
 

 

corporativo 
 
 

ITR 2016 
A Contabilidade de Cooperados informa que vai encerrar no dia 30 de setembro (sexta-feira) o prazo para entrega 

das declarações do ITR 2016 (Imposto Territorial Rural). Estão obrigados a declarar, entre outros, a pessoa física e 

jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título; um dos condôminos (quando o imóvel 

pertencer a várias pessoas); e o inventariante, em nome do espólio (enquanto não for concluída a partilha). A 

entrega é obrigatória inclusive para os contribuintes imunes ou isentos do ITR. Mais informações no setor de 

Contabilidade de Cooperados pelo telefone (42) 3234-8011. 
 

 

Campanha de Arrecadação de Alimentos 
Está aberta até o dia 30 de setembro (sexta-feira) a Campanha de Arrecadação de Alimentos não perecíveis em prol 

das instituições: Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici, ao Centro de Atendimento a Criança e ao 

Jovem (CACJ) e Chacará Vale da Esperança. Os pontos de coletas em Castro estão distribuídos na Matriz, Fia, Loja 

Agropecuária e área de Negócios Leite e Carnes. A campanha faz parte das ações do Dia C (Dia de Cooperar) 

promovido pelo Sescoop e está aberta para todas as Unidades da Cooperativa.  Doe alimentos, a sua ajuda faz a 

diferença.  
 

 

Whatsapp das Áreas 
Já estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, informações da Cooperativa com os grupos: Corporativo, 

Agrícola, Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola São Paulo e Novos Negócios. Se você cooperado (a) 

ainda não participa informe o seu número e grupo de interesse para a área de Comunicação da Cooperativa, através 

do número (42) 3234-8084 ou email comunicacao@castrolanda.coop.br. O WhatsApp é um comunicador 

instantâneo para smartphones que permite troca de mensagens, imagens, vídeos e áudio.  

 

 

 

 

Centro Cultural Castrolanda 
A obra do Centro Cultural Castrolanda segue para fase de conclusão: jardinagem, instalação 

dos móveis, máquinas e equipamentos. Agora é hora de convidar a comunidade a colaborar 

com equipamentos que vão enriquecer a história do local, entre eles: semeadeiras antigas, 

aplicadores de defensivos, picador de milho, adubadeira, ordenhadeiras (pré Alfa laval e 

Manus), tratores antigos (Hanomag e Deutz) que foram utilizados pelos pioneiros na 

Castrolanda. Esses materiais são para exposição no museu e podem ser doados e/ou 

emprestados por tempo determinado. A organização pede ajuda para a comunidade pensar 

formas de encontrar este material para fazer do Museu um retrato do início da Colônia 

Castrolanda e se coloca aberta para ideias. Manifeste a sua participação com Jan Loman (42) 

9973-8512, Roelof Kassies (3234-1173) ou com Tinus Rabbers (8407-8251).   
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Programa Amigas do Leite 
As Amigas do Leite convidam as cooperadas, esposas e filhas maiores que 18 anos a participarem do 

curso sobre Web+Leite, que será realizado nos dias 19 de outubro (quarta-feira) e 16 de novembro 

(quarta-feira), com ínicio às 08h e término às 12h, no Espaço Educação Corporativo (antigo DAT). As 

vagas são limitadas. Faça sua inscrição até o dia 11 de outubro (terça-feira), na Assessoria de 

Cooperativismo ou  pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou pelo 

e-mail roselia@castrolanda.coop.br 

 
 

Programa Jovem Cooperativista 
O Programa Jovem Cooperativista convida jovens entre 15 a 25 anos para participar do TEAL - 

Treinamento Experiencial ao Ar Livre, que será realizado no dia 15 de outubro (sábado), na RPPN 

Ninho do Corvo em Prudentópolis. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição até dia 07 de outubro 

(sexta-feira), na Assessoria de Cooperativismo ou  pelos telefones (42) 3234-8318 e (42) 3234-8284 

com Daiane ou Roselia, ou pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br 

 
 

Seguro Agrícola 
O Setor de Planejamento Agronômico informa que a corretora Balsano fará atendimento na Cooperativa para 

contratação do seguro agrícola referente a safra de verão 2016/2017, culturas soja, milho grão e feijão. As opções do 

seguro são via Seguradora Mapfre ou a adesão ao Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo Granizo da Cooperativa. O 

ano é atípico e instável em relação à Subvenção Federal, devido a isto a Cooperativa solicita que o cooperado(a) que 

deseja contratar o seguro agrícola, entre em contato o mais breve possível, principalmente se a intenção de 

contratar o seguro de suas lavouras for via Seguradora Mapfre. Mais informações pelos telefones (42) 3234-8008 

ou (42) 3234-8115 com Jefferson ou Rodolfo. 

 

 

Pesquisa de Satisfação 
Com objetivo de avaliar a qualidade e satisfação dos serviços oferecidos pela Castrolanda em 2016 será realizada 

uma pesquisa junto aos Cooperados. A empresa responsável por desenvolver este trabalho é a SIQUEIRA CAMPOS 

ASSOCIADOS, de Porto Alegre (RS), especializada em pesquisas e estatísticas. Esta pesquisa será realizada por 

telefone no período entre 1º a 30 de setembro. Os dados obtidos são confidenciais. Sua participação é muito 

importante, pois essa pesquisa servirá de base para a melhoria contínua do relacionamento da Castrolanda com os 

seus Cooperados. Mais informações no setor de Assessoria de Cooperativismo ou  pelos telefones (42) 3234-8318 e 

(42) 3234-8284 com Daiane ou Roselia, ou pelo e-mail roselia@castrolanda.coop.br . 

 
 
 

batatas 
 
Terra preta para venda 
A área de Negócios Batatas informa aos cooperados que tem disponível para venda substrato de batata, terra preta 
para aplicação em jardins e gramados. O valor é de R$ 0,20/kg. Mais informações na Unidade da UBBS, falar com 
Fernando Ferraz  pelo telefone (42) 3234-8189.  
 
 
 

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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carnes 
 
Curso sobre manejo na terminação de suínos 
Cooperado, participe do curso sobre manejo na terminação de suínos, que será realizado na quarta-feira, 28 de 

setembro, na sala Educação Corporativa, antigo DAT, das 13h30 às 17horas. Conteúdo:  

• Revisão dos procedimentos operacionais da fase de terminação. 

• Instrutores: Equipe Técnica de Suínos da Castrolanda. 

• Público Alvo: Suinocultores, funcionários de granjas de suínos de cooperados.  

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro (sexta-feira) na Unidade de Negócios Carnes, com Pamella, 

(42) 3234-8019, ou Lurdeniz (42) 3234-8021. 

 
 
 

leite 
 
Coleta 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 26 a 30 de setembro. Cooperado, atenção para datas e locais de coletas: 

• Dia 26 de setembro (segunda-feira) - UPN/ Castro – das 13h às 15h 

• Dia 26 de setembro (segunda-feira) - Igreja de São Sebastião/Maracanã – das 16h às 17h   
 

• Dia 27 de setembro (terça-feira) - Igreja do Abapan – das 08h às 09h30 

• Dia 27 de setembro (terça-feira) - UPL do Socavão – das 10h às 10h30 

• Dia 27 de setembro (terça-feira) - Igreja do Socavão das 13h às 14h 

• Dia 27 de setembro (terça-feira) - Escola das Pedras – das 15h às 16h 
 

• Dia 28 de setembro (quarta-feira) - Recanto das Brotas/Piraí do Sul- das 08h30 às 09h30 

• Dia 28 de setembro (quarta-feira) - Igreja da Ressaca/Piraí do Sul – das 10h às 11h 

• Dia 28 de setembro (quarta-feira) - CTG/ Ventania – das 14h às 15h 
 

• Dia 29 de setembro (quinta-feira) - Povoado Riozinho/Ipiranga– das 10h às 11h 

• Dia 29 de setembro (quinta-feira) - Igreja Catanduva/Carambeí – das 13h30 às 14h 

• Dia 29 de setembro (quinta-feira) - Igreja do Tronco/Castro – das 14h30 às 15h30 

• Dia 29 de setembro (quinta-feira) - Igreja dos Agostinhos/Castro – das 16h30 às 17h 
 

• Dia 30 de setembro (sexta-feira) - Ponte Alta/Itararé– das 10h às 11h 

• Dia 30 de setembro (sexta-feira) - Engenheiro Maia/Itaberá – das 14h30 às 15h30 
 

Mais informações com Wanderson (Castro, Carambeí e Ipiranga) pelos telefones (42) 3234-8076, (42) 3234-8077 

ou com  Robson Jardim pelo telefone (42) 8837-2452. Em Piraí do Sul e Ventania falar com José Márcio pelo 

telefone (42) 8886-6971. Em Itararé e Itaberá falar com Fernando Medina pelo telefone (15) 9.9109-4348. 

 

 
 

agrícola 
 
 

Parceria Sebrae: Sistema de Gestão na Propriedade 
A Unidade de Negócios Agrícola informa que ainda há vagas para cooperados que desejarem inscrever-se no 
Projeto de Implantação de um Sistema de Gestão na Propriedade em parceria com o Sebrae. Interessados entrar em 
contato com Rosana, pelo telefone (42) 3234-8144 ou pelo e-mail rosana@castrolanda.coop.br. 
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você sabia? 
 

 

LOJA AGROPECUÁRIA: Que a Loja Agropecuária,  agora é credenciada Pirelli  na venda de pneus e  também 
comercializa lubrificantes da marca Shell.  Venha conferir nossos preços competitivos ou realize suas cotações e 
solicitações de pedidos através do e-mail pedidos_lojas@castrolanda.coop.br .  
 
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS VETERINÁRIOS: Que a Cooperativa observando a legislação ambiental, 
disponibiliza processo estruturado para a coleta de resíduos veterinários oriundos da área de bovinos de leite.  
 
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO: Que este ano a Castrolanda completa 65 anos e a Cooperativa vai 
organizar um evento de confraternização no dia 25 de novembro para cooperados e cônjuges, no Pavilhão Agroleite, 
na Cidade do Leite. Aguarde mais informações nas próximas circulares.  
 
 
 

mercado agropecuário 
 
 
 

Cotações futuras | BM&F 
SOJA BMF MILHO CAMPINAS R$ R$ / FOB / CASTRO DÓLAR COMERCIAL 

NOVEMBRO        9,85  41,35 37,85 3,2930 

 JANEIRO              9,90 42,00 38,50 3,4120 

 
 
Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  79,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   77,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   81,00 - 

SOJA Disponível Santos - - 
MILHO Castro R$   38,00 R$   17,46 

MILHO Campinas R$  41,50 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 275,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 315,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 700,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 680,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 640,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 280,00 R$ 285,00 

 
 

Plantão Veterinário 
Univet - Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9961-660  
                 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 


