
 

 

       DESTAQUE: 
 

 

Cooperado (a), o Setor de Comunicação informa que estão disponíveis os 

calendários 2016 e já podem ser retirados com Vanessa na recepção do 

escritório da Matriz, e a partir da próxima semana serão encaminhados 

para os Entrepostos.  

Nº 51 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA *23.12.2015 

//EXPEDIENTE DE FIM DE ANO 
Por decisão da Diretoria, a Cooperativa informa que dia 
31 dezembro (quinta-feira) o atendimento nos setores 
administrativos encerra às 12 horas. Nos setores 
operacionais, fábrica, o expediente segue em regime 
normal de atendimento ou de plantão/escala conforme 
acordo com o Encarregado e/ou Coordenador da área. 
Cooperado programe-se. 
 
 

//PORTAL DO COOPERADO 
O setor de Tecnologias da Informação e Comunicação 
informam o lançamento do Portal do Cooperado 2.0. O 
novo portal traz novos recursos, padronização de telas, 
consultas e relátorios, além de garantir uma experiência 
nova com interfaces mais limpas e direcionadas às áreas 
de negócios. Para utilizar acessar os Cooperados 
necessitam efetuar o recadastramento, no setor de 
Cadastros da Matriz ou através do telefone (42) 3234-
8100. A versão antiga do portal estará disponível até 14 
de fevereiro de 2016 (domingo).  
Além do novo Portal do Cooperado, foram lançados os 
aplicativos para uso em dispositivos móveis. Estes 
aplicativos da Castrolanda estão disponíveis nas lojas 
App Store, Google Play e Windows Phone Store. 
 
 
 

:: CORPORATIVO 
 

//WHATSAPP DAS ÁREAS 
Já estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp 
informações da Cooperativa por meio deste canal de 
acesso facilitado. Os grupos são: Corporativo, Agrícola, 
Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola 
São Paulo e Novos Negócios.  
Se você 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  
*Para quem não sabe, o WhatsApp é um comunicador 

instantâneo para smartphones, que permite troca de 

mensagens, imagens, vídeos e áudio. 

 
 

//JOVEM COOPERATIVISTA 
Participe do 1º Gira Jovem, um encontro de jovens de 15 
a 25 anos (cooperados e filhos de cooperados) que será 
realizado no dia 22 de janeiro (sexta-feira), às 15h30, no 
Memorial de Imigração Holandesa. Cooperado(a) 
incentive o seu filho(a) a participar dos programas da 
Cooperativa. Faça a inscrição na Assessoria de 
Cooperativismo até o dia 11 de janeiro (segunda-feira) 
pelo telefone (42) 3234-8284 ou no Entreposto mais 
próximo. 
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// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- COOPERADOS 
Cooperado (a) segue a divulgação das taxas dos serviços da área de Negócios Corporativo. Nas próximas edições serão publicadas 
as taxas das demais áreas de atuação da Cooperativa. 

 
UNIDADE/SERVIÇO FORMA DE COBRANÇA 2016 

NEGÓCIOS CORPORATIVOS 
 

  

Financeiro 
 

  

atualização limite de crédito por atualização de limite  R$             66,12  

Administração 
 

  

por criadeira instalada mensal  R$              1,82  

administração grupo granizo por cultura inscrita  R$             28,85  

planos simples invest. (limit.a 1% do proj.) por projeto  R$           235,00  

taxa transf. ICMS associados sobre valor pago 30,00% 

MEIO AMBIENTE  
 

  

Processos Administrativos Ambientais 
 

  

licenciamento Suinocultura projeto  R$        2.102,00  

licenciamento de Bovinocultura projeto  R$        2.675,00  

licenciamento de tanques de oleo diesel projeto  R$        1.201,00  

DLAE - Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual projeto  R$           600,00  

autorização ambiental (administrativo) projeto  R$           600,00  

renovação de licenciamento projeto  R$        1.048,00  

Vistoria Ambiental 
 

  

vistoria ambiental e diagnóstico macro (visita técnicasuinocultura/ bovinocultura/ outros) visita  R$           210,00  

EIA - Estudo de Impacto Ambiental projeto  R$        1.201,00  

Projetos Técnicos 
 

  

PGRS - plano de gerenciamento de resíduos sólidos para propriedades rurais projeto  R$        1.201,00  

projeto de implantação florestal (reflorestamento) projeto  R$        1.605,00  

projeto técnico do sistema de efluentes (tanque de óleo diesel) projeto  R$        1.201,00  

outorga de uso de recursos hídricos e lançamento de efluentes  projeto  R$        1.201,00  

informação de corte de pinheiro s/ laudo até 15 m³ projeto  R$           300,00  

informação de corte de pinheiro c/ laudo mais de 15 m³ projeto  R$        1.201,00  

projeto de recuperação de águas degradadas (reserva legal, mata ciliar e outras) projeto  R$        1.201,00  

projeto de reuso de água e aproveitamento de águas pluviais projeto  R$        1.201,00  

planejamento conservacionista de solos e águas - ADAPAR projeto  R$        3.210,00  

hora técnica (para atividades que não envolvem projetos mencionados anteriormente) hora  R$           182,00  

Certificação do IBAMA 
 

  

cadastro técnico federal cadastro  R$           360,00  

Gestão Ambiental 
 

  

gerenciamento de planos de controle ambiental mensal  R$           120,00  

gerenciamento de TAC's - termo de ajuste de conduta mensal  R$           210,00  

 
:: UNIDADE DE FEIJÃO 
 

//NOTA FISCAL NA ENTREGA DA CARGA 
A Unidade de Negócios Feijão comunica que as cargas de produtos enviadas para a Unidade devem estar sempre acompanhadas 
da Nota Fiscal de entrega de produto na Cooperativa (NFEC), com a matrícula de sua cota, evitando assim dúvidas  no fechamento 
de safra. Mais informações com Tania Rausis pelo telefone (42) 3234-8206.   
 

 

                                                                            EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
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 



 

 INFORMATIVO SEMANAL *  3

 

 
 

 

:: CARNES 
 

//COTAS DE PARTICIPAÇÃO DE OVINOCULTURA 

O Setor de Ovinos disponibiliza cotas de participação na Unidade de Melhoramento Genético de Ovinos. São 28 cotas, e o valor de 
cada cota é de R$ 2.000,00 com reajuste anual de acordo com as taxas internas da Cooperativa. Mais informações sobre as 
Normas de Participação com o Coordenador Tarcísio Bartmeyer pelos telefones (42) 3234-8127 / (42) 8837-2770, ou pelo e-mail 
tarcisio@castrolanda.coop.br. O prazo para formalizar a participação é até o dia 30 de dezembro (quarta-feira) no Setor de 
Ovinocultura da Cooperativa.  
 

:: LEITE 
 

//MÚTUO DE RATEIO PARA SANIDADE E MÚTUO DE RATEIO PARA RAIO 
Atenção cooperado(a) integrado na Bovinocultura Leiteira, no ano de 2014 houve a revisão do Regulamento do Controle Sanitário 
(RCS) da Castrolanda e para 2015 a meta foi a revisão do atual Compromisso Mútuo de Rateio. O Comitê de Controle Sanitário 
elaborou uma proposta, que está registrada em dois documentos (Regulamento do Mútuo de Rateio para Sanidade e 
Regulamento do Mútuo de Rateio para Raio), com objetivo de dar continuidade a esse processo, como abrir o documento para 
Consulta Pública, entender a proposta feita pelo Comitê do Controle Sanitário e tomar decisões com a participação de todos os 
cooperados(as). O setor informa que fará uma apresentação do atual status do Regulamento do Controle Sanitário e das 
propostas elaboradas para o Mútuo de Rateio para Sanidade e Mútuo de Rateio para Raio, e mostrará as mudanças propostas. É 
importante a participação em uma das três datas, pois será apresentado uma proposta de mudança no cálculo das indenizações, 
por ser complexa e de difícil entendimento somente através de texto redigido.  
Cooperado (a), programe-se para participar de umas das datas programadas para apresentação da proposta: 

• 08 de janeiro (sexta-feira), das 10h30 às 12h, no Espaço Educação Corportativa (antigo DAT) 

• 12 de janeiro (terça-feira), das 10h30 às 12h, no Espaço Educação Corportativa (antigo DAT) 

• 16 de fevereiro (terça-feira), das 10h30 às 12h, no Espaço Educação Corportativa (antigo DAT) 
Ressaltamos também que através da Circular abrimos o assunto para consulta pública entre os cooperados(as), e pedimos que 
sugestões sejam levadas ao conhecimento da gerência da área. Mais informações na área de Negócios Leite com o gerente 

Henrique Costales Junqueira (42) 3234-8178, (42) 8837-0318 ou pelo e-mail henrique@castrolanda.coop.br. 
 

:: COMUNIDADE 
 

//CENTRO CULTURAL CASTROLANDA 
A Associação de Moradores da Castrolanda agradece a sua participação em 2013 e/ou em 2014 no Projeto do Centro Cultural de 
Castrolanda. A construção da Casa principal está em fase de conclusão e o anexo para abrigar as máquinas já está coberto. O 
objetivo é inaugurar o Museu no próximo ano. Para tal novamente solicita a sua colaboração. Você pode usufruir o direito de 
destinar 6% do seu imposto de renda devido para projetos culturais aprovados pelo Ministério de Cultura, e desta forma 
contribuir para fortalecer a economia local e as iniciativas culturais.  Solicite apoio do seu contador e deposite ou faça 
transferência identificada com seu CPF numa destas contas até o último dia útil do ano calendário (expediente bancário).  
Associação de Moradores de Castrolanda - CNPJ – 03.228.284/0001-66 
Pronac 13-0429: para a construção do Museu | Banco do Brasil: 0485-5 - Conta captação 33.596-7   
Pronac 14-11492: “Museu Histórico de Castrolanda - organização e difusão”.           
Banco do Brasil: 0485-5 - Conta captação: 35.672-7 
O último Projeto foi elaborado para fazer o inventário e catalogação do acervo, restaurar itens, planejar a exposição e a própria 
mudança. Mais informações na Contabilidade dos Cooperados (Castrolanda) com Jorge (42) 3234-8138, 
jorgeleonardo@castrolanda.coop.br ou com Ina Nienhuys: (42) 3232-0110, cccastrolanda@gmail.com (Comissão Museu da 
Associação de Moradores da Castrolanda).  
COMO CONTRIBUIR: 
A). Quando realizados diretamente no Banco do Brasil: 1º identificador: informar o CNPJ ou CPF do patrocinador ou doador; e 
2º identificador: utilizar, conforme o caso, o seguinte código:   2 – Doação; 
B). Quando realizados em outra instituição financeira, por meio de DOC: Informar, no campo finalidade, o seguinte código:  - 20 – 
Doações Lei Rouanet     
C). Quando realizados em outra instituição financeira, por meio de TED: Informar, no campo finalidade, o seguinte código: 
Transferência pela cliente: ...................  – 44 – Lei Rouanet – Doação 
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:: MERCADO AGROPECUÁRIO 
 
 
  // COTAÇÕES FUTURAS | BM&F 

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

JANEIRO                       8,82               36,70                 33,20 3,9530 

MARÇO                        8,82                38,00                 34,50 4,0460 

MAIO                            8,85                36,70                 33,20 4,0350 

 
 
  // MERCADO AGRÍCOLA 

 
PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO PREÇO MÍNIMO SAFRA 2014/2015 

AVEIA Branca Consumo - R$ 267,00 
AVEIA Preta Consumo - - 
SOJA Disponível Ponta Grossa R$   81,00 R$   25,11 
SOJA Disponível Castrolanda R$   79,80 - 
SOJA Disponível Paranaguá - - 
SOJA Disponível Santos - - 

MILHO Castro R$   33,50 R$   17,46 
MILHO Campinas R$   35,00 - 
FEIJÃO Preto Extra – São Paulo - R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) - - 
TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 720,00 R$ 501,00 
TRIGO Pão Itaberá R$ 740,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 660,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 432,00 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 

 


