
 

 

   

 

DESTAQUE: 
O Setor de Controle Sanitário e Gestão comunica que desde o dia  20 de 
março (sexta-feira) está atendendo em novo local. A partir de agora o 
setor atende na antiga sala do Setor de Comercialização de Suínos e sala 
da balança, atrás da Loja Agropecuária. Mais informações, com Raquel 
(42) 3234-8095 ou por e-mail raquel_schiavon@castrolanda.coop.br 
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:: COMUNIDADE 
 

//CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
O Instituto Cristão em parceria com a CRV Lagoa convida 
para o 11º curso de inseminação artificial em bovinos, nos 
dias 13 a 16 de abril (segunda a quinta-feira). É uma ótima 
oportunidade de capacitação para todos os cooperados 
(as) e seus colaboradores. Mais informações para 
inscrições: Secretaria do IC (42) 3232-4224 (Silvia), 
(42)8809-7576 (Luciano). 
 

//AGRISHOW 2015 – INSTITUTO CRISTÃO 
O Colégio Instituto Cristão está organizando uma viagem 
para visitar a Agrishow 2015, em Ribeirão Preto (SP) de 27 
de abril a 1º de maio. O pacote contempla roteiro de 
organização/ acompanhamento, deslocamentos com 
ônibus semi luxo, pernoite em hotel, ingresso para 
Agrishow e visitas técnicas. Mais informações no Colégio 
IC com Eliane Santos (42) 3232 4224. 
 
//LAR DE IDOSOS EBEN HAËZER 
O Lar de Idosos Eben Haëzer pertencente à Igreja 
Evangélica Reformada de Castrolanda reformulou o 
estatuto e tornou-se uma sociedade independente. A 
partir de então o Lar está credenciado para receber 
homens e mulheres na terceira idade que queiram morar 
em um lugar tranquilo e com muitas opções de cuidados 
especializados. Mais informações no Lar dos Idosos Eben 
Haëzer (42)3234-1335. 

 
 

 

:: CORPORATIVO 
 
//IRPF 2015  
O setor de Contabilidade informa que o prazo para entrega 
da Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2015 vai até 30 de 
abril (quinta-feira). Está obrigada a apresentar a 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda 
referente ao exercício de 2015, a pessoa física residente no 
Brasil que, no ano-calendário de 2014: 
- Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na 
declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 26.816,55; 
- Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40.000,00. 
 
Relativamente à atividade rural:  
- Obteve receita bruta anual em valor superior a 

R$134.082,75;  

- Pretenda compensar, no ano-calendário de 2014 ou 

posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do 

próprio ano-calendário de 2014. 

 

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.    

 
 
 
 

mailto:raquel_schiavon@castrolanda.coop.br
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:: AGRÍCOLA 
 

//ENTREGA DE FERTILIZANTES NA PROPRIEDADE 
A Cooperativa disponibiliza entrega de fertilizantes antecipada para a safra de Inverno 2015/2015, diretamente nas 
propriedades. Evite à falta de produto no momento de utilização e filas para as retiradas dos fertilizantes. 

 

A) Prazos de agendamento e recebimento: 
DESCONTOS PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES DIRETO NA PROPRIEDADE 

 
ENTREPOSTO DE ITABERÁ - SP / ANGATUBA- SP 

Propósito Cultura Data limite p/ programação Período p/ receber fertilizante Percentual de Desconto 

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 04/Abril Até 18/Abril 2,8% 

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 02/Maio Até 16/Maio 2,8% 

 
CASTRO - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA - CURIÚVA 

Propósito Cultura Data limite p/ programação Período p/ receber fertilizante Percentual de Desconto 

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 25/Abril Até 16/Maio 2,8% 

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 23/Maio Até 13/Junho 2,8% 

 
*Obs: Os agendamentos feitos após a data estipulada de programação passarão por uma avaliação do prazo de entrega pela 
área logística da Cooperativa. Após as datas estipuladas acima, o Associado perderá os descontos. 
 

B) Adicional de quilometragem: Para a entrega do produto direto na propriedade será cobrado um adicional de R$ 10,00 
Km rodado, a partir de 20 km da Matriz ou Entrepostos.  

C) Fechamento de Cargas: Caso a quantidade programada não seja suficiente para preencher a lotação total do caminhão, 
será analisado caso a caso pela área de logística a fim de evitar custos adicionais de entrega. Onde a menor quantidade 
a ser embarcada é de (26 toneladas) carreta simples. 

D) Busca Direta: Para o associado que optar por buscar os fertilizantes com seus veículos próprios favor entrar em contato 
com Antonio, (DDR 3234-8157), ou Kelvin (DDR 3234-8158). 
 

Procedimentos de marcações de Busca Direta: 
• As ordens deverão ser solicitadas pessoalmente na cooperativa ou via e-mail. 
• Serão expedidas ordens somente em horário comercial. 
• Todos os caminhões deverão sair manifestados por uma das transportadoras prestadora de serviço da Cooperativa 

Castrolanda no Porto.   
• O não cumprimento dos procedimentos acarretará na não possibilidade do associado utilizar esta modalidade. 

De acordo com a nova legislação vigente que determina o ART 5º/A da Lei nº 11.442/07, onde a ANTT (Agência Nacional de 
Transporte Terrestre) por meio da resolução nº 3.658/2011, altera o modo de pagamento de fretes somente por meios de 
depósitos bancários e empresas administradoras de pagamentos eletrônicos, habilitas pela ANTT (via cartão), não sendo mais 
utilizada para quitação via carta frete. 
Mais informações na Matriz com (Antonio/Kelvin (42) 3234-8157 ou 3234-8158. Em Piraí do Sul com Josué ou Ana Flávia (42) 
3237-3655. Em Itaberá com Francine ou Leila (15) 3562-6646. Em Ventania com Alessandro ou Camila (42) 3274-1504 e em 
Angatuba com Dalvana (15) 3255-1695. 
 

::CARNES 
 
//AVISO DE REUNIÃO - NOVA UPL 
Atenção cooperados inscritos para participação na nova UPL, haverá reunião dia 02 de abril (quinta-feira) às 8h30min na sala de 
Reunião Educação Corporativa (Dat).  Assuntos: Linhas de financiamento; Requisitos Ambientais; Avaliação de viabilidade. 
Mais informações na Área de Negócios – Carnes, com Mauro (42) 3234-8017. 
 
 
                                                                   EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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::LEITE 
 

// CAMPANHA DE COMPRAS: PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO  
                Touro 1  

Alta ELLIOT–ET    TPI 2419 Alta 
Para esta semana trazemos os comentários deste grande touro da raça holandesa. 
Elliot é filho de Bookem e com mãe filha de NOVA SHOTTLE EVELYN-ET com 15.586 
kg aos 365 dias com 3 anos e 4,6% de gordura. Seu pai, o Bookem possui um 
pedigree fantástico filho de Planet e mãe Clear-Echo 822 Ramo 1199-ET, MB 86. 
Elliot é touro com prova genômica que apresenta um bom equilíbrio, composto de 
úbere 1,32. Sendo destaque o úbere posterior largura e altura. O composto de 
pernas 1,23 e composto de tipo PTAT 1,47. A produção de leite positiva 944 libras, 
positivo para teor de gordura e proteína.  
Quando analisamos as características de saúde nos deparamos com uma vida        
produtiva positiva em 5,9, fertilidade das filhas positiva de +2,8, taxa de concepção 

das vacas +3,50 e células somáticas de 2,72. Para os produtores que desejarem partos extremamente fáceis, este touro possui o 
incrível 4,4%. 

 
Touro 2 
RONELEE GOLDWYN DUBAI-ET  TPI 1963  Sembra 
Dubai é um flho de Goldwyn e com mãe filha de Outside. Acasalamento não 
recente mais que impressiona o equilíbrio, produção de leite, bons compostos de 
tipo e úbere. O Dubai possui poucas filhas 132 avaliadas.  
Tem um linear muito equilibrado com 1,50 para composto de úbere, 1,16 para 
composto de pernas e pés, 1,42 para composto de corpo e 1,68 para composto 
leiteiro. Este touro possui características desejáveis de saúde, positivo para vida 
produtiva +1,6, facilidade de parto de 8,0% e CCS de 2,82. 

 
Touro 3 
MS ATLEES SHT AFTERSHOCK-ET                      TPI  1728  ABS  
Aftershock é um filho de Shottle e da grande vaca MD-DELIGHT DURHAM ATLEE-
ET EX-92.  Este acasalamento propiciou o um touro de um tipo fantástico, PTAT 
2,25. Composto de úbere 1,82 e composto de pernas 1,42. Com sucesso nas pistas 
internacionais nos últimos anos, tem como destaque filhas de excelentes como, 
Tahlia EX-92 e April EX-92. O touro para trazer equilíbrio no rebanho, ideal para 
melhorar as características de conformação com uma boa relação de custo 
benefício. As características de saúde desejáveis, vida produtiva 1,20 e CCS 2,8. O 
Aftershock possui 8373 filhas avaliadas para produção de leite na última prova de 
dezembro de 2014.  

Comentários de Junio Fabiano dos Santos/Unidade de Negócios Leite. 
 

// 2º CICLO DE PALESTRA “NUTRIÇÃO DE PRECISÃO” 
Participe do 2º ciclo de palestra “Nutrição de Precisão”, que será realizada no dia 1º de abril (quarta-feira) das 14h às 17h 30 no 
Memorial da Imigração Holandesa.  A Palestra terá como objetivo esclarecer os produtores sobre a abordagem implantada no 
curso de operadores de vagão misturador de dieta total (TMR). O ciclo de palestra proporcionará informações técnicas aos 
produtores quanto ao conceito de nutrição de precisão e o impacto econômico. A melhoria na eficiência alimentar dos animais 
está ligada no bom manejo do vagão de “TMR” e a capacitação das pessoas.  
Confira a programação: 
14h – Abertura (Junio Fabiano dos Santos, Coordenador Assistência Técnica Castrolanda); 
14h 30 – Boas práticas na alimentação de bovinos (Renato Palma Nogueira, consultor técnico Especialista em nutrição de Vacas 
leiteiras); 
15h 45 – Coffee Break 
16h – Espaço empresarial 
16h 30 – Indicadores de desempenho para avaliação do sistema de alimentação (Professor Rodrigo de Almeida – UFPR); 
Inscrições no setor de Assistência Técnica com Nicolli: (42) 3234-8060 e mais informações com o Coordenador Técnico Junio 
Fabiano dos Santos (42) 8837-1962. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.abspecplan.com.br/aftershock&ei=AV8TVcilMYqWyATgz4GICw&bvm=bv.89217033,d.aWw&psig=AFQjCNEodsPGcODzJnl16LgVckELwSkPGA&ust=1427419270171983
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 

 
// COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 
 

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

    
MAIO/15               21,56                     -                     - 3,1600 
JULHO                        - 29,90 26,40 3,2115 

MARÇO                      - SETEMBRO- 29,30 32,80 3,1250 

 
// MERCADO AGRÍCOLA 
 

 DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 
2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 66,00 R$ 25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$ 64,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 69,00 - 
SOJA Disponível Santos R$ 70,50 - 

MILHO Castro              R$ 26,25 R$ 17,46 
MILHO Campinas                       - - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo  R$ 145,00 R$ 72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8)              R$ 130,00 - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do 

Sul/Ventania 
R$ 700,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 630,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 680,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 420,00 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 - 8836-4569 
Qualidade Pool 
Plantão Permanente | 8837-3646 – 8849-1474 
Logística Leite 
Plantão Permanente | 8837-3001 – 8837-3643 

 
 
 
 


