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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 estará disponível no Setor de Contabilidade dos Cooperados 
com José Ricardo ou Fernanda.    
 
 
Classificados 

• Vende-se um terreno rural com área de aproximadamente 4,5 alqueires, que correspode a 10,89 
hectares, situado no lugar denominado Campo do Piraí, na Comarca de Piraí do Sul, Estado do Paraná, 
devidamente registrado sob matrícula n.º 2.135.  

• Vende-se camionete FORD/F1000 TURBO, placa ADX-3073, cor preta, ano fabricação/modelo 
1993/1994.  

Mais informações no setor de Assessoria Jurídica, pelos telefones (42) 3234-8004 ou (42) 3234-8162. 

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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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. 

 
 
Programa de Melhoramento Genético 
A Loja Agropecuária Matriz convida os Cooperados(as) para o Café da Manhã, que será realizado no dia 29 de março 
(terça-feira), às 08h30 num oferecimento das empresas de sêmen que participam do 3º ano do Programa de 
Melhoramento Genético da Intercooperação. Participe e contribua para o fortalecimento das ações da Cooperativa. 
Os pedidos dos produtos do Programa de Melhoramento Genético podem ser feitos no setor de Vendas da Loja. 
Mais informações com Gabriella ou Robson pelo telefone (42) 3234-8076 ou (42) 3234-8077. 

 
 
Rodada de negociações de películas  
A Loja Agropecuária Matriz convida os Cooperados(as) a participarem da rodada de negociações de bobinas plásticas 
para ensilagem (compra direta), que será realizada no dia 30 de março (quarta-feira), às 13h30, no Hotel Buganville. 
A reunião é aberta para os cooperados que sinalizarem o interesse através da comunicação dos volumes necessários 
para o inverno de 2016. Confira a programação: 

• 13h30 às 14h50 – Apresentação das empresas participantes no processo de cotação; 
• 14h50 às 15h – Intervalo; 
• 15h às 15h10 – Apresentação das cotações recebidas pelo Supervisor de Suprimentos Antonio Dantas; 
• 15h20 – Tomada de decisões: escolha de fornecedores e estabelecimento de volumes. 

 
 
Pedidos de Produtos Loja Agropecuária 
Para otimizar o atendimento e atender as demandas, a Loja  Agropecuária informa que fará o recebimento de 
pedidos de compras de cooperados “via lista”. Os pedidos recebidos serão atendidos após às 14 horas do dia 
seguinte, no setor de Vendas.  
 
 
 
 
 

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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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 março a 30 de abril 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 ou Aldoilson pelos telefones (42) 3234-8085 ou (42) 
3234-8121.  

 
 

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? 
 
LEITE CASTROLANDA: Que estamos no mercado com o Leite Naturalle, que é ideal para consumidores que 
tem preocupação com a qualidade de vida. Sem aditivos, esse leite leva um tempo muito reduzido entre sair da 
propriedade rural e estar na embalagem prontinho para você levar para casa. Experimente, temos de que você vai 
adorar. 
 
BENEFÍCIOS DO LEITE: Que o consumo diário de leite reduz doenças cardiovasculares e as possibilidades de 
acidentes vasculares cerebrais. Estudos de longo prazo têm mostrado uma correlação positiva entre a ingestão 
diária de cálcio e uma redução de aterosclerose e doença cardiovascular. Portanto, beba mais leite para um 
coração mais saudável. 
 
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 telefones específicos para atendimento dos 
Cooperados no Setor de Vendas, anota os números (42) 3234-8076 ou (42) 3234-8077. 
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mercado agropecuário 
 

 
 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 
- - - 3,5940 

MAIO           9,07 45,78 42,28 3,6180 

JULHO          9,14 40,60 37,10 3,6690 

 
 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

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

AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$   72,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   70,80 - 

SOJA Disponível Paranaguá R$  75,00 - 
SOJA Disponível Santos R$  74,60 - 

MILHO Castro R$   44,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$   48,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 185,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 190,00 - 

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 


