
 

 

 

 

corporativo 
 
 
IRPF 2016 
O setor de Contabilidade informa que o prazo para entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2016 vai até 29 
de abril (sexta-feira). Está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
referente ao exercício de 2016, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2015: 

• Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 
28.123,91; 

• Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40.000,00; 

• Teve em 31 de dezembro, a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor 
superior a R$ 300.000,00; 

• Obteve em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos a incidência do 
imposto, ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 

• Optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis 
residenciais, nos termos do artigo 39 da Lei 11.196 de2005; 

• Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31/12/15. 
 
Relativamente à atividade rural:  

• Obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 140.619,55;  
• Pretenda compensar, no ano-calendário de 2015 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores 

ou do próprio ano-calendário de 2015. 
 
Mais informações no setor de Contabilidade de Cooperados em Castro e Itaberá.  Para os cooperados da Unidade 
Itaberá os informes de rendimentos da cooperativa estão disponíveis no Setor de Contabilidade dos Cooperados 
com José Ricardo ou Fernanda.    
 
 
Energias Renováveis 
O setor de Engenharia juntamente com o Sebrae, está desenvolvendo um projeto de Energias Renováveis, e 
solicita aos Cooperados que encaminhem a última fatura de energia e as coordenadas das sedes de cada 
propriedade para a Engenharia, no Corporativo, para Simone ou Ednize. Mais informações pelo telefone (42) 
3234-8232 ou pelo e-mail engenharia@castrolanda.coop.br.  
 

Relatório Anual  

Cooperado acesse o site www.castrolanda.coop.br e confira as informações da Castrolanda de 2015 

no Relatório Anual, uma publicação que aborda os aspectos sociais e econômicos da Cooperativa, 

investimentos, ações da gestão, desempenho e perspectivas para 2016.  
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Clube de Bezerras 2016 
O setor de Controle Sanitário e Gestão comunica que estão abertas as inscrições para participar do Clube de 
Bezerras. As crianças com idade de 09 a 14 anos, devem inscrever suas bezerras, nascidas entre 1º de março de 2016 
a 30 de abril de 2016. É necessário apresentar os documentos das crianças (certidão de nascimento ou identidade 
autenticada) e cópia do documento dos pais ou responsável.  
Atenção para o período de nascimento das bezerras:  

• 1º de abril a 31 de maio de 2016 (Categoria bezerra Mirim); 
• Para crianças de 09 a 14 anos de idade, que serão inscritas antes do nascimento das bezerras. O objetivo é 

que a criança possa acompanhar o nascimento das bezerras.  As crianças abaixo de nove anos poderão puxar 
as bezerras de até três meses de idade na nova categoria Fraldinha; evento que antecederá o Clube de 
Bezerras durante o Agroleite.    

• Os jovens criadores, 15 a 20 anos de idade, deverão inscrever suas bezerras sênior (nascidas entre abril a 31 
de maio de 2015) antecipadamente. O objetivo é que o jovem prepare a sua bezerra na casa.  

Haverá aulas presenciais sobre morfologia, preparação, alimentação, sanidade e outros assuntos pertinentes ao 
interesse do grupo. 
As inscrições devem ser feitas com Adrielle e/ou Aldoilson pelo telefones (42) 3234-8085 ou (42) 3234-8121.  
 
 
Curso para Tratadores 
A área de Negócios Leite convida os operadores de misturadores de dietas a participar do curso “Operação de Vagões 
Misturadores de Dietas Completas ou TMR (Total Mixed Ration)”, que têm como objetivo melhorar a eficiência do 
ato de alimentar os animais de forma adequada, atendendo os requerimentos nutricionais e promovendo a máxima 
produção de leite sem comprometer a saúde e a longevidade dos animais.  
O curso de tratadores é de responsabilidade do setor de Assistência Técnica em conjunto com equipe 
multidisciplinar de instrutores que representam a cadeia da nutrição animal, empresas de equipamentos, nutrição, e 
outros. Serão 18 horas de treinamento e 2 dias com aulas teóricas e práticas realizadas no Centro de Treinamento de 
Pecuaristas e fazendas da região.  

• 1º Dia (Introdução ao treinamento e importância do tratador – aspectos econômicos); 
• 2º Dia (Comunicação, manejo, operação, qualidade, nutrição e confraternização); 
• Valor do investimento: para Cooperado Castrolanda é gratuito, Cooperado Pool Leite (Campos Gerais e SP) é 

no valor de R$ 400,00 por participante, e para demais participantes o valor de R$ 500,00. Caso o 
funcionário não compareça será debitado o valor R$ 400,00. 

O participante terá direito ao material didático, instruções de trabalho, refeições e certificado de participação. As 
inscrições devem ser feitas no setor de Assistência Técnica com Priscila ou pelo telefone (42) 3234-8060. Mais 
informações com o Coordenador Técnico Junio Fabiano dos Santos pelo telefone 8837-1962, ou com Augusto 
Meierjurgen pelo telefone (42) 8806-2292. VAGAS LIMITADAS. 
Confira o calendário anual:  
 

Data Turma Vagas 
21 e 22 de março 8ª turma 20 

23 e 24 de maio 9ª turma 20 

27 e 28 de julho 10ª turma 20 

05 e 06 de setembro 11ª turma 20 

31/10 e 01/11 12ª turma 20 

 
 
Programa de Melhoramento Genético 
A Loja Agropecuária informa que os pedidos do Programa de Melhoramento Genético podem ser feitos no setor de 
Vendas da loja. Mais informações no com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 ou (42) 3234-8077. 
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Coleta responsável de resíduos de saúde veterinária 
A área de Meio Ambiente da Cooperativa informa a programação de coleta de resíduos veterinários. A Campanha 
será realizada entre os dias 28 a 31 de março. Cooperado, atenção para o cronograma: 

• 28 de março (segunda-feira) -  UPN/ Castro – das 13h às 15 horas  
• 28 de março (segunda-feira) – Igreja de São Sebastião/ Maracanã das 16h às 17 horas 
• 29 de março (terça-feira) – Igreja do Abapan das 8h às 9h30 
• 29 de março (terça-feira) – UPL do Socavão das 10h às 10h30 
• 29 de março (terça-feira) – Igreja do Socavão das 13h às 14 horas 
• 29 de março (terça-feira) – Escola das Pedras das 15h às 16 horas 
• 30 de março (quarta-feira) – Recanto das Brotas/ Piraí do Sul das 8h30 às 9h30 
• 30 de março (quarta-feira) – Igreja Ressaca/ Piraí do Sul das 10h às 11 horas 
• 30 de março (quarta-feira) -  Igreja dos Agostinhos/ Castro das 14h às 15 horas 
• 31 de março (quinta-feira) – Povoado Riozinho/ Ipiranda das 10h às 11 horas 
• 31 de março(quinta-feira) – Igreja de Catanduva/ Carambeí das 13h30 às 14 horas 
• 31 de março (quinta-feira) – Igreja do Tronco/ Castro das 14h30 às 15h30 
 

Cooperado, solicite na Loja Agropecuária as placas de identificação de local de acondicionamento de resíduos de 
medicamentos (BPF). Mais informações com Robson (42) 3234-8269, (42) 8837-2452, ou Wanderson (42) 3234-
8076, (42) 3234-8077. 

 
 

agrícola 
 

 
Fomento Florestal 
A área de Reflorestamento informa os cooperados que possuem áreas sem aproveitamento em suas propriedades e 
que se interessem pelo fomento de atividade florestal, devem entrar em contato através do telefone (42) 3234-8118 
com Gilvan Plodowski ou Júnior Oliveira ou diretamente no escritório do FIA. 

 
 

carnes  
 
 

Milho próprio para uso nas Rações 
A Fábrica de Rações abre  a partir de março  a condição para transferência de milho dentro do padrão tipo 1 e tipo 2 
para uso nas rações e também  milho moído , processo conhecido como “milho próprio para uso nas rações”. Mais 
informações na área de Comercialização de Cereais com Maicon, ou pelo telefone (42) 3234-8085. 

 
 
você sabia? 
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária está recebendo demanda de películas até o dia 25 de março 
(sexta-feira). Mais informações no setor de vendas pelos telefones (42) 3234-8076 ou (42) 3234-8077.  
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária está disponibilizando freezers usados para venda. Mais 
informações  pelo telefone (42) 3234-8463, falar com Josoel.  
 
LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária possui telefone específicos para atendimento dos Cooperados 
no Setor de Vendas, anota os números (42) 3234-8076 ou (42) 3234-8077. 
 
AGENDA DE CURSOS: Que a Cooperativa oferece para os cooperados e seus funcionários cursos e 
treinamentos. A agenda está disponível no site da Castrolanda, acesse www.castrolanda.coop.br/cursos . 
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Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 
MARÇO              -  - - 3,7610 

MAIO           8,88 45,00 41,50 3,7295 

JULHO          8,93 39,91 36,41 3,8768 

 
 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2014/2015 
AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$   73,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   71,62 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  74,80 - 
SOJA Disponível Santos R$  76,00 - 

MILHO Castro R$   43,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$   47,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 185,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 210,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 770,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 800,00 R$ 552,00 

TRIGO Doméstico R$ 710,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 462,00 R$ 285,00 
 
 
 
 

Plantão Veterinário 
Univet - Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9961-6606 
         Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9978-1899 
Castrovet - Plantão Permanente | (42) 8824-3466 
Maneio - Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 8404-8603 
Coopervet - Plantão Permanente | (42) 9908-7626 – (42) 8836-4569 
Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção - Plantão | (42) 8886-6329 
 
 
 

Plantão Pool Leite 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 8849-1474 
Logística Leite – Plantão | (42) 9139-3552 – (42) 8837-3643 
 
 
 

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


