
corporativo 
 

 

Atenção Cooperado (a), reserve as datas para a Pré-Assembleia Anual de Balanço, Pré-Assembleias 
Regionais e Assembleia Geral Ordinária (AGO). Abaixo as datas e locais. Outras informações na 
Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003 ou email anajulia@castrolanda.coop.br.  

 

Pré-Assembleia Anual de Balanço 
Data: 27 de janeiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa 
 

PRÉ-ASSEMBLEIAS REGIONAIS 

Pré-Assembleia Piraí do Sul  
Data: 03 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 09 horas  
Local: Auditório do Entreposto de Piraí do Sul/PR 
Haverá indicação de membros para o Comitê de Agricultores  
 

Pré-Assembleia São Paulo 
Data: 03 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 15 horas  
Local: Auditório do Entreposto de Itaberá II/SP 
Haverá indicação de membros para o Comitê de Agricultores 

Assembleia Geral Ordinária 
Data: 21 de fevereiro de 2017 (terça-feira) 
Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa 

 

MULHER COOPERATIVISTA: Dia Internacional da Mulher – Agende-se 
Reserve a data de 8 de março (quarta-feira) para o 20º Encontro da Mulher Cooperativista que será 
realizado no Memorial da Imigração Holandesa. Mais informações nas próximas circulares.  

   

 
 

 

WhatsApp das Áreas 

Estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da Cooperativa 

com os grupos: Corporativo, Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, 

Agrícola São Paulo e Novos Negócios. Se você cooperado (a) ainda não participa 

informe o seu número e grupo de interesse para a área de Comunicação da 

Cooperativa, através do e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br ou pelo número 

(42) 3234-8084. O WhatsApp é um comunicador instantâneo para smartphones que 

permite troca de mensagens, imagens, vídeos e áudio. 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS COOPERADOS 
Cooperado (a) segue a divulgação das taxas dos serviços da área de Negócios Corporativos. Nas 
próximas edições serão publicadas as taxas das demais áreas de atuação da Cooperativa. 
 

UNIDADE/SERVIÇO FORMA DE COBRANÇA 2017 

NEGÓCIOS CORPORATIVOS 

 

   

FINANCEIRO    

atualização limite de crédito por atualização de limite R$ 70,09 

ADMINISTRAÇÃO    

administração grupo granizo por cultura inscrita R$ 30,58 

planos simples invest. (limit.a 1% do proj.) por projeto R$ 249,10 

taxa transf. ICMS associados 

 

sobre valor pago      30,00% 

MEIO AMBIENTE 

 

   

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS    

licenciamento Suinocultura projeto R$ 2.228,00 

licenciamento de Bovinocultura projeto R$ 2.835,00 

licenciamento de tanques de oleo diesel projeto R$ 1.273,00 

DLAE - Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual projeto R$ 636,00 

autorização ambiental (administrativo) projeto R$ 636,00 

renovação de licenciamento projeto R$ 1.110,00 

VISTORIA AMBIENTAL    

vistoria ambiental e diagnóstico macro (visita técnica suinocultura/ 

bovinocultura/ outros) 

visita R$ 223,00 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental projeto R$ 1.273,00 

PROJETOS TÉCNICOS    

PGRS - plano de gerenciamento de resíduos sólidos para 

propriedades rurais 

projeto R$ 1.273,00 

projeto de implantação florestal (reflorestamento) projeto R$ 1.701,00 

projeto técnico do sistema de efluentes (tanque de óleo diesel) projeto R$ 1.273,00 

outorga de uso de recursos hídricos e lançamento de efluentes projeto R$ 1.273,00 

informação de corte de pinheiro s/ laudo até 15 m³ projeto R$ 318,00 

informação de corte de pinheiro c/ laudo mais de 15 m³ projeto R$ 1.273,00 

projeto de recuperação de águas degradadas (reserva legal, mata 

ciliar e outras) 

projeto R$ 1.273,00 

projeto de reuso de água e aproveitamento de águas pluviais projeto R$ 1.273,00 

planejamento conservacionista de solos e águas - ADAPAR projeto R$ 3.403,00 

hora técnica (para atividades que não envolvem projetos 

mencionados anteriormente) 

hora R$ 193,00 

CERTIFICAÇÃO DO IBAMA    

cadastro técnico federal cadastro R$ 382,00 

GESTÃO AMBIENTAL    

gerenciamento de planos de controle ambiental mensal R$ 127,00 

gerenciamento de TAC's - termo de ajuste de conduta mensal R$  223,00 

 
 

EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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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carnes 
 

 

Comunicado da Unidade Industrial de Carnes – (UIC) 
A Diretoria da Intercooperação comunica aos associados produtores de suínos ligados à Unidade 
Industrial de Carnes a formação de preços a partir do dia 1 de janeiro de 2017. 
 

Percentual de bonificação sobre o desembolso 
Para o primeiro trimestre de 2017, foi definido manter a retenção de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da bonificação adicional ao custo de desembolso na produção de suínos. Concluído o primeiro 
trimestre, será avaliado se o resultado da indústria de carnes e a evolução do mercado de suínos 
suportam de imediato o retorno da bonificação de 10% (dez por cento) sobre o custo de desembolso. 
Em caso contrário, a partir de abril próximo vindouro, será aplicado no mínimo um acréscimo de 1% 
a.m. (um por cento ao mês) até atingirmos o adicional de 10% sobre o custo de desembolso. 

 

Preço diferenciado para Ciclo Completo e Terminadores 
A partir de janeiro de 2017, será praticado preço diferenciado na entrega de suínos para produtores: 

 Ciclo Completo: Será mantida a forma usual de apuração do preço, pelo valor do custo de 
desembolso previsto na data da entrega, acrescido do percentual de 1% (um por cento) e a bonificação 
média de 4% (quatro por cento) por peso e carne magra. 

 

 Terminadores de Leitões: Será apurado o custo de desembolso da aquisição dos leitões na data de 
início do lote, a ração proporcional ao consumo semanal, seus respectivos preços no período de 
consumo, demais custos aplicados no custo de desembolso do ciclo completo, acrescido do percentual 
de 1% (um por cento) e a bonificação média de 4% (quatro por cento) por peso e carne magra. 
 

Bonificação por peso e carne magra 
A partir de janeiro de 2017, serão pagos os seguintes percentuais de bonificação sobre o preço base de 
desembolso: 

 Peso Médio de Entrega: Bonificação média de 2% (dois por cento) sobre o preço base de 
desembolso do mês. 

 Carne Magra: Bonificação média de 2% (dois por cento) sobre o preço base de desembolso do mês. 
 
No mês de janeiro de 2017, a indústria  pagará na nota de entrega o preço de desembolso mais 1% (um 
por cento) e o valor da bonificação média de 4% (quatro por cento) por peso médio e carne magra, será 
pago no início de mês de fevereiro de 2017. 
 
A partir de fevereiro de 2017, a indústria destacará direto na nota de entrega: 

 Preço de desembolso acrescido de 1% (um por cento); 

 Bonificação referente a carne magra com variação de 0 a 4% (zero a quatro por cento); 

 Bonificação por peso padrão com variação de 0 a 4% (zero a quatro por cento); 
 

Rendimento da Carcaça 
Para apuração do pagamento dos suínos será mantido o rendimento médio de carcaça dos 50% 
(cinquenta por cento) melhores produtores do mês imediatamente anterior ao mês de entrega. A partir 
de fevereiro de 2017 o ajuste do rendimento não será mais ajustado no preço e sim no peso da carga 
dos animais. O peso considerado para o pagamento será a resultante da relação entre o rendimento da 
carcaça na entrega e o rendimento médio de carcaça dos 50% (cinquenta por cento) melhores 
produtores do mês imediatamente anterior. 
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agrícola 
 

Pesquisa de Satisfação – Sementes Castrolanda 
Atenção Cooperado (a), no período de 27/12/2016 (terça-feira) até 10/01/2017 (terça-feira) o setor de 
Comercialização de Sementes Castrolanda iniciará a pesquisa de satisfação da Safra de Verão 2016. A 
pesquisa será aplicada por telefone ou e-mail (de acordo com a posição e necessidade do 
Cooperado/Terceiros) pela empresa J.R. Associados. A equipe do setor conta com a sua colaboração 
para avaliar e buscar melhorias contínuas nos serviços prestados pela Sementes Castrolanda. Desde já 
agradece a sua colaboração. 
 

você sabia? 
 

Cooperativismo: Que no Paraná, há 220 cooperativas de 10 diferentes ramos filiadas ao Sistema 
Ocepar, com 1,2 milhão de cooperados e 83.267 funcionários. Juntas, elas faturaram R$ 60,33 bilhões 
em 2015 e exportaram US$ 2,5 bilhões. O setor responde por 56% do PIB agropecuário paranaense.  
  

Canal de Atendimento ao Cooperado: Que a Cooperativa dispõe de uma linha exclusiva para 
atendimento ao Cooperado Castrolanda. O número é (42) 3234-8100 e o atendimento por telefone está 
a sua disposição de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 12h e das 13h às 17h30.  
 

mercado agropecuário 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

JANEIRO     9,87  37,85 34,35 3,2565 

MARÇO       9,95 35,42 31,92 3,3346 

     MAIO          10,04 35,09 31,59 3,3832 

 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$  72,50 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$  71,06 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  73,50 - 
SOJA Disponível Santos 2017 R$  74,50 - 

MILHO Castro R$  35,00 R$   17,46 
MILHO Itaberá R$  34,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 230,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 120,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 600,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 640,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 417,00 
TRITICALE  R$ 360,00 R$ 285,00 

 
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 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 

Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 

Plantão Pool Leite 

Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 

Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 
 

Plantão Loja Agropecuária  

Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


