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DESTAQUE: 
A Unidade de Negócios - Agrícola disponibilizará um ônibus para os cooperados interessados em 
visitar o Show Rural que será realizado no período de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel. O ônibus 
sairá do escritório administrativo da Matriz na Castrolanda, a meia noite (00 hora) do dia 03 de 
fevereiro (segunda-feira) para visita na feira no dia 04 de fevereiro (terça-feira). Os interessados 
podem fazer a inscrição com a Juliana (3234-8099). 

:: CORPORATIVO 
//CLASSIFICADO 
Vende-se: Toyota Bandeirante, diesel, ano/modelo 
1989/1990, carroceria de madeira, cor verde. 
 
As propostas devem ser encaminhadas em envelope 
fechado para a Controladoria a/c de Sérgio Trentin 
(DDR 3234-8218) até o dia 17 de janeiro. A Castrolanda 
se reserva no direito de não aceitar a proposta caso o 
valor esteja abaixo do mínimo estipulado. 
 

//LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL 
Do terreno rural composto de matos, capoeiras e 
banhados, situado no lugar denominado Garcias, no 
distrito de Socavão, em Castro-PR, com a área de 75,83 
alq., situado a cerca de 55 quilômetros da cidade, com 
aproximadamente 50 ha de área mecanizada, matrícula 
nº 7.412, contendo 01 (uma) casa de madeira 80m² em 
regular estado, 01 (uma) mangueira para gado, em 
regular estado, 01 (um) tronco carregador, 01 (um) 
depósito em madeira de 48 m² em regular estado; 
- 1º leilão para 21-01-2.014, às 13 horas, por preço 
superior ao da avaliação; 
- 2ª leilão para 04-02-2.014, às 13 horas, por preço 
superior a 60% da avaliação 
- LOCAL: Fórum Cível de Castro-PR, Rua Coronel Jorge 
Marcondes, s/nº, Jardim das Araucárias I; 
- DESPESAS: Comissão do leiloeiro MAGNO ROCHA de 
5% do valor da avaliação, mais custas de emissão de 
carta de arrematação, conforme tabela de custas 
vigentes do judiciário, além de ITBI e registro; 
- Processo: nº 1.588/2010 NU 
000656260.2010.8.16.0064; 
- Valor do Processo: R$ 26.650,68 em dez/2010; 
- AVALIAÇÃO do imóvel: R$ 1.890.000,00. 
 

 

 

Nº 02  *  PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA  *  16.1.2014 

:: CALENDÁRIO 2014 
Atenção cooperado: o calendário da Cooperativa de 
2014 já está disponível e pode ser retirado na Grife 
Castrolanda até o dia 30 de janeiro com Andressa. 
 

:: PROGRAMA DE ESTÁGIO 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 
para filhos de cooperados. O programa tem como 
objetivo capacitar sucessores de cooperados e 
identificar potenciais profissionais, com perfil arrojado 
em busca de um crescimento sólido e uma carreira 
promissora na Cooperativa. Confira as oportunidades 
em nossa página http://www.castrolanda.coop.br/ 
 

:: RESERVE A AGENDA 
//PRÉ-ASSEMBLEIAS 

:: 30 de janeiro (quinta-feira) às 14 horas 
Pré-Assembleia de Balanço, no Memorial da Imigração; 
 
:: 03 de fevereiro (segunda-feira) às 15 horas 
Pré-Assembleia Regional em Itaberá-SP, Auditório do 
Entreposto de Itaberá; 
 
:: 04 de fevereiro (terça-feira) às 19h30 
Pré-Assembleia Regional no Maracanã, Igreja São 
Sebastião; 
 
:: 05 de fevereiro (quarta-feira) às 9 horas 
Pré-Assembleia Regional em Piraí do Sul, auditório da 
Unidade de Piraí do Sul I; 
 

//AGO 

:: 21 de fevereiro (sexta-feira) às 14 horas 
Assembleia Geral Ordinária, no Memorial da Imigração. 
 
 
 
 

 

http://www.castrolanda.coop.br/
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:: EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
A área de Gestão de Pessoas informa que o Ciclo de Planejamento 2014-2018 para treinamentos e desenvolvimento da 
Castrolanda está em aberto e o setor solicita a sua participação nesse processo. Preencha o formulário PDCH - C (Plano de 
Desenvolvimento de Capital Humano), no link www.castrolanda.coop.br/downloads/PDCH-C.docx ou retire o formulário 
na área de Gestão de Pessoas. A entrega deverá ser feita até o dia 25 de Janeiro para Rafael Dugonski. Informações: (42) 
3234-8089. 

 

:: AGRÍCOLA 
//VIAGEM TÉCNICA 
A área de negócios - Agrícola convida para a viagem técnica para Grupo de produtores e técnicos da Castrolanda em visita ao 
Mato Grosso no período de 09 de março a 16 de março. Custo por participante R$ 1.500,00. Os interessados podem fazer a 
inscrição com a Cleirilis (3234-8099). O roteiro da viagem está disponível no site www.castrolanda.coop.br 

 
//BATE-PAPO ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA 
Cooperado participe da reunião do Setor de Comercialização Agrícola sobre o mercado de soja, milho e trigo e as principais 
tendências de preços spot e futuros. 
Confira as datas e locais: 
 

- 3 de fevereiro (segunda-feira) às 9 horas no auditório da Unidade de Beneficiamento de Batata Semente; 
- 6 de fevereiro (quinta-feira) às 8 horas na Unidade de Itaberá I. 
- 18 de fevereiro (terça-feira) às 18 horas na Unidade de Piraí I. 
 

:: FUNDAÇÃO ABC 
//ENCONTRO TÉCNICO DE INVERNO 
A Fundação ABC convida os associados para se reunirem com os coordenadores de pesquisa da instituição no Encontro Técnico 
de Inverno, que será realizado em dois dias:  
 
- 28 de janeiro (terça-feira) das 8h30 às 17h  - Memorial da Imigração Holandesa na Castrolanda; 
- 30 de janeiro (quinta-feira) das 8h30 às 17h -  auditório da FAFIT (Itararé/SP), atrás do Posto Estradão. 
 
Trata-se de uma excelente oportunidade de conhecer os resultados de pesquisas realizadas na última Safra Inverno e 
comparada com as anteriores. Colabore com organização e entre em contato com a Fundação ABC pelo telefone (42) 3233-8600 
ou por email: recepcao@fundacaoabc.org.br e reserve a sua vaga até ao meio-dia do dia 27 de janeiro. 
  

:: CARNES 
//SILOS PARA VENDA 
A Fábrica de Rações disponibiliza para venda (financiado) silos nos tamanhos: 4, 6, 9 e 12 toneladas. As inscrições para intenções 
de compra deverão ser feitas até o dia 24 de janeiro (sexta-feira) com Edenilson (DDR 3234-8093) ou Eliete (DDR 3234- 8180). 
Após definição do número de silos será determinada as condições comerciais para formalizar o aceite pelo associado. 
 

:: LEITE 
//REUNIÕES TÉCNICAS 
O setor de Assistência Técnica comunica que as reuniões da equipe que ocorriam nas segundas-feiras pela manhã,  foram 
transferidas no ano de 2014 para as sextas-feiras no período da tarde a partir das 13 horas. Sendo assim a equipe estará 
indisponível para atendimento nesse período.  
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
// Cotações Futuras | BM&F 

SOJA PARANAGUÁ US$ MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

JANEIRO/14 - - 2,3700 
FEVEREIRO/14 - - 2,3790 

MARÇO/14              29,50 27,30 27,30 2,3750 

ABRIL/14                 27,11 24,18 20,68 2,4190 

MAIO/14                 27,36 27,30 23,80 2,4310 

JUNHO/14               26,82 - - 2,4370 

 

// MERCADO AGRÍCOLA 
 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2012/2013 

AVEIA Branca Consumo R$ 440,00 R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo R$ 600,00 - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 66,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 64,98 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$ 24,00 R$ 17,46 
MILHO Campinas R$ 24,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 150,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 80,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 800,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 760,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 740,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 480,00 R$ 285,00 

 

//PLANTÃO VETERINÁRIO Univet 
Luiz Carlos Nisgoski | 3232-1197 - 9961-6606 
Robson Nisgoski | 3232-2844 -  9978-1899 
Castrovet 
Plantão Permanente | 8824-3466 
Maneio 
Plantão Permanente | 3227-4046 - 8404-8603 
Coopervet 
Plantão Permanente | 9908-7626 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 
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APOIO: 
 

 

 

Serviço Forma de cobrança 2014

Financeiro

atual ização l imite de crédito por atual ização de l imite 57,75R$                             

Administração

por criadeira  insta lada mensal 1,40R$                               

adminis tração grupo granizo por cul tura  inscri ta 25,20R$                             

planos  s imples  invest. (l imit.a  1% do proj.) por projeto 205,28R$                           

taxa  transf. ICMS associados sobre va lor pago 10,00%

Gestão de Pessoas - folha de cooperados

custo por funcionário administrado:

até 5 funcionários por func./mês 18,10R$                             

de 6 a  10 funcionários por func./mês 16,50R$                             

de 11 a  40 funcionários por func./mês 15,40R$                             

acima de 40 funcionários por func./mês 13,00R$                             

Adminis tração seguro de vida por func./mês 0,32R$                               

Esportes

ginás io de esportes  (associados) por hora 34,00R$                             

campo de futebol  - diurno (associados) por hora 34,00R$                             

campo de futebol  - noturno (associados) por hora 39,00R$                             

Processos Administrativos Ambientais

grande porte suinocultura  (LP, LI  e LO) projeto 1.837,50R$                        

medio porte suinocultura  (LP, LI  e LO) projeto 1.155,00R$                        

pequeno porte suinocultura  (LP, LI  e LO) projeto 1.050,00R$                        

renovação de LI e LO suinocultura  grande porte projeto 918,75R$                           

renovação de LI e LO suinocultura  medio porte projeto 577,50R$                           

renovação de LI e LO suinocultura  pequeno porte projeto 525,00R$                           

l i cenciamento de tanques  de oleo diesel projeto 1.050,00R$                        

l i cenciamento de Unidade de Beneficiamento de Cereais  (acima de 1.000 ton) projeto 1.837,50R$                        

l i cenciamento de Unidade de Beneficiamento de Cereais  (entre 500 e 1.000 ton) projeto 1.050,00R$                        

DLAE - Dispensa de Licenciamento Ambienta l  Estadual projeto 525,00R$                           RIA (Relatório de Inspeção Ambienta l ) energia  elétrica  urbano/ rura l  - 

bovinocultura projeto 262,50R$                           

defesas  e/ou recursos  adminis trativos % s/ va lor da  multa 5% limitado a R$ 5.250,00

Vistoria Ambientalvis toria  ambienta l  e diagnóstico macro (vis i ta  técnica  suinocultura/ 

bovinocultura/ outros) vis i ta 183,75R$                           

EIA - Estudo de Impacto Ambienta l projeto 1.050,00R$                        

Projetos Técnicos Ambientaisprojeto de conservação e uso do entorno de reservatórios  arti ficia is  e cursos  

hídricos projeto 1.312,50R$                        

projeto técnico do s is tema de efluentes  (tanque de óleo diesel ) projeto 1.050,00R$                        

outorga de uso de recursos  hídricos  e lançamento de efluentes  (por vazão) projeto 1.050,00R$                        outorga de uso de recursos  hídricos  e lançamento de efluentes  c/ anál ise de 

água (por vazão) projeto 1.207,50R$                        

outorga de uso ins igni ficante (sem anál ise) projeto 262,50R$                           

informação de corte de pinheiro s/ laudo até 15 m³ projeto 262,50R$                           

informação de corte de pinheiro c/ laudo mais  de 15 m³ projeto 1.050,00R$                        projeto de recuperação de águas  degradadas  (reserva  lega l , mata  ci l iar e 

outras ) projeto 1.050,00R$                        

projeto de reuso de água e aproveitamento de águas  pluvia is projeto 1.050,00R$                        

Certificação do IBAMA

cadastro técnico federa l cadastro 315,00R$                           

apresentação do relatório anual relatório 52,50R$                             

Orientação Ambiental

consultoria  em legis lação ambienta l consulta 183,75R$                           

Gestão Ambiental

gerenciamento de planos  de controle ambienta l mensal 105,00R$                           

gerenciamento de TAC's  - termo de a juste de conduta mensal 183,75R$                           

:: CORPORATIVO 
 
//PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
Cooperado (a) 
conforme solicitado 
durante as pré-
assembleias setoriais 
em dezembro segue a 
divulgação das taxas 
dos serviços da área 
corporativa. Nas 
próximas edições serão 
publicadas as taxas das 
demais áreas de 
atuação da cooperativa. 
 

 


