
 
IMERSÃO EM COOPERATIVISMO 
 
A Comissão da Mulher Cooperativista e a Área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento 
com o Cooperado convidam as Cooperadas, esposas e filhas de cooperados, a partir de 18 anos, 
para participarem de “Imersão em Cooperativismo”. A atividade técnica acontecerá na quarta-
feira, dia 17 de abril, com início previsto para as 8h e término às 17h30. O roteiro contempla 
apresentação institucional da Castrolanda e visita em propriedades produtoras de leite.  As 
inscrições podem ser realizadas até o dia 16/04/2019 através do e-mail 
mulhercooperativista@castrolanda.coop.br ou pelo WhatsApp (42) 99101-4149 com Nicole. 
No momento da inscrição será necessário informar os seguintes dados: Matrícula, Nome 
completo, Telefone, RG, CPF, Data de Nascimento e a relação com a cooperativa (Filha, Esposa 
ou Cooperada). O custo é de R$ 20,00 por pessoa. Limite de vagas: 42 pessoas. Mulher, faça já a 
sua inscrição e garanta sua vaga. Prestigie essa atividade carinhosamente preparada para 
você! 

 

corporativo 
 
UNIUM NA MERCOSUPER 
A Unium, marca institucional das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, é presença confirmada na Mercosuper 
2019. O evento, que reúne importantes supermercadistas, acontecerá no Expotrade Pinhais na próxima semana, 
dias 9,10 e 11 de abril, e é aberto ao público das 15h30 às 22h30. Todas as marcas da intercooperação estarão lá 
para divulgação e prospecção de negócios.  
 
PALESTRA MÁRCIO ATALLA 
A área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado irá disponibilizar transporte para a 
palestra de Márcio Atalla sobre o tema Vida Ativa.  Com patrocínio Naturalle, o evento acontece na próxima 
quinta-feira, dia 11 de abril, das 19h às 22h, em Curitiba, no Espaço Expo Unimed. Serão disponibilizadas 20 
vagas para Jovens Cooperativistas e 20 vagas para Mulheres Cooperativistas participarem do evento. Jovens 
interessados devem entrar em contato com Laís Santos pelo telefone (42) 99129-3368 e Mulheres Cooperativistas 
entrar em contato com Nicole Costa através do número (42) 99101-4149.  Aqueles que desejarem ir, mas não 
utilizarão o ônibus, devem se inscrever no site bebamaisleite.com.br e utilizar o cupom NATURALLE. Prestigie o 
evento e aprenda como uma vida ativa e uma nutrição adequada podem ajudar a viver mais e melhor! 
 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA 
O Setor de Crédito & Seguro Rural informa aos cooperados que as representantes da Corretora Balsano estão 
disponíveis na Cooperativa todas às quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 16 horas, junto ao Setor Financeiro, 
para contratação do Seguro Agrícola referente à safra de inverno 2019/2019, culturas Trigo e Cevada Cervejeira, 
tendo como opções o seguro via seguradora Mapfre e Agrobrasil. Devido ao ano atípico e instável em relação à 
Subvenção Federal, o setor solicita ao associado que desejar contratar o seu seguro agrícola, que entre em 
contato o mais breve possível. Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Rafaela, Lilian, Jefferson ou 
Francine através dos telefones (42) 3234-8008, (42) 3234-8115. 
 
DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA  
O Setor de Contabilidade dos Cooperados informa às associadas e associados que o prazo para entrega da 
Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2019 iniciou no dia 07/03/2019 e encerra no dia 30/04/2019. A Castrolanda 
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oferece o serviço de Contabilidade ao Cooperado com uma equipe especializada, com honorários acessíveis e 
movimentação integrada dos sistemas para facilitar a rotina dos cooperados. Devem entregar a declaração todos 
os brasileiros que se enquadrem nos critérios abaixo: 
 

CRITÉRIOS CONDIÇÕES 

Renda - Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70; 
- Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na 
fonte, cuja soja foi superior a R$ 40.000,00. 

Ganho de Capital e 
Operações em bolsas de 
valores 

- Obteve ganho de capital na alienação de bens e direitos; 
- Realizou operações em bolsas de valores ou mercado futuros; 
- Optou pela isenção do IR sobre o ganho de capital na venda de imóveis 
residenciais. 

Atividade Rural - Obteve receita bruta anual superior a R$ 142.798,50; 
- Pretenda compensar prejuízos de anos anteriores. 

Bens e Direitos - Teve a posse ou a propriedade em 31/12/18 de bens e direitos, inclusive terra 
nua, no valor superior a R$ 300.000,00. 

Condição de residente no 
Brasil 

- Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se 
encontrava em 31/12/18. 

Para tirar dúvidas faça uma visita ao setor ou entre em contato através do e-mail 
contabilidade@castrolanda.coop.br ou pelo telefone 3234-8011. 
 
CAR – Cadastro Ambiental Rural 
Cooperados e cooperadas, conforme resolução do Banco Central nº 4.487, desde o dia 01/01/2019, é obrigatória 
a apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, para a concessão de Crédito Rural no financiamento das 
atividades agropecuárias, junto às Instituições Financeiras e Cooperativa. A documentação poderá ser enviada via 
e-mail para os endereços descritos abaixo, ou entregues pessoalmente na Cooperativa no setor de Assessoria de 
Cooperativismo ou Crédito & Seguro Rural.  
Francine - francine@castrolanda.coop.br – 3234-8115 
Jefferson - jeffersonl@castrolanda.coop.br – 3234-8008  
Kimberly - kimberly@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
Ana Carolina - anacls@castrolanda.coop.br – 3234-8264 
 
INFORMAÇÕES VIA WHATSAPP 
Cooperado e cooperada, a Cooperativa conta com duas formas de comunicação via whatsapp. Uma delas se dá 
através dos grupos denominados de Castrolanda Grupo 1, 2, 3 e 4, em que são enviadas as circulares semanais e 
informações institucionais. Nesses grupos estão cadastrados um número de telefone por matrícula e foram 
inseridos os números constantes no cadastro. A outra forma é via listas de transmissão separadas por segmento: 
Agrícola, Agrícola São Paulo, Feijão, Cordeiro, Suinocultura, Bovinocultura, Bataticultura, e Mulheres 
Cooperativistas. Para receber as mensagens das listas de transmissão é preciso solicitar inclusão e salvar o 
número do celular que envia as mensagens na agenda do celular. Atenção: sem salvar o número na agenda, os 
comunicados dessas listas por segmento não chegam. Abaixo segue lista com os números que enviam as 
informações e devem ser salvos: 

LISTA NÚMERO DE TELEFONE 

Agrícola Castrolanda (42) 98849-1477 

Agrícola São Paulo (42) 98849-1477 

Feijão Castrolanda (42) 98849- 1477 

Cordeiro Castrolanda (42) 98837-2770 

Suinocultura Castrolanda (42) 98808-4472 

Bovinocultura Castrolanda (42) 99165-3116 

Bataticultura Castrolanda (42) 98823-4753 

Mulheres Cooperativistas (42) 99101-4149 

Observação: Na lista de Mulheres Cooperativistas podem participar Cooperadas, Esposas e Filhas de 
cooperados. A responsável pela lista é a colaboradora Nicole Costa da Área de Desenvolvimento Humano e 
Relacionamento com o Cooperado. 
Para mais informações entrar em contato com Claudia no setor de Comunicação, pelo telefone (42) 3234- 8237. 
 

 
EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda 
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agrícola 
 

PAGAMENTO SOBRAS TÉCNICAS 
Cooperadas e cooperados, a Unidade de Negócios Agrícola informa a seus associados que foi realizado 
pagamento da sobra técnica de grãos, sendo: 
 

CULTURA/SAFRA DATA DO PAGAMENTO PAGAMENTO DA SOBRA 

Trigo 17/17 16/12/2018 R$ 0,86/SC 

Soja 17/18 23/02/2019 R$ 0,67/SC 

Milho 17/18 23/02/2019 R$ 0,87/SC 

 
Esses valores correspondem a média ponderada de toda cooperativa, podendo variar de acordo com o percentual 
de impureza e umidade descontado de cada associado.  
 

carnes 
 
COMERCIALIZAÇÃO CASCA DE SOJA 
A Fábrica de Rações informa que, por um período determinado, irá comercializar a casca de soja na forma 
farelada ou farelada/peletizada, devido a escassez do produto no mercado. A previsão é que o fornecimento do 
produto peletizado seja normalizado em aproximadamente 60 dias. Esta ação se faz necessária para que os 
produtores não sejam impactados pela indisponibilidade do produto. Em caso de duvidas entrar em contato com o 
setor de atendimento da Fábrica de Rações através do telefone 42 32348023. 
  

 

leite 

 
COPA DOS APRESENTADORES 
A Área de Negócios Leite convida filhos e filhas das cooperadas e cooperados Castrolanda para participar da 
Copa dos Apresentadores 2019. Promovida pela Unium, a Copa dos Apresentadores tem como objetivo despertar 
o interesse pela atividade leiteira. Podem participar meninos e meninas de 8 a 21 anos, distribuídos por categoria, 
conforme idades completas no mês de abril de 2019, sendo elas: 
- 1ª categoria, participantes de 8 a 11 anos. 
- 2ª categoria, participantes de 12 a 14 anos. 
- 3ª categoria, participantes de 15 a 21 anos. 
* 1ª e 2ª categorias, os participantes irão apresentar os animais nas exposições da Frísia, Capal e Agroleite, onde 
cada etapa irá obter sua pontuação. No Agroleite será realizada a final da Copa dos Apresentadores, onde se 
soma a pontuação das três etapas, e a maior pontuação definirá o campeão. 
* A 3ª categoria, além da apresentação dos animais nas exposições, haverá uma avaliação de como é o preparo 
dos animais, com pontuação que entra na somatória das etapas, e a maior pontuação será o grande vencedor da 
categoria. 
Para a participação da Copa dos Apresentadores, não é obrigatório levar a bezerra para as etapas. Mais 
informações e inscrições pelos telefones (42) 3234-8104 com Adrielle, ou pelo número (42) 9 8886-6308 até o dia 
17 de abril de 2019. 

 

você sabia? 
 
PROMOÇÃO PRODUTOS ALEGRA: Que estarão em promoção, na Loja Agropecuária da Matriz, enquanto 
durarem os estoques, vários produtos da Alegra. Confira abaixo a lista e os preços: 

PRODUTOS ALEGRA 
PREÇO 

TERCEIRO 
PREÇO 

COOPERADO 
PREÇO 

COLABORADOR 

CARNE TEMP RF SUINO LOMBO ALEGRA MI R$ 12,08 R$ 10,87 R$ 11,11 

PEPPERONI FATIADO 100 GRS R$ 2,34 R$ 2,11 R$ 2,15 

CARNE TEMP RF SUINO SOBREPALETA ALEGRA R$ 12,08 R$ 10,87 R$ 11,11 

CARNE TEMP CONG SUINO SOBREPALETA VINHO KG R$ 11,04 R$ 9,94 R$ 10,16 

LINGUICA COZIDA CALABRESA ALEGRA 2,5KG R$ 27,60 R$ 24,85 R$ 25,39 

LINGUICA CONG SUINA C/BACON ALEGRA 600G R$ 7,79 R$ 7,01 R$ 7,17 

LINGUICA FRESC CONG PERNIL ALEGRA 5KG R$ 61,70 R$ 55,55 R$ 56,76 

BACON ESPECIAL DE PERNIL R$ 16,23 R$ 14,61 R$ 14,93 



 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  4 

PONTO DE ENCONTRO: Que de segunda a sexta-feira, a partir das 11h40, a Rádio Antena Sul FM 102,7, veicula 
o programa Ponto de Encontro Castrolanda. O programa transmite notícias do agronegócio, cotações, entrevistas 
e deixa você antenado sobre o que está acontecendo na Castrolanda. 

 
AGROLEITE: Que em 2019 o Agroleite será realizado entre os dias 13 e 17 de agosto. O evento é considerado a 
vitrine da tecnologia do leite no Brasil. A última edição registrou recorde de público e volume de negócios.  O 
evento acontece na Cidade do Leite. 

 
mercado agropecuário 

 

 
Cotações futuras | BM&F 

SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

MAIO U$ 19,82 36,22 - 3,8470 

JULHO U$ 20,05 33,65 - 3,8670 
AGOSTO U$ 20,27 - - 3,8800 

       
 
      Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2016/2017 

AVEIA Branca Consumo - - 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$ 75,50 R$   30,17 

SOJA Disponível Castrolanda R$ 73,82 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$ 77,50 - 

SOJA Disponível Santos 2019 R$ 77,30 - 

MILHO Castro R$ 35,00 R$   19,21 
MILHO Itaberá R$ 34,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 172,50 R$   94,80 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 182,50 R$   84,60 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 870,00 R$ 644,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 950,00 - 
TRIGO Doméstico - R$ 584,00 

TRITICALE  - R$ 381,50 

 

Plantão Veterinário 
 
Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-660  
               Robson Nisgoski | (42) 3232-2844 – (42) 9 9978-1899 
 
Castrovet – Plantão Permanente | (42) 9 8824-3466 
 
Maneio – Plantão Permanente | (42) 3227-4046 – (42) 9 8404-8603 
 
Coopervet – Plantão Permanente | (42) 9 9164-0636 
 
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544  
                                    Cibelli (042) 9 9128-5904  
                                    Larissa (042) 9 9151-0848  
 
Plantão Pool Leite 
 
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263 
Logística Leite  – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865 
 
Plantão Loja Agropecuária  
 
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


