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Programa Moderagro

Recursos do Pronaf

Destinação das sacarias vazias de sementes de milho

Mulher Cooperativista
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PROGRAMA MODERAGRO

COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE VETERINÁRIA

CORPORATIVO

Associados do Sicredi e da Castrolanda podem se beneficiar de um convênio entre as duas cooperativas e o BRDE. Por meio do programa
Moderagro, do BNDES, os cooperados têm uma linha de crédito específica para fomentar as atividades de leite e de suínos. Com os
recursos, é possível realizar a construção, instalação e modernização de benfeitorias, aquisição de equipamentos e geração de energia
alternativa à eletricidade convencional.
Cada associado tem direito a R$ 600 mil e se for um empreendimento coletivo, este valor chega a R$ 1,8 milhão, respeitado o limite
individual por participante. A taxa de juros é de 5,5% a.a. e o prazo de pagamento é de até 12 anos com até 3 anos de carência.
Procure uma unidade de atendimento do Sicredi e saiba mais sobre esta linha especial de crédito.

Cooperado, área de Gestão Ambiental informa que já está agendado para setembro a 1ª coleta de resíduos de saúde veterinária. Atenção
para as datas, horários e locais de coleta.
10/09: - 13h às 15h
10/09: IGREJA SÃO SEBASTIÃO /MARACANÃ - 16h às 17h
11/09: - 8h às 9h
11/09: IGREJA SOCAVÃO/SOCAVÃO - 1030h às 11h30
11/09: - 15h às 16h
12/09: RECANTO DAS BROTAS/PIRAÍ DO SUL - 8h30 às 9h30
12/09: - 10h às 11h
12/09: IGREJA DOS AGOSTINHOS/CASTRO - 13h às 14h
12/09: - 14h30 às 15h30
12/09: IGREJA CATANDUVAS/CARAMBEÍ - 16h às 17h

Unidade de Produção de Novilhas (UPN) - anexo ao Parque Dario Macedo/ CASTRO

IGREJA ABAPAN/ABAPAN

ESCOLA DAS PEDRAS/PEDRAS

IGREJA DA RESSACA /PIRAÍ DO SUL

IGREJA DO TRONCO/CASTRO

Mais informações na Cooperativa com Patrícia ou Pedro (DDR 3234-8164).

RECURSOS DO PRONAF
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).
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AGRÍCOLA

CARNES

DESTINAÇÃO DE SACARIAS VAZIAS - SEMENTES DE MILHO

SISTEMA COTAS FARELO DE SOJA

ITR 2012

MULHER COOPERATIVISTA

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).

A Contabilidade de Cooperados informa que estão sendo feitas as declarações de ITR 2012 (Imposto Territorial Rural) até o dia 28 de
setembro (prazo final da Receita Federal).
Estão obrigados a declarar, entre outros, a pessoa física ou juridica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer
título; um dos condôminos (quando o imóvel pertencer a várias pessoas); e o inventariante, em nome do espólio (enquanto não for
concluída a partilha). A entrega é obrigatória inclusive para os contribuintes imunes ou isentos do ITR. Mais informações na
Contabilidade de Cooperados (DDR 3234-8011).

Cooperadas, esposas e filhas de cooperados. Participe do evento MULHER COOPERATIVISTA será realizado em 27 de setembro
(quinta-feira), às 8h30min. no Memorial da Imigração Holandesa, na Castrolanda. Reserve a data.

:: As inscrições poderão ser realizadas até o dia . Faça a sua inscrição:
* : Rafael 42 3234-8013 ou
* : Silvana/Charllene: 42 3237-1172 ou
* : Alessandro: (42) 3234-8500 ou
* : Cristiano (15) 3562-6645 ou

Palestra com Patricia Santos com o tema: “MULHER COOPERATIVISTA: A CAPACIDADE DE LIDERAR E O
DESTAQUE PELA VISÃO EMPREENDEDORA”.

Matriz
Pirai do Sul I e II
Ventania
Itaberá-SP

20 de setembro
rafaeld@castrolanda.coop.br

silvanab@castrolanda.coop.br
alessandro@castrolanda.coop.br
cristiano@castrolanda.coop.br

:: A Comissão Organizadora solicita a contribuição com 1 kg de alimento não perecível que será revertido em prol a APAE
(Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Castro).  Devido ao incentivo de integração entre as mulheres, favor não trazer
crianças.

36

BATATA

COTAS UBF
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).



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$ 84,00

R$  -

R$ 69,50 U$ 32,00

R$ 30,00

R$ 34,00

R$  120,00

R$ 175,00

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$

-

43,70

35,99

33,86

-

32,75

33,45

33,40

31,55

31,05

28,75

29,40

29,40

27,50

27,00

2,0397

2,0594

2,0757

2,0920

2,1088

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 35/2012

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 1,9900

Leitão 22Kg UPL

R$ 88,9891

Variação

R$ 1,5600
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