
 
VACINAÇÃO FEBRE AMARELA 
A Secretaria Municipal de Saúde de Castro informa que devido a morte de macacos está 
intensificando a vacinação contra a Febre Amarela no município. As Unidades de Saúde Jeovah 
Ribeiro, Bom Jesus, Alvorada, Rosário, Morada do Sol e Bela Vista estenderão seus horários de 
atendimento até as 21 horas a partir desta quinta-feira, dia 28/03/2019. Neste sábado, dia 
30/03/2019, essas unidades também atenderão das 8h às 16h, incluindo as unidades da Zona 
Rural Socavão, Abapan, Tronco, e Guararema. Na dúvida se está em dia com a vacina a 
orientação é procurar um posto de saúde. Para quem já tomou não é preciso se vacinar 
novamente, a dose é única e vale para a vida toda. A secretaria alerta que os macacos não são 
culpados, pois a doença é transmitida através dos mosquitos! 

 

corporativo 
 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA 
O Setor de Crédito & Seguro Rural informa aos cooperados que as representantes da Corretora Balsano, já estão 
disponíveis na Cooperativa todas às quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 16 horas, junto ao Setor Financeiro, 
para contratação do Seguro Agrícola referente à safra de inverno 2019/2019, culturas Trigo e Cevada Cervejeira, 
tendo como opções o seguro via seguradora Mapfre e Agrobrasil. Devido ao ano atípico e instável em relação à 
Subvenção Federal, o setor solicita ao associado que desejar contratar o seu seguro agrícola, que entre em 
contato o mais breve possível. Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Rafaela, Lilian, Jefferson ou 
Francine através dos telefones (42) 3234-8008, (42) 3234-8115. 
 
PALESTRA MÁRCIO ATALLA 
Cooperadas e cooperados, no dia 11 de abril, das 19h às 22h, com patrocínio Naturalle, Curitiba recebe no 
Espaço Expo Unimed, a palestra de Márcio Atalla sobre o tema Vida Ativa. Para se inscrever é preciso entrar no 
site bebamaisleite.com.br e utilizar o cupom NATURALLE.  Prestigie o evento e aprenda como uma vida ativa e 
uma nutrição adequada podem ajudar a viver mais e melhor! 
 
DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA  
O Setor de Contabilidade dos Cooperados informa às associadas e associados que o prazo para entrega da 
Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2019 iniciou no dia 07/03/2019 e encerra no dia 30/04/2019. A Castrolanda 
oferece o serviço de Contabilidade ao Cooperado com uma equipe especializada, com honorários acessíveis e 
movimentação integrada dos sistemas para facilitar a rotina dos cooperados. Devem entregar a declaração todos 
os brasileiros que se enquadrem nos critérios abaixo: 
 

CRITÉRIOS CONDIÇÕES 

Renda - Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70; 
- Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na 
fonte, cuja soja foi superior a R$ 40.000,00. 

Ganho de Capital e 
Operações em bolsas de 
valores 

- Obteve ganho de capital na alienação de bens e direitos; 
- Realizou operações em bolsas de valores ou mercado futuros; 
- Optou pela isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis 
residenciais. 

Atividade Rural - Obteve receita bruta anual superior a R$ 142.798,50; 
- Pretenda compensar prejuízos de anos anteriores. 
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Bens e Direitos - Teve a posse ou a propriedade em 31/12/18 de bens e direitos, inclusive terra 
nua, no valor superior a R$ 300.000,00. 

Condição de residente no 
Brasil 

- Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se 
encontrava em 31/12/18. 

Para tirar dúvidas faça uma visita ao setor ou entre em contato através do e-mail 
contabilidade@castrolanda.coop.br ou pelo telefone 3234-8011. 
 
MUDANÇA PROVISÓRIA DE SETORES 
Cooperada e cooperado, os setores de Engenharia  e Tecnologia da Informação informam que desde a terça-feira, 
dia 19 de março, devido a reforma do prédio corporativo, vários setores foram/serão realocados. O Controller e os 
setores de Auditoria e Jurídico atenderão na Unidade de Batata Semente. A Gerente de CSC, Compras e a 
Consultoria Falconi atenderão na Unidade de Negócios Feijão. Os setores de Gestão de Pessoas, Comunicação e 
Estratégia e Inovação estão no antigo arquivo inativo, na sede da Unidade Agrícola. O setor Agroleite está 
atendendo no escritório da pecuária. Novas alterações serão realizadas nas próximas semanas e serão 
informadas conforme desenvolvimento do projeto. 
 
CAR – Cadastro Ambiental Rural 
Cooperados e cooperadas, conforme resolução do Banco Central nº 4.487, desde o dia 01/01/2019, é obrigatória 
a apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, para a concessão de Crédito Rural no financiamento das 
atividades agropecuárias, junto às Instituições Financeiras e Cooperativa. A documentação poderá ser enviada via 
e-mail para os endereços descritos abaixo, ou entregues pessoalmente na Cooperativa no setor de Assessoria de 
Cooperativismo ou Crédito & Seguro Rural.  
Francine - francine@castrolanda.coop.br – 3234-8115 
Jefferson - jeffersonl@castrolanda.coop.br – 3234-8008  
Kimberly - kimberly@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
Ana Carolina - anacls@castrolanda.coop.br – 3234-8264 

 

agrícola 
 

PAGAMENTO SOBRAS TÉCNICAS 
Cooperadas e cooperados, a Unidade de Negócios Agrícola informa a seus associados que foi realizado 
pagamento da sobra técnica de grãos, sendo: 
 

CULTURA/SAFRA DATA DO PAGAMENTO PAGAMENTO DA SOBRA 

Trigo 17/17 16/12/2018 R$ 0,86/SC 

Soja 17/18 23/02/2019 R$ 0,67/SC 

Milho 17/18 23/02/2019 R$ 0,87/SC 

 
Esses valores correspondem a média ponderada de toda cooperativa, podendo variar de acordo com o percentual 
de impureza e umidade descontado de cada associado.  
  
SEMENTES - DECLARAÇÃO DE CAMPOS NO MAPA 
A Área de Sementes da Castrolanda orienta os cooperados que utilizam sementes próprias para o plantio que 
realizem a declaração dos seus campos de multiplicação de sementes junto ao Ministério da Agricultura. A 
inscrição dos campos torna a produção de sementes próprias legal. Sementes próprias produzidas em áreas não 
registradas no Ministério da Agricultura são caracterizadas como sementes piratas e não podem ser cultivadas. 
Campos provenientes de sementes piratas não tem acesso a custeio agrícola e seguro. 
A declaração é bastante simples e está disponível em http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sigef/#inicial. O 
produtor deve cadastrar usuário e senha, registrar as propriedades e responder as informações solicitadas. Após o 
envio, a declaração fica salva na página do usuário cadastrado e pode ser acessada a qualquer momento. Fique 
atento: segundo a Instrução Normativa nº 45/2013. A declaração tem prazo máximo para ser feita após o plantio 
do campo. 
A produção de sementes para uso próprio deve ser em quantidade compatível com a área a ser semeada na safra 
seguinte. O armazenamento e beneficiamento desse material só pode ocorrer dentro da propriedade do usuário, e 
o transporte entre suas lavouras requer autorização do Ministério da Agricultura. Cabe ressaltar que é proibida a 
comercialização de sementes salvas. Caso as normas sejam descumpridas, o produtor infrator está sujeito à 
advertência ou multa e eventual apreensão das sementes. 
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Em caso de uso de sementes salvas de cultivares com a tecnologia Intacta RR2 PRO é preciso fazer o 
recolhimento de royalties. O produtor deve procurar algum representante da Monsanto, apresentar o formulário de 
inscrição do campo e solicitar a emissão do boleto de pagamento. Esse procedimento pode ser realizado a partir 
do mês de julho do ano de plantio da semente salva, devendo ser feito antes da semeadura. Caso não pague os 
royalties antecipadamente, o produtor ficará sem o crédito de isenção da área e estará sujeito à retenção de 7,5% 
da soja no momento da comercialização. 
A partir da safra 20/20, não serão aceitas programações de sementes próprias sem a comprovação da origem das 
sementes. 
Á área de Sementes da Castrolanda se mantém à disposição em caso de dúvidas.  

 

leite 

 
COPA DOS APRESENTADORES 
A Área de Negócios Leite convida filhos e filhas das cooperadas e cooperados Castrolanda para participar da 
Copa dos Apresentadores 2019. Promovida pela Unium, a Copa dos Apresentadores tem como objetivo despertar 
o interesse pela atividade leiteira. Podem participar meninos e meninas de 8 a 21 anos, distribuídos por categoria, 
conforme idades completas no mês de abril de 2019, sendo elas: 
- 1ª categoria, participantes de 8 a 11 anos. 
- 2ª categoria, participantes de 12 a 14 anos. 
- 3ª categoria, participantes de 15 a 21 anos. 
* 1ª e 2ª categorias, os participantes irão apresentar os animais nas exposições da Frísia, Capal e Agroleite, onde 
cada etapa irá obter sua pontuação. No Agroleite será realizada a final da Copa dos Apresentadores, onde se 
soma a pontuação das três etapas, e a maior pontuação definirá o campeão. 
* A 3ª categoria, além da apresentação dos animais nas exposições, haverá uma avaliação de como é o preparo 
dos animais, com pontuação que entra na somatória das etapas, e a maior pontuação será o grande vencedor da 
categoria. 
Para a participação da Copa dos Apresentadores, não é obrigatório levar a bezerra para as etapas. Mais 
informações e inscrições pelos telefones (42) 3234-8104 com Adrielle, ou pelo número (42) 9 8886-6308 até o dia 
17 de abril de 2019. 
 
RESÍDUO DE ANTIBIÓTICO 
A Área de Negócios Leite alerta que devido aos fatores climáticos (chuvas, umidade e calor) enfrentados nos 
últimos meses foi observado um aumento na incidência de Mastite Clínica e consequentemente nos tratamentos 
com antibiótico, gerando um maior risco com resíduo de antibiótico no leite. O Departamento Técnico realizou 
encontros em comunidades durante o mês de março para abordar os assuntos: boas práticas no uso de antibiótico 
e a nova IN 76/77 que passará a entrar em vigor no final de maio trazendo algumas mudanças nos parâmetros de 
CBT E CCS. Em caso de dúvidas contatar o Departamento Técnico. 

 

você sabia? 
 
PROMOÇÃO PRODUTOS ALEGRA: Que estarão em promoção, na Loja Agropecuária da Matriz, enquanto 
durarem os estoques, vários produtos da Alegra. Confira abaixo a lista e os preços: 

 

 
 
 

 
 
 
PONTO DE ENCONTRO: Que de segunda a sexta-feira, a partir das 11h40, a Rádio Antena Sul FM 102,7, veicula 
o programa Ponto de Encontro Castrolanda. O programa transmite notícias do agronegócio, cotações, entrevistas 
e deixa você antenado sobre o que está acontecendo na Castrolanda. 

 
AGROLEITE: Que em 2019 o Agroleite será realizado entre os dias 13 e 17 de agosto. O evento é considerado a 
vitrine da tecnologia do leite no Brasil. A última edição registrou recorde de público e volume de negócios.  O 
evento acontece na Cidade do Leite. 
 

CÓDIGO PRODUTOS ALEGRA 
PREÇO 

TERCEIRO 
PREÇO 

COOPERADO 
PREÇO 

COLABORADOR 

126477 LINGUICA FRESC CONG CHURRASCO 800G R$ 8,42 R$ 7,58 R$ 7,75 

121647 PEPPERONI FATIADO 100 GRS R$ 2,34 R$ 2,11 R$ 2,15 

86263 CARNE TEMP RF SUINO SOBREPALETA ALEGRA R$ 12,08 R$ 10,87 R$ 11,11 

129190 CARNE TEMP CONG SUINO SOBREPALETA VINHO KG R$ 14,28 R$ 12,85 R$ 13,14 
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BENEFÍCIOS CASTROLANDA: Que a Castrolanda tem a disposição uma série de benefícios, projetos e eventos 
planejados especialmente para o cooperado e sua família? Associado, atualize seu cadastro e fique por dentro de 
todos os serviços que a cooperativa tem para lhe oferecer. 

 
mercado agropecuário 

 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

MAIO U$ 19,58 37,30 33,80 3,9435 

JULHO U$ 19,85 34,51 31,01 3,9000 
AGOSTO U$ 20,28 - - 3,9350 

       
 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 76,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 74,82 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 78,50 - 

SOJA Disponível Santos 2019 R$ 78,50 - 

MILHO Castro R$ 35,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 35,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 177,50 R$   94,80 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 210,00 R$   84,60 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 870,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 940,00 - 
TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

TRITICALE  - R$ 381,50 

 

Plantão Veterinário 
 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  
               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9164-0636 
 
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544  
                                    Cibelli (042) 9 9128-5904  
                                    Larissa (042) 9 9151-0848  
 
Plantão Pool Leite 
 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
Plantão Loja Agropecuária  
 
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


