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Entre as novidades está a simplificação nas normas do crédito rural e 
a melhoria das condições de taxas e limites para os produtores

Os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; e do Desenvolvimento Agrário anunciaram na 
terça-feira, 31 de maio, as principais medidas do Plano Agrícola 2011/2012, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), na quinta-feira (26/5). As respectivas resoluções estão publicadas no site do Banco Central.“As medidas visam a 
permitir que os agentes financeiros possam iniciar as contratações da nova safra já no dia 1º de julho, conforme 
determinação do Ministro Wagner Rossi”, informou José Carlos Vaz, Secretário de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura.
 
De acordo com a orientação do ministro, imediatamente após o início da operacionalização do Plano Safra 2011/2012, o 
governo começará a implementação de ajustes estruturais no modelo de gestão da política agrícola.Entre as inovações do 
Plano Safra 2011/2012, está a criação de duas linhas de crédito, à taxa de juros fixa de 6,75% ao ano: uma linha de até R$ 
1 milhão para lavouras de cana; e outra, de até R$ 750 mil, para a pecuária, destinada à aquisição de reprodutores e 
matrizes bovinas ou bubalinas. Também foi criada uma Linha Especial de Crédito (LEC) para a cultura da laranja, no valor 
de até R$ 30 milhões por agroindústria.

O programa ABC passará a incorporar as linhas de crédito do Propflora e do Produsa, com redução da taxa de juros para 
5,5% ao ano. Também foram fixados os preços mínimos para as culturas de verão, regionais e da sociobiodiversidade da 
safra 2011/2012; e para as culturas das regiões Norte e Nordeste da safra 2012.

O Plano Agrícola 2011/2012 trará a simplificação nas normas do crédito rural e a melhoria das condições de taxas e 
limites para os produtores. Foi fixado um limite único de R$ 650 mil, em apenas uma faixa, para o financiamento de 
custeio de todas as culturas e atividades, em substituição aos limites anteriores, por produtos.“Cada produtor vai saber 
qual é o máximo que pode tomar emprestado, independente da atividade que está financiando”, explicou José Carlos 
Vaz. Com isso, o governo vai estimular uma maior diversificação da atividade agrícola, já que hoje a maior parte dos 
financiamentos é destinada a commodities ou produtos para exportação. “Vamos ter mais crédito, com taxas mais 
baratas, para quem produz para o mercado interno”, completou Vaz.

Ainda para incentivar e estimular a produção, o limite de financiamento de investimentos, com recursos obrigatórios do 
crédito rural, foi elevado de R$ 200 mil para R$ 300 mil.

Os programas agrícolas financiados com recursos do BNDES sofreram ajustes que facilitam a operacionalização pelas 
instituições financeiras e o acesso pelos agricultores. Entre outras medidas, as federações e confederações de 
cooperativas agrícolas passarão a ter acesso às linhas do Procap-Agro, desde que atuem nos moldes de cooperativas 
centrais.

O Procap-Agro recebeu o reforço de R$ 350 milhões, remanejados do Prodecoop, a serem aplicados ainda na safra atual. 
O Moderagro, que financia a aquisição de corretivos agrícolas, teve os limites elevados de R$ 300 mil para R$ 600 mil, 
nos contratos individuais; e de R$ 900 mil para R$ 1.200 mil nos coletivos.

Para reforçar o apoio ao médio produtor rural, a renda bruta anual para enquadramento no Programa Nacional de 
Fortalecimento do Médio Produtor Rural (Pronamp) passou de R$ 500 mil para R$ 700 mil.

Fonte: MAPA
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A Unidade de Negócios - Leite informa que o inspetor da APCBRH , Dr. Pedro realizará inspeções nas propriedades da 
Castrolanda no período de 06 de Junho a 1º de julho. Agendar visitas com Rodrigo Prioto no departamento (DDR 3234-
8110).

Confira a relação de cursos e treinamentos no site da Castrolanda www.castrolanda.coop.br/treinamentos 

O setor de Planejamento Agronômico informa que efetuou em 30 de junho (quinta-feira) o rateio do seguro mútuo de 
granizo referente a safra 2010/2011. Mais informações com Jefferson (DDR 3234-8008).

 O setor Administrativo/Financeiro informa que debitou em 30 de junho os insumos retirados para a safra de inverno 
2011/2011. Mais informações com Paulo (DDR 3234-8014).

 A Cooperativa informa que estão disponíveis para venda cotas referente ao Condomínio Rosário (situado na Rodovia BR 
376, Km 524) próximo a Vila Vellha. Os interessados devem enviar propostas em envelope fechado para Ana Julia na 
Diretoria da Cooperativa até o dia 15 de julho. O Condomínio reserva o direito de não aceitar a proposta caso esteja 
abaixo do valor pretendido. Mais informações no setor Administrativo/Financeiro com Paulo (DDR 3234-8014).

Estão abertas  as inscrições para os animais que irão participar dos julgamentos, torneio leiteiro e leilão Top Agroleite. 
Podem ser inscritos animais das raças holandesa (preta e branca e vermelha e branca), jersey, pardo-suíça e simental. As 
inscrições podem ser feitas no site www.agroleitecastrolanda.com.br ou na Área de Negócios Leite, com Rodrigo (DDR 
3234-8110) até o dia 22 de julho, às 17 horas, impreterivelmente. 
O prêmio da pista será uma Montana 0Km (sorteio que será feito entre os expositores participantes do Agroleite) e do 
Torneio Leiteiro para a categoria ‘vaca adulta’ o prêmio será uma moto, para a ‘campeã novilha 2 dentes’ -  R$ 5.000,00, 
para a ‘vaca jovem’ - ração Castrolanda e também o uma TV para a vaca que produzir mais kg de sólidos durante o 
torneio.Inscreva seus animais.

O setor Administrativo/Financeiro informa os cooperados que os faturamentos da Loja Agropecuária referente a 
medicamentos e rações devem ser feitos nas respectivas contas de produção pecuária e não agrícola.

Estão abertas as inscrições para os interessados em conhecer a maior exposição de gado leiteiro dos Estados Unidos - 
World Dairy Expo, em outubro. O programa contempla visitas técnicas a fazendas de leite, estação de pesquisa, central 
de sêmen, universidade de Wisconsin, fazendas leiteiras, Bolsa de Chicago e a feira. Para mais informações ligue para 42-
9972-1972 (Nadiel) nkowalski@brturbo.com.br 

INSPEÇÃO DE ANIMAIS

CURSOS E TREINAMENTOS

SEGURO MÚTUO DE GRANIZO

INSUMOS SAFRA 2011/2011

CONDOMÍNIO ROSÁRIO - COTAS PARA VENDA

INSCRIÇÃO DE ANIMAIS - AGROLEITE 2011

LOJA AGROPECUÁRIA

WORLD DAIRY EXPO

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                
                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                
                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                

                
                
                
                

                

                

                

                

                
                

                                

                
                

                

                
                
                

                
                

                                

                
                
                

                



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$ 350,00 

  R$ 45,00

  R$ 44,00

  R$ 47,50

  R$ 48,00

R$ 47,00 U$ 27,70

   R$ 27,00

  R$ 30,00

  R$ 80,00

R$ 105,00

R$ 500,00

R$ 450,00

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

JUNHO

JULHO

SETEMBRO

NOVEMBRO

JANEIRO/12

MARÇO/12

SOJA
PARANAGUÁ US$

 00,00 - 1,563000,00

00,00

 00,00

00,00

00,00

00,00

  00,00

  28,50

 29,25

 29,50

 27,50

-

 24,50

25,30

25,80

24,00

1,5620

1,5845

1,6450

1,6690

1,6980

Cotações Futuras | BM&F 

                
                
                

MILHO
CAMPINAS R$ 

R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL

4
CIRCULAR SEMANAL Cooperativa Castrolanda     

Obs: cotações da semana 25

                Preço de Suíno 
Sindicarne - PR

R$ 1,7500

Leitão 22Kg UPL

R$ 75,2285

Variação

R$ 1,1405

26


