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CARNES

UNIDADE DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE OVINOS

ITR 2012

NORMAS PARA OPERAÇÃO EM BOLSA DE MERCADORIAS

3º CONCURSO FOTOGRÁFICO DA CASTROLANDA

A Unidade de Negócios  Carnes avisa os ovinocultores interessados em participar da Unidade de Melhoramento Genético de Ovinos
para assinar o termo de participação até o dia 28 de setembro (sexta-feira) no Escritório Administrativo da Cooperativa com Tarcísio
(DDR 3234-8127) ou Lurdeniz (DDR 3234-8021).

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).

Atenção cooperados. Foi aprovada pela Diretoria as normas para operação em bolsa de mercadorias. O material está disponível no
anexo desta Circular. Mais informações no setor Comercialização de Cereais  da Cooperativa com Mário (DDR 3234-8085).

Estão abertas as inscrições para o 3º Concurso Fotográfico da Cooperativa que terá como tema
. O objetivo é reunir imagens da Castrolanda e das propriedades dos Cooperados nos diversos segmentos de atuação

para divular o potencial produtivo. As fotos vencedoras podem fazer parte do calendário 2013 da Cooperativa. As fotos devem ser
enviadas para o setor de Comunicação da Cooperativa até o dia 5 de novembro no email comunicacao@castrolanda.coop.br ou na
Cooperativa. Os autores das fotografias vencedoras serão premiados com vale compras na Grife Castrolanda.

As imagem devem estar acima de 3MB.
Mais informações na área de Comunicação (DDR 3234-8084).

“Castrolanda e seus campos de
produção”

Atenção:
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CURSO SOBRE MANEJO SANITÁRIO EM SUINOCULTURA
Data: 10 de outubro
Local: Unidade de Beneficiamento de Batata Semente Castrolanda
Horário: 13h às 17h30
Conteúdo:
- Vacinas e vacinação;
- Estratégias de medicações;
- Impacto e ambiência sobre problemas sanitários;
Público alvo: produtores, gerentes e funcionários de granja de suínos da Castrolanda.
Instrutores: Equipe Técnica da Castrolanda

.
Obs.: É indispensável a participação de pelo menos um responsável de cada Granja.

As inscrições podem ser feitas com Pamella (DDR 3234-8021) ou por email lurdeniz@castrolanda.coop.br no setor administrativo
(Negócios Carnes) até o dia 5 de outubro



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

Castro/Piraí do Sul/Ventania

ItaberáPão

DESCRIÇÃO

R$ 250,00 / ton

R$ 350,00

R$ 80,00

R$ 79,00

R$  -

R$  -

R$ 66,00 - U$ 31,00

R$ 28,00

R$ 32,00

R$ 120,00

R$ 155,00

R$ 650,00

R$ 670,00

R$ 580,00

R$ 480,00

MERCADO
PREÇO MÍNIMO
SAFRA 2011/2012

SETEMBRO/12

NOVEMBRO/12

JANEIRO/13

MARÇO/13

MAIO/13

SOJA
PARANAGUÁ US$

-

41,50

35,70

31,53

-

32,50

30,50

31,40

30,30

29,40

28,00

29,40

29,40

27,50

27,00

2,0300

2,0450

2,0624

2,0796

2,0977

Cotações Futuras | BM&F
MILHO

CAMPINAS R$
R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL
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Obs: cotações da semana 37/2012

Preço de Suíno
Sindicarne - PR

R$ 2,0000

Leitão 22Kg UPL

R$ 94,0517

Variação

R$ 1,6575
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NORMAS PARA OPERAÇÃO EM BOLSAS DE MERCADORIAS

1. FINALIDADE

2. CONDIÇÕES GERAIS

3. NORMAS

Definir e normatizar procedimentos operacionais para a participação dos cooperados em operações de
bolsas de mercadorias, coordenados pelo setor de Comercialização de Cereais, determinando seus
direitos e deveres.

Para a realização de operações em bolsas de mercadorias o setor de Comercialização de Cereais e os
cooperados deverão observar as seguintes condições gerais:

A Cooperativa alerta que as partes devem conhecer previamente os riscos inerentes às

operações de mercado financeiro, do tipo operação a termo, de swaps, futuros, opções ou outra

operação de derivativo.

A Cooperativa ao prestar o serviço de operação em bolsas de mercadorias, não é Corretora de

Valores, não recomenda qualquer tipo de contratação de operação financeira, nem mesmo de

investimento.

A decisão de operar com esses tipos de instrumentos financeiros é de inteira responsabilidade e

risco do cooperado.

Todos os cooperados integrados na área de negócios agrícola tem acesso à prestação de serviço para
operar com instrumentos financeiros em bolsas de mercadorias.

3.1.1 O setor de Comercialização de Cereais disponibilizará o serviço de operação em bolsas de
mercadorias e todos os demais instrumentos financeiros para que o Cooperado participe com o
objetivo de proteção de preços (hedge) de seus produtos/mercadorias.

3.1.2 - Fica vedada a participação do Cooperado com o intuito de especulação. Entende-se por
especulação:
A operação com mercadorias em mercados em que a Cooperativa e o Cooperado não atuam;
Realizar a operação sem lastro em produção e/ou área plantada.

?

?

?

3.1 DAS CONDIÇÕES

i)

Ii)

3.1.3 Os serviços prestados serão de:

participação na alta (com pagamento do prêmio da opção);
proteção contra baixa (com pagamento do prêmio da opção);

vendas no mercado futuro ( ).

3.1.4 O cooperado interessado em participar desse tipo de operação receberá toda a orientação
pertinente ao assunto por parte da área de Comercialização de Cereais;

3.1.5 Ao decidir participar desse tipo de operação o cooperado assinará TERMO DE RISCO, onde
constam todos os riscos envolvidos nesse tipo de operação e suas implicações bem como a autorização
para débitos em conta movimento.

I.

II.

III. hedge
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3.1.6 Para participar desse tipo de operação o setor de Comercialização de Cereais consultará o setor
Financeiro para a autorização da participação do cooperado.

3.1.7 Para aqueles cooperados em que sua participação foi autorizada pelo setor Financeiro fica
estabelecido limite operacional até o montante em que cooperado estiver feito pré-venda, ou seja, até o
limite de 60% da produtividade média dos últimos 3 anos, proporcional a área plantada.

3.1.8 Para a prestação desse tipo de serviço será cobrado taxa de administração de 1% sobre o
montante das operações.

3.2.1 Como as operações envolvem riscos, já previamente conhecidos pelo Cooperado, durante a
operação poderá haver chamadas de margens bem como cobranças de despesas administrativas,
corretagens, impostos e outras taxas, as quais serão debitadas, quando incorridas, na conta
movimento do cooperado.

3.2.2 Havendo ganhos no final da operação, serão resgatados e creditados em conta movimento do
cooperado o valor líquido, ou seja, descontadas as despesas administrativas, corretagem, impostos e
outras taxas.

3.2.3 Havendo perdas no final da operação, serão debitadas em conta movimento do cooperado,
acrescidas as despesas administrativas, corretagem, impostos e outras taxas.

3.3.1 Fica o setor de Comercialização de Cereais incumbido de enviar relatório mensal da posição de
cada cooperado e/ou Cooperativa para as gerências Geral, Agrícola e Corporativa e aos cooperados
participantes.

3.3.2 O setor de Comercialização de Cereais somente poderá operar com autorização expressa:
Operações do cooperado, mediante assinatura do mesmo, do operador do setor de Comercialização

de Cereais e do setor Financeiro;
Operações da Cooperativa, mediante assinatura do Coordenador do setor envolvido, das gerências

Geral e de Negócios envolvidas.

3.2 DOS GANHOS E PERDAS

3.3 DO CONTROLE E FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

I.

ii.


