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RECURSOS DO PRONAF

PROGRAMA DE COLETA RESPONSÁVEL

GESTÃO AMBIENTAL - SERVIÇOS

Cooperado. Através do convênio com o Banco do Brasil a Cooperativa irá atuar como um canal facilitador de crédito na
solicitação de financiamentos do PRONAF. Uma das principais vantagens do Programa é oferecer taxas mais baixas de
juros de financiamentos rurais, variando de 0,5% a 4,5% ao ano. Para ter acesso ao PRONAF, é necessário:
:: Trabalhar na terra em condição de proprietário, posseiro, arrendatário;
:: Residir na propriedade rural ou em local próximo;
:: Dispor de área inferior a quatro módulos fiscais. O módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectare fixada
para cada município, no Paraná a média é de 18,6ha;
:: Ter renda bruta anual do grupo familiar entre R$ 6 mil e R$ 110 mil, com rebate (abatimento) de 50% para produção
de feijão, milho soja, trigo e pecuária leiteira;
:: Ter no máximo, dois empregados, sendo que a mão de obra deve ser familiar;
:: Solicitar junto ao Sindicato Rural a DAP (Declaração da Aptidão ao PRONAF), que é fornecida gratuitamente.
Para mais informações entrar em contato com Emelly na Cooperativa (ramal 8120).

A área de Gestão Ambiental da Cooperativa disponibiliza aos cooperados  serviços de licenciamento de atividades
diversas, defesas ambientais, projetos de recuperação, gerenciamento de projetos entre outros. Para contratação dos
serviços, entrar em contato com a equipe de Gestão Ambiental no setor Pecuária  com Patrícia ou Pedro (DDR 3234-
8164).

:: Licenciamento Ambiental  Suinocultura, Secagem e Armazenagem de Grãos, entre outras atividades;
:: Renovação de licenciamento;
:: Licenciamento de tanques de óleo diesel;
:: RIA Energia Elétrica Urbano/Rural;
:: Defesas e/ou recursos administrativos;
:: Defesas e/ou recursos ambientais;
:: Vistoria ambiental e diagnóstico macro (visita técnica em Suinocultura/Bovinocultura/outros);
:: Estudo de Impacto Ambiental (EIA);
:: Projeto de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais e Cursos Hídricos;
:: Tratamento de efluentes na propriedade rural;
:: Outorga de uso de recursos hídricos e lançamento de efluentes (por vazão);
:: Outorga de uso de recursos hídricos e lançamento de efluentes com análise de água (por vazão);
:: Outorga Uso Insignificante (sem análise);
:: Informação de Corte Pinheiro sem laudo e até 15m³;
:: Informação de Corte Pinheiro com laudo e mais de 15m³;
:: Projeto de recuperação de áreas degradadas (reserva legal, mata ciliar e outras);
:: Projeto de reuso de água e aproveitamento de águas pluviais;
:: Cadastro Técnico Federal;
:: Apresentação do relatório anual;
:: Consultoria em Legislação Ambiental;
:: Gerenciamento de planos de controle ambiental (pagamento mensal);
:: Gerenciamento de TAC's (termo de ajuste de conduta) (pagamento mensal);

Serviços disponíveis:

CORPORATIVO

A área de Gestão Ambiental informa que já está agendado para 10 de setembro a 1ª coleta de resíduos de saúde veterinária. O
horário será divulgado na próxima circular. Mais informações com Patrícia ou Pedro (DDR 3234-8164).



3
CIRCULAR SEMANAL Cooperativa Castrolanda

BATATA

AGRÍCOLA

CARNES

FUNDAÇÃO ABC

COTAS UBF

NORMAS DE RECEPÇÃO DE SAFRA - INVERNO

DESTINAÇÃO DE SACARIAS VAZIAS - SEMENTES DE MILHO

SISTEMA COTAS FARELO DE SOJA

FÓRUM REGIONAL SOBRE SOJA

DIA DE CAMPO DE INVERNO - FUNDAÇÃO ABC

A Cooperativa informa que estão disponíveis para compra até o dia 10 de setembro 412 Cotas de Participação na Unidade de Batata
Frita pelo valor de R$ 1.771,02 cada uma. Cooperados interessados favor entrar em contato com Pedro Dekkers na Controladoria
(DDR 3234 8072).

A área de negócios - Agrícola informa os cooperados que já está publicada a Circular Especial com as normas de recepção de safra de
inverno. O material também está disponível na intranet cooperados e no portal Castrolanda ( ).www.castrolanda.coop.br

Na safra 2012/2013 o IMPEV fará um estudo com relação a destinação das sacarias vazias de sementes de milho. Para isto todos os
produtores rurais estão convidados a experimentalmente devolver suas sacarias de sementes de milho vazias nas unidades de
recebimento de embalagens vazias de defensivos (Sistema Campo Limpo).
Serão recebidas todas as sacarias de sementes de milho, desde que sejam as embalagens originais de compra de sementes. As sacarias
vazias devem estar esticadas, empilhadas e não devem ser colocadas umas dentro das outras, no momento da devolução. Não serão
recebidas sacarias danificadas e que não possam ser identificadas.
Os cooperados poderão realizar a devolução das sacarias de sementes de milho juntamente com as embalagens vazias de defensivos
em nossa Unidade de Recebimento de Embalagens Vazias. Mais informações na área Agrícola com Andrea Kubaski (DDR 3234-8034).

A área de negócios - Carnes informa que foram enviadas pelo correio e também pelos veículos de entrega de rações as cartas
informativas do sistema de cotas para aquisição de farelo de soja, conforme apresentado em pré-assembleia no dia 03 de agosto. Mais
informações com Daniel na Fábrica de Rações (DDR 3234-8022).

O Comitê Estratégico Soja Brasil, em conjunto com a Fundação ABC, realiza no dia 5 de setembro, às 19 horas, no Hotel Buganville,
o Fórum Regional da Máxima Produtividade de Soja. Será uma oportunidade de conferir os resultados do Desafio Nacional  Safra
2011/2012, bem como discutir e conferir os casos de alta produtividade e mostrando as tecnologias adotadas. Também será lançado
o Desafio para a próxima safra. Ao final do encontro, haverá um coquetel de confraternização.Confirme a sua presença até 03/09,
pelo telefone: (42) 3232-2662.

Nos meses de setembro e outubro, a Fundação ABC realizará dias de campo, nos Campos Demonstrativos e Experimentais da Fundação
ABC, sempre com início às 14 horas. O primeiro deles será em Itaberá/SP, conforme programação abaixo:
04/09: CDE Itaberá
Fitotecnia Genótipos de trigo e triticale conduzidos com e sem irrigação; Genótipos de aveia branca e aveia para cobertura de solo e
Linhas pareadas na cultura de cevada cervejeira.
Agrometeorologia Efeito no manejo fitossanitário em condições de atraso na colheita sobre a qualidade industrial do trigo.
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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$ 82,00

R$ 81,00

R$ 83,00

R$ 83,00

R$ 63,00 U$ 30,00

R$ 30,00

R$ 34,00

R$  150,00

R$ 120,00

R$ 500,00

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

SETEMBRO/12

NOVEMBRO/12

JANEIRO/13

MARÇO/13

MAIO/13

SOJA
PARANAGUÁ US$

42,00

41,51

30,17

32,60

-

34,00

34,95

35,25

32,80

32,00

30,00

30,80

31,20

28,80

28,00

2,0271

2,0467

2,0621

2,0779

2,0948

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 34/2012

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 2,0000

Leitão 22Kg UPL

R$ 111,2364

Variação

R$ 1,9500
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