
Total 0,97% a.m.
+ Seguro da produção (prêmio) 4,98%
+ Fundo auto-capitalização 1,5%
+ Fundo de risco                                     (vide Norma)

Controlados:
Não-controlados:

Encargos dos Recursos Controlados

Encargos dos Recursos Complementar

CORPORATIVO
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TAXA DE RISCO

CUSTO DE PRODUÇÃO (financiável) safra 2012/2012

LIMITES NAS CONTAS DE PRODUÇÃO

CONDIÇÕES BÁSICAS

OBSERVAÇÃO: 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.

OBSERVAÇÃO: até o limite da cultura, somente financiável os insumos.

ÓLEO DIESEL¹ - será liberado R$ 65,00/ha no plantio R$ 65,00/ha na colheita.

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) INSUMOS, de acordo com os pedidos de insumos agrícolas, limitados ao teto da tabela de custos;

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

B) forma de correção dos saldos credores 0,6% a.m., a título de desconto de antecipação, de abril a junho;
C) os preços de insumos serão faturados para 30/06/2012.

TRIGO R$ 1.192,00
ÓLEO DIESEL, de acordo com o volume estimado por hectare cultivado, proporcional nas fases de plantio e colheita;

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%.

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%.
V – Prêmio do Estado do Paraná a ser devolvido diretamente ao produtor.

OBSERVAÇÃO:

CRITÉRIOS COBRANÇA

Tempo de sócio | < 2 anos 2,00%

Tempo de sócio | 2 a 5 anos 1,00%

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

Tempo de sócio | > 5 anos c/ renegociação 1,00%

INSUMOS TRIGO (R$)

SEMENTES R$    182,00

FERTILIZANTES R$    610,00

DEFENSIVOS R$    400,00

ÓLEO DIESEL1 R$    130,00

Total R$ 1.322,00


