
 

 

   

 

DESTAQUE: 
A Unidade de Negócios Agrícola comunica que está aberta a 
programação da safra de verão 15/16. Cooperado (a) procure o seu 
agrônomo para efetuar a programação dos insumos necessários para as 
culturas de verão. O prazo é até 30 de junho (terça-feira). O setor 
ressalta a importância de planejar antecipadamente. Programe-se. 
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::LEITE 
 
//CURSO PARA TRATADORES 
Participe da 5ª turma do curso para Operação de Vagões 
Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed 
Ration) que será realizado nos dias 15 e 16 de junho 
(segunda e terça-feira) no Centro de Treinamento de 
Pecuaristas e fazendas da região. Faça a sua inscrição no 
setor de Assistência Técnica com Nicolli (42) 3234-8060, as 
vagas são limitadas. Mais informações com o Coordenador 
Técnico Junio (42) 8837-1962, no site da Cooperativa e em 
nossas redes sociais. 

 
 
//CAMPANHA DO PROGRAMA DE 
MELHORAMENTO GENÉTICO  
A coordenação do Programa de Melhoramento Genético da 
Intercooperação lançou o 2º Catálogo de Touros com 
vigência de 28 de maio até 30 de novembro. Serão ofertados 
50 touros, sendo 39 touros da raça holandesa e 11 touros da 
raça jersey, referente a prova do Interbull de abril de 2015, 
oriundos das principais empresas de genética do mundo.  
Mais informações com o Coordenador Técnico Junio Fabiano 
dos Santos (42) 3234-9420 ou 8837-1962.  

 

 
:: CORPORATIVO 
 
//CLASSIFICADO 
Vende-se 11 casinhas para bezerros. Valor a combinar. 
Tratar pelos telefones (42) 9973-1553 ou (42) 9983-6955. 

 
:: CARNES 
 
// OVINOCULTURA - 1º CURSO DE MANEJO 
DA ALIMENTAÇÃO  
Participe do 1º curso de Manejo da Alimentação na 
Ovinocultura com foco em forragens conservada, que será 
realizado no dia 17 de junho (quarta-feira) das 09h às 15h, 
conforme abaixo. 
Teoria: UBBS (Unidade de Beneficiamento de Batata e 
Sementes) 
Prática: Agropecuária Maré (Marcelo e Renata de Jager). 
Mais informações e inscrições com Bruna até o dia 15 de 
junho (segunda-feira) pelo telefone (42) 8823-8329 ou e-
mail: brunaf@castrolanda.coop.br. 
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//FALTA DE PRODUTOS NAS LOJAS AGROPECUÁRIAS 
Atenção cooperado (a) e clientes das Lojas Agropecuárias. A Área de Negócios Leite alerta sobre a falta de alguns produtos nas Lojas 
apontadas pelos laboratórios. O assunto será discutido com o Comitê Técnico para orientação sobre os produtos de substituição. 
Segue a relação de produtos já em falta e o que há previsão de falta nos próximos meses. 
 

 
 
Mais informações com o Coordenador das Lojas Agropecuárias Jocenei Risden (42) 3234-8024. 
 

//EXPEDIENTE -  LOJAS AGROPECUÁRIAS 
MATRIZ - A Loja Agropecuária informa que a partir do dia 24 de junho (quarta-feira) iniciará o atendimento pela manhã com um 
quadro reduzido de colaboradores. Em função de treinamento e capacitação da equipe para melhoria no atendimento haverá toda 
quarta-feira da semana este diálogo com os colaboradores.   
MATRIZ, PIRAÍ DO SUL I E ANGATUBA - A coordenação também informa que a partir do dia 11 de julho (sábado) as Lojas 
Agropecuária Matriz, Piraí do Sul I e Angatuba, estarão com o horário de atendimento prolongado até as 15h. Este expediente vale 
para todo 2º sábado de cada mês. Mais informações com Coordenador das Lojas Agropecuárias Jocenei Risden (42) 3234-8024. 
 
 

//PLANTÃO - LOJAS AGROPECUÁRIAS 
A Loja Agropecuária da Matriz em Castro informa os cooperados que nos casos de emergência poderão solicitar atendimento 
diretamente ao coordenador das Lojas Agropecuárias, Jocenei Risden, pelo telefone (42) 8886-7024. O coordenador solicita a 
colaboração de todos para a utilização desse serviço apenas em extrema necessidade. 
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21066 MASTIJET VACA SECA 9GR Acabou

979 PENCIVET PLUS PPU 50 ML# Estoque para 4 meses

24485 BANAMINE INJ. 100ML SCHERING Estoque para 3 meses

965 BORGAL INJ. 50 ML QUIMIO# Estoque para 4 meses

940 BABESIN 20ML Estoque para 1 mês

11652 PIRONAL 50ML Estoque para 1 mês

1610 RED-STOP INJ. 20ML Estoque para 1 mês

11882 TETRA LA 50ML Estoque para 1 mês

4078 CAI-PAN MINT 500 ML ( LINIMENTO) SRC - Supply Acabou

Atraso na importação - possível volta em setembro 2015

Código Descrição Labotatório ETQ loja
Justificativa de falta e previsão de retorno pelos 

laboratórios

12310
DETERG. UDDERGOLD LIQ.18,9L 

(CONJ.2GK ATIV/BASE)
Select sires do Brasil  

Genética Ltda Acabou
Atraso da importação -possível volta em setembro 2015

55412 VAC INGELVAC DART 20ML Boehringer Ingelhem 

do Brasil
Acabou Atraso da importação -possível volta em agosto 2015

21687 SPECTOLIN INJ 50ML CEVA Ceva Saúde Animal Estoque para 10 dias
Produção descontinuada - descordo comercial e falta de 

matéria-prima para produção

1042 VAC 15DS ANABORTINA B-19 30ML Merial Saúde Animal Estoque par 1 mês
Mercado Nacional desabastecidos - previsão de retorno 

em outubro 2015

13119 CRONIPRES BOVINO P/ 3 USOS Biogêneses Bagó 

Saúde Animal
Acabou

1659 TYLAN 200 - 50 ML
Elanco - Eli  Lil ly do 

Brasil

Acabou Saiu para renovar registro, mudança do local de 

produção - possível volta em outubro 2015

Farmagrícola S.A

Saiu para renovar registro -sem previsão de retorno

Saiu para renovar registro -sem previsão de retorno

Saiu para renovar registro -sem previsão de retorno

Saiu para renovar registro -sem previsão de retorno

Atraso na importação - possível volta em julho 2015

RELAÇÃO DE PRODUTOS EM FALTA E COM PREVISÃO DE FALTA NOS PRÓXIMOS MESES

MSD Saúde Animal

Atraso na importação - possível volta em setembro 2015

Atraso na importação - possível volta em novembro 2015

Atraso na importação - possível volta em novembro 2015

Atraso na importação - possível volta em novembro 2015
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:: FEIJÃO 
 
//FÓRUM BRASILEIRO DO FEIJÃO 2015 
A IBRAFE convida para o FÓRUM BRASILEIRO DO FEIJÃO que será realizado nos dias 24 a 26 de junho (quarta a sexta-feira) em Foz do 
Iguaçu (PR). O Fórum tem como objetivo principal transmitir a toda a cadeia produtiva as novas alternativas e perspectivas para 
produção, exportação, posicionamento no mercado e comercialização do Feijão.  A programação está disponível no site 
www.castrolanda.coop.br/eventos   
Mais informações na Unidade de Negócios Feijão, com Dionei Drews (42) 3234-8248.  

 
//ENCERRAMENTO DA PARCERIA - CASTROLANDA E MINGOTE CEREAIS 
A Unidade de Negócios Feijão comunica o fim da parceria entre Castrolanda e Mingote Cereais conforme distrato desde o dia 02 de 
junho. A partir dessa data, a empresa MINGOTE CEREAIS, não mais representa a Castrolanda nas operações comerciais de feijão 
granel. Mais informações na Unidade de Negócios Feijão com Everson Lugarezi (42) 3234-8206. 

 
::FUNDAÇÃO ABC 
 
//7º CONCURSO DE SILAGEM DE MILHO 
A Fundação ABC informa que foram prorrogadas as inscrições para o 7º Concurso de Silagem de Milho até o dia 19 de junho 
(sexta-feira). Os interessados devem solicitar coleta da amostra aos técnicos da Área de Negócios Leite da Cooperativa. O 
valor é de R$ 190,00/amostra, debitado na conta movimento.  
Mais informações (42) 3233-8600 com Igor, Maryon ou Caroline ou www.fundacaoabc.org.br/forragicultura. 
 

//ENCONTRO TÉCNICO DE VERÃO – FUNDAÇÃO ABC 
A Fundação ABC convida os cooperados (as) para o Encontro Técnico sobre Culturas de Verão 2015, que será realizado em Castro, 
Arapoti e Itapeva em Junho, conforme a programação abaixo:  
22 de junho (segunda-feira) – Auditório da CERAL – Arapoti (PR) a partir das 13h; 
23 de junho (terça-feira) – Memorial da Imigração Holandesa – Castro (PR) a partir das 13h; 
25 de junho (quinta-feira) – Unimed Itapeva Club – Itapeva (SP) a partir das 13h; 
Nesta oportunidade, os coordenadores de pesquisa da instituição repassam as últimas novidades e informações importantes para os 
preparativos para a próxima safra de verão. A programação será divulgada nas próximas circulares da Cooperativa.  
Mais informações na Fundação ABC com Silvio Bonawitz (42) 3233-8603. 

 
::AGRÍCOLA 
 
//REFÚGIO  
A Castrolanda em parceria com a Monsanto alerta para a importância de plantar Refúgio, uma ferramenta essencial que preserva os 
benefícios da tecnologia INTACTA RR2 PRO por dificultar a seleção de insetos residentes. Para isso orienta o agricultor plantar soja 
sem tecnologia INTACTA RR2 PRO em, no mínimo, 20% da área total de soja a uma distância máxima de 800 metros das áreas 
plantadas com INTACTA RR2 PRO. Cooperado (a) procure o seu agrônomo para mais informações. 

 
 
 
 
 
 

http://www.castrolanda.coop.br/eventos
http://www.fundacaoabc.org.br/forragicultura
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 

 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

    
JULHO                       21,40                 29,10                 25,60 3,1210 
SETEMBRO                 - 25,30                 21,80 3,1855 

NOVEMBRO               -                 26,26 22,76 3,1870 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 64,50 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 63,30 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 68,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 68,00 - 

MILHO Castro              R$ 23,50 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 115,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 123,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 660,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 650,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 600,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 396,00 R$ 285,00 
 
 
 

 
 
 
//PLANTÃO VETERINÁRIO 

Univet 
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606 
Robson Nisgoski | 3232-2844 - 9978-1899 
Castrovet 
Plantão Permanente | 8824-3466 
Maneio 
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603 
Coopervet 
Plantão Permanente | 9908-7626 - 8836-4569 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 
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 ::CORPORATIVO 
 
 
//PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2015/2016 

No total, são R$ 187,7 bilhões para financiar a produção agropecuária, 20% maior do que a safra passada. 

Os recursos disponibilizados ao crédito rural para as operações de custeio, investimento e comercialização da agricultura 
empresarial alcançam R$ 187,7 bilhões no ano safra 2015/2016. O valor consta do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) anunciado 
pela presidenta Dilma Rousseff e pela ministra Kátia Abreu (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), nesta terça-feira (2), em 
cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. 
O plano baseia-se no apoio aos médios produtores, garantia de elevado padrão tecnológico, fortalecimento do setor de florestas 
plantadas, da pecuária leiteira e de corte, melhoria do seguro rural e sustentação de preços aos produtores por meio da Política 
de Garantia de Preços Mínimos. 
O volume de recursos destinados ao financiamento da agricultura teve alta de 20% em relação ao período anterior, que foi de 
R$ 156,1 bilhões. 
Para o financiamento de custeio a juros controlados estão programados R$ 94,5 bilhões, 7,5% a mais em comparação com o 
período anterior (R$ 87,9 bilhões) e reflete o crescimento dos custos de produção. Já para investimentos, são R$ 33,3 bilhões. 
O agricultor poderá contar também com maior volume de recursos a taxas de juros livres de mercado para a próxima safra. Na 
modalidade custeio houve um incremento de 130%, passando de R$ 23 bilhões para R$ 53 bilhões. Estes valores são 
provenientes da aplicação dos recursos da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) no financiamento da safra. 
O Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor) receberá atenção especial nesta safra e contará com R$ 18,9 bilhões, um 
incremento de 17% no volume de recursos. São R$ 13,6 bilhões para a modalidade de custeio e R$ 5,3 bilhões em investimento. 
 
Limites de financiamento -  O limite de financiamento de custeio, por produtor, foi ampliado de R$ 1,1 milhão para R$ 1,2 
milhão, enquanto o destinado à comercialização passou de R$ 2,2 milhões para R$ 2,4 milhões. Em ambos os casos, o aumento 
foi de 8%. Foi mantido o limite de R$ 385 mil por produtor nos créditos de investimentos com recursos obrigatórios. 
No Pronamp, o limite de financiamento é diferenciado, sendo de R$ 710 mil por agricultor na modalidade custeio. 
 
Taxa de juros - As taxas de juros do Pronamp para os médios produtores foram estabelecidas em 7,75% ao ano para custeio e 
7,5% ao ano para investimento. Para os empréstimos de custeio da agricultura empresarial, a taxa é de 8,75% ao ano. Já para 
financiar os demais programas de investimentos, a taxa varia de 7% a 8,75% ao ano (faturamento até R$ 90 milhões). 
Os programas de investimentos prioritários – médio produtor rural, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, 
agricultura de baixa emissão de carbono (ABC), expansão da capacidade de armazenagem, irrigação e inovação tecnológica – 
seguem tendo tratamento diferenciado. 
 
Principais linhas - Quanto aos incentivos à pecuária, o governo manteve os limites adicionais de financiamento de custeio e de 
investimento em estímulo aos processos de engorda em sistema de confinamento, com prazo de 6 meses, e à aquisição de 
matrizes e reprodutores bovinos e bubalinos, com prazo de 5 anos, incluídos 2 de carência. 
O plano prevê também a manutenção da linha de retenção de matrizes para evitar seu descarte precoce, com prazo de 
financiamento de até 3 anos para pagamento. A fim de incentivar a inovação tecnológica no campo, o plano vai aperfeiçoar as 
condições de financiamento à avicultura, suinocultura, aos hortigranjeiros e à pecuária de leite por meio do Programa Inovagro. 
Para esta modalidade, foram programados R$ 1,4 bilhão em recursos. Entre as ações previstas para o setor de florestas 
plantadas, destacam-se o estímulo ao aumento da produtividade e da área plantada, a ampliação da participação de pequenos e 
médios empreendedores florestais e o aumento de limite de financiamento para florestas plantadas no Programa Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono (ABC). 
Os limites de financiamento para investimento em plantios florestais foram redefinidos. Para o grande produtor (que possui 
mais de 15 módulos fiscais) será de R$ 5 milhões, e para o médio (até 15 módulos fiscais) permanece o limite de R$ 3 milhões. O 
produtor terá também a possibilidade de realizar financiamento de custeio para tratos culturais, desbastes e condução de 
florestas plantadas, por meio do Programa ABC. 
 
Apoio à comercialização - Estão assegurados recursos de mais de R$ 5 bilhões para os produtos agrícolas que fazem parte da 
Política de Garantia dos Preços Mínimos. 
 
Seguro rural - Já está aprovado o orçamento para este ano do Plano de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). 
Entre as novas propostas apresentadas no PAP para o seguro rural, estão a criação do sistema integrado de informações do 
seguro rural (SIS-Rural) e a formação de grupos de produtores para negociação com as seguradoras. Além disso, o plano prevê a  
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padronização das apólices de seguro agrícola, medida que começou este ano, quando foi definido o nível mínimo de cobertura 
das apólices, em 60%. 
 
Lei Plurianual da Produção Agrícola Brasileira (LPAB) - O PAP prevê a criação do Grupo de Alto Nível da LPAB que visa a 
estabelecer um planejamento estratégico agropecuário para o produtor brasileiro, dando previsibilidade ao mercado. 

 
I – Custeio e Comercialização 

PROGRAMA 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
(R$ milhões) 

LIMITE DE 
CRÉDITO/ 

BENEFICIÁRIO 
(R$ mil) 

PRAZO 
MÁXIMO 

(Anos) 

TAXA DE 
JUROS (% ao 

ano) 

Pronamp 13.600 710 2 7,75 

Estocagem de álcool 2.000 Não tem 270 dias TJLP - 2,7% 

Demais produtores 80.900 1200 2 8,75(1) 

TOTAL - 1 96.500 
    

 
II - Investimento 

PROGRAMA 
RECURSO 

PROGRAMADOS 
(R$ milhões) 

LIMITE DE 
CRÉDITO/ 

BENEFICIÁRIO 
(R$ mil) 

PRAZO 
MÁXIMO 

(Anos) 

CARÊNCIA 
(Anos) 

TAXA DE JUROS (% ao ano) 

a. Moderfrota/ PSI  Rural 10.000 Não tem 8-Oct 2-mar 7,5/ 7,0% até 90 milhões de RBA 

          9 / 9,5% acima de 90 milhões de RBA 

b. Pronamp 5.290 385 12 2 7,5 

c. Moderinfra (Irrigação) 290 2.000(3) 12 3 8,75 (7,5 ) 

d. Programa ABC           

     - Produtores do Pronamp 

3.000 2.000(4) 15 
3 

7,5 

     - Demais produtores 8 

e. Inovagro 1.400 1.000 10 3 7,5 

f. PCA - Armazéns 2.000 Não tem  15 3 7,5 

g. PSI - cerealista 400 Não tem  15 3 

9,0 até 90 milhões de RBA (5) 

10,0% acima de 90 milhões de RBA 

h. Moderagro 400 800(6) 10 3 8,75 

i.Prodecoop 1.600 100.000 12 3 8,75 

j.Procap - Agro           

 - Integralização de Cotas Partes 340 50.000 6 2 7,5 

 - Capital de Giro 1.650 

Até 20.000 

2 6 meses 

8,75 

De 20.000 a 
60.000 10,5 

k. Prorenova 1.500 Não tem  6 18 meses TJLP - 2,7% 

TOTAL II(7) 38.200  --  -- --  --  

 
Fonte e elaboração: MAPA 


