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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. 
 
 
 

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 de Itaberá os 
informes de rendimentos estará disponível no Setor de Contabilidade com José Ricardo ou Fernanda.    

Unidade de Beneficiamento de Sementes 
A Unidade de Negócios Agrícola informa os cooperados que no dia 09 de abril (sábado) não haverá 

faturamento de sementes devido ao inventário oficial. Cooperado programe suas retiradas.  
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Palestra Bem-estar Animal 
A Castrolanda e a Alltech convidam para a palestra sobre Bem-Estar Animal com o renomado pesquisador Joep 

Driessen, que será realizado no dia 11 de abril (segunda-feira), às 15 horas na Agropecuária Harm, de Lucas 

Rabbers na Castrolanda.  

 

 

Visita Técnica - APCBRH 
A APCBRH informa que no período de 11 a 15 de abril e 25 de abril a 06 de maio, o técnico da APCBRH estará na 

região para realizar a Inspeção Zootécnica (registrar) e a Classificação para Tipo (analisar conformação para saber 

quais os melhores animais e ter uma posição de como acasalar).   

Saiba mais sobre:  

- Controle da qualidade de leite individual de vacas (contagem de células somáticas, gordura, proteína e ureia);  

- Diagnóstico de IBR/BVD através do leite e doenças que afetam sua reprodução;  

- Diagnóstico de prenhes através do leite com 28 dias;  

- Avaliações genéticas e genômicas. Quais os animais superiores geneticamente para leite, gordura, proteína e tipo;  

- WEB + LEITE - Programa on-line de gerenciamentos de propriedades leiteiras.  

Agende uma visita com o técnico da APCBRH. Mais informações na APCBRH com Salete pelo telefone (41) 2105-

1713, e-mail srg@holandesparana.com.br, com o inspetor/ classificador e médico veterinário Pedro pelo telefone 

(41) 9145-3753, e-mail pedro@holandesparana.com.br, ou ainda com Raquel ou Adrielle pelo telefone (42) 3234-

8095.  

 

 

Gestão da Qualidade do Leite – Amigas do Leite 
“A importância da mulher na gestão da qualidade do leite da Castrolanda” é o tema que será abordado na 2ª edição 

do Encontro sobre a Gestão da Qualidade do Leite, organizado pela equipe do Programa Amigas do Leite e 

Assessoria de Cooperativismo.  

O Encontro será realizado no dia 11 de maio (quarta-feira) na Castrolanda, e dia 12 de maio (quinta-feira) no 

Entreposto de Piraí do Sul, com início às 07h50 às 16h, com aula teórica na parte da manhã e prática em 

propriedade a tarde. As inscrições são limitadas a 30 vagas e o Encontro é aberto para as cooperadas, esposas e 

filhas (maiores de 16 anos) de cooperados atuantes na atividade leiteira.  

As inscrições devem ser feitas até o dia 04 de maio (quarta-feira) no setor de Controle Sanitário e Gestão, com 

Adrielle (42) 3234-8121 ou email adrielle@castrolanda.coop . Mais informações na área de Negócios Leite com 

Elisa Kassies pelo telefone (42) 8823-8544.  

 

 

carnes  

 
Curso sobre Manejo na Reprodução de Suínos 
A equipe Técnica de Suínos da Castrolanda convida os Suinocultores e funcionários de granjas de suínos para 

participar do Curso sobre Manejo na Reprodução de Suínos, que será realizado no dia 13 de abril (quarta-feira), das 

13h30 às 17 horas, no Espaço Educação Corporativa (antigo Dat). Conteúdo: 

 Manejo de matrizes na fase de gestação; 

 Técnicas de manejo para alcançar 35 leitões nascidos / fêmea / ano. 

Faça sua inscrição até o dia 09 de abril (sábado) no setor de Assitência Técnica de Suínos com Pamella pelo telefone 

(42) 3234-8019 ou com Lurdeniz pelo telefone (42) 3234-8021. 

 

 
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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Entrega de Soja safra 2016 

O Setor de Comercialização de Cereais informa os cooperados que devido a mudanças na política de crédito e na 
estrutura de recepção nas empresas compradoras de soja, será pago somente volumes 100% entregues a 24 horas da 
data do pagamento. Mais informações com Maicon pelo telefone (42) 3234-8085 ou com Bruna (42) 3234-8032. 

 
 
Unidade de Feijão 
A Unidade de Feijão disponibiliza para venda acessórios e partes de equipamentos oriundos das alterações de fluxo, 
os itens se encontram disponíveis para avaliação no Pavilhão Agroleite, na Cidade do Leite e também on line no site 
da Cooperativa www.castrolanda.coop.br/classificados. As propostas devem ser encaminhadas aos cuidados de Ana 
Julia na Diretoria até o dia 20 de abril de 2016 (quarta-feira).  A Cooperativa reserva-se no direito de aceitar ou não 
as propostas. 
 

 

Entreposto de Ponta Grossa  
Atenção cooperado(a) para os novos números de ramais da Unidade de Ponta Grossa: 

 
RAMAL COLABORADORES SETOR 

1211 Emerson Silva de Souza Coordenador da Unidade 

1213 Lauro Antonio dos Santos Classificador e Faturamento 

1214 Rodolfo Guimarães Junior Classificador e Balança. 

 

 
Entrega de fertilizantes na propriedade 

A Unidade de Negócios Agrícolas disponibiliza a entrega de fertilizantes antecipada para a safra de Inverno 
2016/2016, diretamente nas propriedades. Cooperado, evite a falta de produto no momento de utilização e filas para 
as retiradas dos fertilizantes. 

 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 02/Abril Até 23/Abril 2,8% 

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 23/Abril Até 14/Maio 2,8% 

     

CASTRO - PIRAÍ DO SUL - VENTANIA 

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

Plantio / Base Trigo / Triticale / Forrageiras 23/Abril Até 14/Maio 2,8% 

Cobertura Trigo / Triticale / Forrageiras 21/Maio Até 11/Junho 2,8% 
 

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

 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.  

 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. A 
menor quantidade a ser embarcada é de (26 toneladas), carreta simples. 

 Contatos para agendamento: 
 

UNIDADE RESPONSÁVEL TELEFONE 

Matriz Ricardo / Joemax (42) 3234-8027 / (42) 3234-8157 

Piraí do Sul Simone / Nelseanne (42) 3237-8800 

Itaberá Laís (15) 3562-6646 

Ventania Dayane (42) 3234-8342 

Angatuba Dalvana (15) 3255-1695 

 
 

http://www.castrolanda.coop.br/classificados
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você sabia? 
 
CANAL DE ATENDIMENTO AO COOPERADO: Que a Cooperativa dispões 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.  
 
ALEGRA: Que no dia 19 de junho teremos o 1º Festival Alegra,  um encontro de família pra família com o objetivo 
de valorizar a carne suína. Sua presença vai enriquecer esta festa. 

 
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. 

 
 
 

mercado agropecuário 
 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 
MAIO           9,02 46,30 42,80 3,7030 

JULHO          9,10 38,11 34,61 3,7550 

 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 

AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$   74,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   72,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$  77,00 - 

SOJA Disponível Santos R$  76,00 - 

MILHO Castro R$   45,00 R$   17,46 
MILHO Campinas R$   49,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 175,00 R$   72,00 

FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 230,00 - 
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 


