
corporativo 
 

 

Atenção Cooperado (a), reserve as datas para a Pré-Assembleia Anual de Balanço, Pré-Assembleias 
Regionais e Assembleia Geral Ordinária (AGO). Abaixo as datas e locais. Outras informações na 
Diretoria com Ana Julia (42) 3234-8003 ou email anajulia@castrolanda.coop.br.  

 

Pré-Assembleia Anual de Balanço 
Data: 27 de janeiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa 
 

PRÉ-ASSEMBLEIAS REGIONAIS 

Pré-Assembleia Piraí do Sul  
Data: 03 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 09 horas  
Local: Auditório do Entreposto de Piraí do Sul/PR 
 

Pré-Assembleia São Paulo 
Data: 03 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 15 horas  
Local: Auditório do Entreposto de Itaberá II/SP 

 

Assembleia Geral Ordinária 
Data: 21 de fevereiro de 2017 (terça-feira) 
Horário: 14 horas 
Local: Memorial da Imigração Holandesa 
 

MULHER COOPERATIVISTA: Dia Internacional da Mulher – Agende-se 
Reserve a data de 8 de março (quarta-feira) para o 20º Encontro da Mulher Cooperativista que será 
realizado no Memorial da Imigração Holandesa. Mais informações nas próximas circulares.  

 

 

   

 
 

 

Expediente de Fim de Ano 

Por decisão da Diretoria, a área de Gestão de Pessoas informa o expediente da 

Cooperativa no dia 30 dezembro (sexta-feira), véspera de Ano Novo.  O atendimento 

nos setores administrativos vai encerrar às 12 horas. Nos setores operacionais 

e  fábricas 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 e antecipe as suas retiradas.  
 

Nº 51 * PUBLICAÇÃO SEMANAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA * 22.12.2016 



 

 
INFORMATIVO SEMANAL *  2 

 
Cadastro Produtor Rural (Cadpro) 
A área Administrativo Financeiro da Cooperativa informa os cooperados que não tem o Cadastro de 
Produtor Rural (CADPRO) no estado do Paraná e (CADESP) no estado de São Paulo, que haverá 
retenção de impostos (ICMS) sobre as operações efetuadas dentro da Cooperativa. Isso se deve ao 
bloqueio efetuado recentemente pela Receita Estadual. Cooperado, se ainda não possui seu 
CADPRO/CADESP providencie junto da Prefeitura do Município em que sua propriedade está 
localizada e procure a área de Cadastros da Cooperativa para a atualização desta informação. Mais 
informações com Priscila Sanches ou Francyelle Moreira pelos telefones (42) 3234-8202 ou (42) 3234-
8264. 
 

Calendários 2017 
Já está disponível o calendário 2017 da Cooperativa e pode ser retirado na recepção do escritório da 
Matriz, na Castrolanda com Marielli Bonfim. Cooperado (a) das Unidades da Castrolanda fora do 
Município de Castro retire seu calendário com o coordenador da Unidade.  
 

Whatsapp das Áreas 
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.  
 

agrícola 
 

 

Coleta Seletiva de Embalagens de Agrotóxicos 
A Unidade de Negócios Agrícolas disponibiliza para os cooperados o serviço de recebimento das 
embalagens dos agrotóxicos vazias. Atenção para os procedimentos para devolução de embalagens 
vazias no posto de coleta: 
 

 Fazer a tríplice lavagem corretamente sem deixar resíduos na parte interna e externa da 
embalagem; 

 As embalagens devem ser enviadas em bags, separadas em suas respectivas litragens, não 
aceitaremos as embalagens acondicionadas em caixas. As caixas deverão ser desmontadas e 
entregues separadamente; 

 As tampas devem ser enviadas separadas das embalagens em sacos próprios para 
agrotóxicos (sacos de resgate) que são comercializados no FIA. Somente as tampas das 
embalagens contaminadas (tratamento de sementes) devem ser entregues junto a embalagem; 

 Embalagens flexíveis e aluminadas (não laváveis) devem ser acondicionadas em sacos para 
agrotóxico. Deve ser contado e anotado a quantidade de embalagem devolvida em cada saco de 
resgate. Lacres, bulas, papéis avulsos também devem ser entregues em sacos para agrotóxicos; 

 Embalagens consideradas contaminadas (tratamento de sementes) não devem ser tríplice 
lavadas e sim entregues tampadas, separadas das demais embalagens; 

 Embalagens de 20 litros (baldes), não precisam ser entregues em bags; 

 As embalagens que tiverem resíduo de produto não serão recebidas; 

 Somente recebemos carga com agendamento prévio. 
 
Os agendamentos devem ser feitos pelo telefone (42) 3234-8119 com Sabrina Valenga, no setor do FIA 
– Fornecimento de Defensivos.  

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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comunidade 
 

 

Seja parceiro do Centro Cultural Castrolanda 
O Centro Cultural Castrolanda apresentou seu plano anual de atividades ao Ministério da Cultura (Minc) 
e obteve aprovação do projeto para a captação de verbas, via Lei Rouanet, para manutenção das suas 
atividades. PRONAC 163742 Plano Anual de Atividades 2017 – Centro Cultural Castrolanda. 
 
Para ajudar a instituição cultural manter seu calendário de atividades, a preservar e difundir a história de 

Castrolanda e instrumentalizar o museu, pessoas físicas poderão destinar até 6% do valor devido do 

imposto de renda e as pessoas jurídicas 4%. Os valores precisam ser depositados na conta da 

instituição até o dia 28 de dezembro e posteriormente esse valor será abatido na sua totalidade na 

declaração do Imposto de Renda e diante a apresentação de um recibo de mecenato fornecido pelo 
Centro Cultural Castrolanda. 
 
Para mais informações sobre a Lei de Incentivo Fiscal e para saber como destinar o seu Imposto de 
Renda para o projeto Centro Cultural Castrolanda entre em contato pelos telefones: (42) 3234-1231 ou 
(42) 98834-9433 (Ina Nienhuys), e-mail contato@centroculturalcastrolanda.com.br, ou na Contabilidade 
dos Cooperados (Castrolanda) com Jorge (42) 3234-8140, jorgeleonardo@castrolanda.coop.br.  

 
você sabia? 
 
 

 

ECOPONTO: Que a Colônia tem uma unidade de EcoPonto e que funciona todas as segundas e 
quintas-feiras das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, é aberto ao público em geral. O EcoPonto recebe 
resíduos de obras, podas de jardim, eletroeletrônicos, móveis velhos e lixo reciclável.  
 

LOJA AGROPECUÁRIA: Que a loja Agropecuária Matriz realiza venda direta de motores 
estacionários, moto-geradores, bombas para poços e outros equipamentos. 

 

HERANÇA HOLANDESA: Que a Farinha de Trigo Herança Holandesa é fruto da intercooperação de 
três cooperativas paranaenses de origem holandesa: Frísia, Castrolanda e Capal. E seu objetivo é 
atender às indústrias de massas, panificação e biscoitos. 
 

CAD/PRO e CAD/ESP: Que o objetivo da Inscrição Estadual do Produtor Rural (CAD/PRO e CAD/ESP) 
é exclusivamente para efeitos de comercialização da produção dos produtores rurais. E deverão 
inscrever-se no Cadastro de Produtores Rurais – CAD/PRO ou CAD/ESP, antes do início de suas 
atividades, as pessoas físicas que se dediquem à atividade agropecuária e que pretendam realizar 
operações relativas à circulação de mercadorias. 
 

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008: Que a Castrolanda tem três unidades certificadas pela ISO 
9001:2008. A primeira Unidade a ser receber a certificação foi a Fábrica de Rações de Piraí do Sul, 
seguida pela Unidade de Beneficiamento de Sementes e Unidade Genética de Sêmen de Suíno. A NBR 
ISO 9001 descreve como devem ser organizados os sistemas de gestão da qualidade em diversos 
serviços ou processos e auxilia a empresa a desenvolver a melhoria da qualidade e de sua 
produtividade. A implantação deste Sistema representa a obtenção de uma poderosa ferramenta para 
melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos pela Castrolanda. 
 
 
 

 
 

mailto:contato@centroculturalcastrolanda.com.br
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mercado agropecuário 

 
 

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

JANEIRO     10,09  38,95 35,45 3,3310 

MARÇO       10,19 36,65 31,50 3,3900 

     MAIO          10,28 35,70 30,00 3,4635 

 
 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

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

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  76,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   74,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   79,50 - 

SOJA Disponível Santos 2017 - - 
MILHO Castro R$   34,50 R$   17,46 

MILHO Itaberá R$  33,00 - 

FEIJÃO Preto Extra – São Paulo R$ 250,00 R$   72,00 
FEIJÃO Carioca Comercial (8) R$ 135,00 - 

TRIGO Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania R$ 600,00 R$ 501,00 

TRIGO Pão Itaberá R$ 640,00 R$ 552,00 
TRIGO Doméstico R$ 540,00 R$ 417,00 

TRITICALE  R$ 360,00 R$ 285,00 

 

 

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 9908-7626 – (42) 9 8836-4569 

Núcleo da Garantia da Qualidade e Medicina da Produção – Plantão | (42) 9 8886-6329 
 

Plantão Pool Leite 

Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 

Logística Leite  – Plantão | (42) 9 9139-3552 – (42) 9 8837-3643 
 

Plantão Loja Agropecuária  

Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024 


