
 

 

 

DESTAQUE: 
Acompanhe no ENCARTE ESPECIAL DESTA CIRCULAR o informativo ESPECIAL DE 
SAFRA, com todas as informações necessárias para entrega na Cooperativa.  
Dúvidas a respeito de custos e descontos serão atendidas pelo Controle de 
Qualidade (42)3234-8037 ou Douglas (42)8816-3452. 
 

 

Nº 31/32 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA  *  14.08.2014 

:: AGRÍCOLA 
//SACARIA DE RÁFIA 
O Unidade de Negócios – Agrícola  disponibiliza 
para venda sacaria nova de ráfia de 60 kg (com 
estampa da fábrica de rações). Os interessados 
deverão entrar em contato com Luiz Mário 
(42)8823-0002 (setor de Recepção e Secagem 
Matriz). O estoque é limitado, faça sua reserva. 
 

//OPORTUNIDADE DE COMPRA DE 
SEMENTES DE FEIJÃO IPR - JURITI 
Atenção Cooperados e agrônomos do  
Departamento Técnico. Em virtude da 
disponibilidade de feijão da cultivar IPR Juriti de 
produção própria e a baixa  
demanda/programação desta cultivar, devido à 
entrada de outras cultivares, a área Agrícola da 
Castrolanda informa que tomou a decisão de 
comercializar abaixo do preço de mercado o 
volume em estoque de sementes a todos os 
cooperados que tiverem interesse em plantar a 
cultivar citada, visto que as sementes apresentam 
alta qualidade física, fisiológica e sanitária e o 
setor não quer descartar como grãos.  Preço R$ 
2,50/kg de sementes - Prazo 1º/12/2014. Para 
solicitar volume desta semente, entrar em contato 
com Cristiane (42) 3234-8042 ou Robson (42) 
3234-8244. O setor salienta que será permitido 
substituir sua programação original, não deixem 
de aproveitar esta grande oportunidade.  

 
 

 

 
 

 

 
:: CORPORATIVO 
 

//COTA PARA VENDA - UNF 
A UNF - Unidade de Negócios Feijão informa a 
disponibilidade de Cotas para venda. Os 
interessados devem contatar Pedro Dekkers na 
área de Controladoria (42) 3234-8072. 
 

//CLASSIFICADO 
Imóvel rural a venda em Castro, área total de 
34,50 ha, sendo aproximadamente 12ha 
agricultáveis, na região da Cunhaporanga.  
Interessados tratar pelo fone (42) 9973-0098, com 
o proprietário. 

 
:: LEITE 

 
//ATENDIMENTO LOJA AGROPECUÁRIA 
PIRAÍ DO SUL 
A partir de 28 de agosto (quinta- feira) a Loja 
Agropecuária de Piraí do Sul I terá novo 
expediente. Das 07h40 às 17h30 (Segunda a Sexta-
feira) e nos sábados das 07h40  às 11h40. 
Atenção: a Loja atende também durante o horário 
de almoço. 
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:: CORPORATIVO 
//PLANO SAFRA 2014/2015 

1. Seguro Agrícola 
1.1 Fundo Mútuo Agrícola: 
 

DESCRIÇÃO VALORES (R$) 

Saldo em 31/07/2013 7.566.759,72 

Prêmios de Adesão - SAFRA 2013/2014 522.726,62 

Remuneração prestação de serviços - Balsano Corretora (38.597,66) 

Taxa de Administração ( 1% s/ prêmios) (5.227,27) 

Atualização Monetária no período  533.753,32 

Indenização -SAFRA 2013/2014 (46.997,93) 

Remuneração prestação de serviços - técnicos vistoriadores (24.835,81) 

Saldo em 31/07/2013 8.507.580,99 
        Forma de funcionamento: conforme normas específicas Fundo Mútuo Agrícola. 

 
2. Política de Crédito 
2.1 Comentários gerais: 
Ser o meio facilitador para o atendimento dos Cooperados na obtenção de recursos diretamente por instituições 
financeiras, mantendo o apoio de agente repassador de recursos na Cooperativa. 
 

2.2 Principais pontos: 
  Aumento na taxa de juros de 5,5% a.a. para 6,5% a.a.; 
  Aumento no limite para custeio de R$ 1 MM para R$ 1,1 MM; 
  Pronaf diretamente na Cooperativa; 
  Custeio de feijão para os cotistas da UNF (na proporção das cotas); 
  Calendário diferenciado para culturas de safrinha;  

 

2.3 Das condições para financiamento através da Cooperativa: 
a. O cadastro atualizado é condição essencial para abertura de limites e liberação de financiamentos; 
b. Aqueles cooperados que desejarem financiar os custeios por intermédio da Cooperativa deverão informar as 

suas necessidades de recursos até o dia 15/08/2014, mediante registro em formulário próprio a ser 
disponibilizado pelo Setor Financeiro, na área de Projetos Agronômicos; 

c. Para liberação de limites e financiamentos, é necessário que os cooperados liquidem e regularizem suas 
pendências; 

d. Os financiamentos da Cooperativa somente serão liberados mediante adesão ao Grupo Mútuo de Granizo e 
Fundo Mútuo Agrícola ou seguro oficial; 

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 a SOJA de 2.800 kg/ha,  MILHO de 8.000 kg/ha; 

f. O financiamento para a cultura de feijão por repasse da Cooperativa é limitado a 20% da área total das 
culturas da safra de verão conforme a programação do cooperado, ou poderá ser financiado a área total de 
plantio para feijão, desde que tenha compromisso de entrega na UNF e/ou contrato de produção de 
sementes; 
 

EXPEDIENTE  -  Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Praça dos Imigrantes, 03  *  Caixa Postal 131  *  CEP 84165-970  *  Colônia Castrolanda  *  Castro/PR 

IMPRESSÃO: Gráfica Vila Velha  *  Jornalista Responsável: LEILA GOMES, MTB 6584 
Tiragem: 800 exemplares  *  Periodicidade: Semanal  *  Informações e sugestões: comunicacao@castrolanda.coop.br  *  42 3234.8084 
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g. Todos os cooperados que fizerem custeios diretamente com a Cooperativa e tiverem renegociações em 
aberto, terão que registrar o penhor; 

h. Na avaliação da colheita da safra 2013/2014, 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 cooperados; 
 

2.4 Normas de Safra 2014/2015: 
 

2.4.1 O crédito rural pode ser concedido com recursos: 
 

a) Controlados (teto por CPF); 
 a. Soja e Milho1                     R$ 1.100.000,00 
 b. Feijão2      R$ 1.100.000,00 

 1 – Limite único – adicional de 45% (15% plantio direto, 15% semente certificada e 15% seguro); 
 2 – Feijão e demais culturas.    

b) Não-controlados. 
 b.1 Complementar (Cooperativa) 
 b.2 Repasse em dólar (ACC e Res. 2770) 
 

2.4.2 Encargos dos Recursos Controlados 
 
Taxa de juros      6,50% a.a. 
IOF (na liber.)     0,38% 
Taxa de administração (na liber).  1,00 %.  
Seguro Ac.Pessoais (na liber.)                 0,2% 
Total      8,08% a.a.   
+ Fundo autocapitalização    3% (soja e milho) 1,5% feijão 
+ Fundo mútuo agrícola (seguro)       2,5% soja e 3% milho 
+ Fundo de risco (vide Norma) 
 
2.4.3 Encargos dos Recursos Complementar 
 
Taxa de juros       0,65% a.m. 
Taxa de administração                  0,15% a.m. 
Seguro Ac.Pessoais (na liber.)                 0,2% 
Total       0,80% a.m.   
+ Fundo autocapitalização                  3% (soja e milho) 1,5% feijão 
+ Fundo mútuo agrícola (seguro)       2,5% soja e 3% milho 
+ Fundo de risco (vide Norma) 

 
2.4.4 Encargos dos Recursos em dólar (ACC/Res. 2770) 
 
Variação Cambial + Taxa de juros (estimada entre 4,5% a 8 a.a.) 
IOF (na liber.)      0,38% 
Taxa de administração (na liber.)   1,00% 
Seguro Ac.Pessoais (na liber.)                 0,2% 
Total      9,58 %.   
+ Fundo autocapitalização    3% (soja e milho) 1,5% feijão 
+ Fundo mútuo agrícola (seguro)       2,5% soja e 3% milho 
+ Fundo de risco (vide Norma) 
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2.5 Taxa de Risco: 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: A partir de 5 anos contados de sócio, a taxa de risco para financiamento de custeios reduz-se 
a 0%, desde que o cooperado não tenha tomado créditos não atrelados à produção, tais como:  Notas 
Promissórias, Capital de Giro, Recoop e Renegociação de Dívidas, exceto no caso de outras renegociações de 
interesse de ambas as partes. 

 
 
 
 
 

3. Limites 
 
3.1 Custo de Produção (financiável) safra 2014/2015: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CULTURAS MILHO SOJA FEIJÃO

PR SP PR SP PR SP

PLANTIO

INSUMOS

FERTILIZANTES R$ 903,65          1.098,06       442,13          304,28          662,80          542,37          

SEMENTES R$ 630,05          573,73          235,37          205,13          465,58          453,43          

DEFENSIVOS R$ 402,04          381,25          806,46          670,80          1.099,82       955,01          

sub-total R$ 1.935,74      2.053,04      1.483,96      1.180,21      2.228,20      1.950,81      

DIESEL R$ 85,00            85,00            70,00            70,00            70,00            70,00            

total PLANTIO R$ 2.020,74      2.138,04      1.553,96      1.250,21      2.298,20      2.020,81      

COLHEITA

DIESEL R$ 85,00            85,00            70,00            70,00            70,00            70,00            

total INSUMOS (PLANTIO + COLHEITA) R$ 2.105,74      2.223,04      1.623,96      1.320,21      2.368,20      2.090,81      

TRATOS CULTURAIS R$

TRATOS (mão-de-obra, frete, serviços, etc) R$ 200,00          200,00          200,00          200,00          -                -                

TOTAL (INSUMOS + TRATOS CULTURAIS) R$ 2.305,74      2.423,04      1.823,96      1.520,21      2.368,20      2.090,81      

TAXAS - FUNDOS / SEGUROS R$ 139,00          139,00          110,00          110,00          72,00            72,00            

VALOR BÁSICO DE CUSTEIO (VBC) R$ 2.444,74 2.562,04 1.933,96 1.630,21 2.440,20 2.162,81 

VBC SAFRA ANTERIOR 2.551,00       2.551,00       1.700,00       1.700,00       2.310,00       2.310,00       

Δ % -4% 0% 14% -4% 6% -6%

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% 
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3.2 Limites nas contas de produção: 
 
Serão abertos limites automáticos de 60% do valor dos insumos nas respectivas contas de produção para os 
Cooperados que não possuem financiamentos de Capital de Giro (NP’s, Recoop e Giro da Cooperativa). Para tanto, o 
Cooperado que possui financiamentos de Capital de Giro deverá providenciar o financiamento de custeio, 
transferência dos recursos bancários ou confirmar a disponibilização de recursos junto à área financeira, antes das 
retiradas de insumos. 

 
 
 
 
 
 

3.3 Abertura de limites: 
 

a) Os valores para cobertura dos insumos serão liberados diretamente nas contas de produção das respectivas 
culturas. No caso de óleo diesel na sua respectiva conta e os valores de tratos culturais serão liberados na 
conta movimento; 
 

b) Forma de correção dos saldos credores 0,50 % a.m., a título de desconto de antecipação; 
 
 

c) Os preços de insumos serão faturados de acordo com o seguinte cronograma: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAFRA CULTURAS PRAZO 

NORMAL SOJA, MILHO e FEIJÃO¹ 30/11/2014 

SAFRINHA SOJA, MILHO e FEIJÃO² 28/02/2015 

1 - FEIJÃO DAS ÁGUAS   

2 - FEIJÃO SECAS e SAFRINHA   
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

SOJA PARANAGUÁ US$ MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

    
AGOSTO/14               23,45 19,95 2,2790 

SETEMBRO/14         26,12 23,71 20,21 2,2900 

NOVEMBRO/14       24,19 24,70 21,20 2,3310 

MAIO/15                   24,20 28,54 25,04 2,3870 
    

 

// MERCADO AGRÍCOLA 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2013/2014 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 63,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 61,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá FM - 
SOJA Disponível Santos R$ 65,50 - 

MILHO Castro R$ 22,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 23,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo   R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 65,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania   R$ 560,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 600,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 500,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 336,00 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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:: CARNES 
 
//DIARREIA EPIDÊMICA SUÍNA (PED) 
Doença infecciosa com alto potencial de transmissão. Causa alta mortalidade de leitões na maternidade, podendo 
matar 100% dos leitões durante 4 a 6 semanas consecutivas. Esta doença continua com grave ocorrência nos EUA. 
NÃO HÁ DIAGNÓSTICO NO BRASIL. O país tem tomado ações para prevenir a infecção do rebanho brasileiro.  A área 
de produção informa as ações realizadas pela Cooperativa para prevenir a infecção do rebanho Castrolanda. 
1.Exames laboratoriais dos reprodutores nas granjas de origem, bem como, na quarentena dos reprodutores 
destinados a UPL e UDG; 
2.Solicitação aos nossos fornecedores de nutrição de exames laboratoriais do plasma utilizado em rações; 
3.Não receber visitas nas unidades administradas pela Castrolanda; 
4.Melhoria do sistema de desinfecção dos veículos de transporte de suínos para o abate; 
5.Treinamento da equipe da Assistência Técnica. Apta para realizar o diagnóstico desta enfermidade; 
6.Palestra de conscientização para os Cooperados; 
 É importante também reforçar a importância do Cooperado neste processo, em especial, NÃO permitir visitas nas 
propriedades. 
  

//VENDA DE TELHAS 
A Fábrica de Rações disponibiliza para venda um lote de telhas “tipo calhetão de aço”. 
O associado interessado deverá formalizar sua proposta em envelope fechado com o valor em REAIS e entregar no 
setor de administrativo de carnes (Pamella ou Lurdenis) até o dia 15/08/2014 às 12 horas. Os produtos podem ser 
verificados no pátio da Fábrica de Rações, com o Tasso. O  valor ofertado deverá ser para o lote em sua totalidade e 
nas condições  que  se encontram. A retirada dos produtos será por conta do adquirente e deverá ocorrer no prazo 
máximo de 7 dias após a comunicação de oferta vencedora. Os envelopes serão abertos no dia 15/08/2014, às 
13h30. 
 
 
 

 

 
 
 Apoio: 
 

 

 


