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Financiamento Ovinocultura

Regras para repasse de novilhas

Classificados

Viagem Técnica Agroactiva 2011

Cotações

Agrishow - Ribeirão Preto
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CORPORATIVO17

Vende-se máquina para pré-secado Casale - ano 2000 - valor: R$18.000,00; 50 carretas de pré-secado; 200 ton. de 
silagem de milho. Tratar: (42) 9945-9558

Vende-se área rural com 132 alqueires sendo 50 agricultáveis, podendo chegar a 65. Localizado nas Pedras, 25km da 
Cooperativa. Sem problemas ambientais. Tratar: (42) 8840-3789

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

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

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

CLASSIFICADOS

COOPERATIVA: IMÓVEIS À VENDA

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

Vende-se i

*As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado na Secretaria Geral da Cooperativa até o dia 30 de maio 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 
Pedro Guilherme Dekkers (Controladoria), através do telefone (DDR 3234-8072).
___________________________________________________________________________________________________________

Vende-se uma área rural, com 9,98 alqueires, localizada na região denominada Taquaral, no município de Castro-Pr, 
com reflorestamento de pinus.

Vende-se uma área rural, com 18,5 alqueires localizada na região denominada Taquaral, no município de Castro-Pr, 
conforme matrícula 9.004, com reflorestamento de pinus.

Vende-se uma área rural, com 8,5 alqueires, localizada na região denominada Cercado Grande, no município de Piraí 
do Sul-Pr, parte ideal da matrícula 1.508.

*As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado na Secretaria Geral da Cooperativa até o dia 30 de maio 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.

móvel residencial em alvenaria, n.º 295 com 114,36 m², terreno com 288 . Rua José Bonifácio - Morada 
do Sol, em Castro-Pr;

Vende-se imóvel comercial em alvenaria, com 80,00 m², terreno com 200 m². Rua José Bonifácio - Morada do Sol, em 
Castro-Pr.

m²
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AGRÍCOLA

VIAGEM TÉCNICA AGROACTIVA 2011 - ARGENTINA
Participe da viagem técnica para Argentina, feira diversificada com público estimado em 200 mil visitantes, cerca de 100 
km de Rosário, Província de Santa Fé. Área com mais de 100 ha para dinâmicas de máquinas e equipamentos para plantio, 
colheita, silagem e fenação, das culturas de milho, aveia, azevém, alfafa. Experimentos com pulverização, fertilização e 
plantio direto. Área estática com 900 expositores de máquinas, equipamentos, empresas de insumos, fertilizantes, 
sementes e pesquisa. Prestadores de serviço e aviação agrícola, entre outros. Área pecuária com exposição de gado 
holandês e de corte, ovinos, suínos e aves. 
A Fundação ABC disponibiliza para os produtores e familiares, sendo:
Saída: Dia 07 de junho | Curitiba/Buenos Aires   Volta: Dia 11 de junho | Buenos Aires/Curitiba
Pacote inclui todo o transporte terrestre, refeições (exceto almoços durante a feira), hospedagem em apartamentos duplos, city tour e show de 
tango em Buenos Aires.
Valores: 
Para grupo de 30 pagantes – U$ 850/pessoa;
Para grupo de 35 pagantes – U$ 750/pessoa;
Para grupo de 40 pagantes – U$ 650/pessoa.
Parte aérea:  Curitiba/ Buenos Aires / Curitiba com taxas, seguro de viagem em grupo e deslocamento Castro/Curitiba/Castro, estimada em 
R$ 1.050,00/pessoa (5x no cartão).
Inscrições: Até dia 20 de abril impreterivelmente, com Nadiel pelos fones: 42 3232.5670 – 42 9972.1972  ou  e-mail  e 
receba o programa básico.

nkowalski@brturbo.com.br
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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.
Obs.: Existem fêmeas de produtores da Castrolanda disponíveis para este fim, com padrão e qualidade 
desejada.
Os produtores interessados em ampliar seu plantel ou iniciar a atividade podem entrar em contato com Tarcísio (42-
8837-2770) para esclarecimento de dúvidas.

A Área de Negócios Leite informa que houveram mudanças no sistema de repasse de animais. A partir do mês de maio, 
poderão participar os produtores com até 1.500 litros/dia, pois no sistema anterior, só participavam produtores com até 
700 litros/dia. Todos os lotes estarão disponíveis no site: www.castrolanda.coop.br/vendadeanimais - (link UPN). 
Os interessados deverão procurar o setor de Comercialização de Gado Leiteiro ou Assistencia Técnica, falar com Dirceu, 
Ivo ou Janilson, os quais estarão explicando sobre o novo regulamento e disponibilizando o Termo de Adesão aos 
interessados. O prazo para inscrições serão a partir de 02  à 30 de maio. Os animais poderão ser financiados até 36 
meses seguindo os critérios técnicos e financeiros da Cooperativa.
Obs.: No momento à disponibilidade de novilhas com estágio de gestação adiantado para venda na UPN.

FINANCIAMENTO DE MATRIZES - OVINOCULTURA

NOVAS REGRAS PARA REPASSE DE NOVILHAS

CARNES

  LEITE

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

A Unidade de Negócios Agrícola disponibiliza um onibus para os associados visitarem a Agrishow-Ribeirão Preto com 
saída prevista para o dia 05 de maio (quinta-feira), saída às 23 horas e retorno no final do dia 06 de maio (sexta-feira). Os 
interessados deverão se inscrever com Ana Julia na Diretoria (DDR 3234-8003).

AGRISHOW - RIBEIRÃO PRETO|SP
                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                



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$ 350,00 

  R$ 45,00

  R$ 44,10

  R$ 47,00

  R$ 47,50

 

  R$ 26,50

  R$ 28,50

  R$ 90,00

R$ 100,00

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

ABRIL

MAIO

JULHO

SETEMBRO

NOVEMBRO

SOJA
PARANAGUÁ US$

00,00 00,00 1,593000,00

 28,50 24,50 1,578730,70

29,60

 00,00

00,00

  27,30

  29,50

 29,90

24,30

 25,50

25,90

1,5990

1,5930

1,6460

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 17 de abril a 23 de abril

                Preço de Suíno 
Sindicarne - PR

R$ 1,9900

Leitão vacinado padrão

R$ 97,8223

Variação

R$ 1,4966

17


