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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 
Haverá indicação de membros para o Comitê de Agricultores  
 

Pré-Assembleia São Paulo 
Data: 03 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) 
Horário: 15 horas  
Local: Auditório do Entreposto de Itaberá II/SP 
Haverá indicação de membros para o Comitê de Agricultores 

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

 

   

 
 

 

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.  
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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.  

 

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. 
 

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.  
 

leite 
 

Leilão de Gado Leiteiro                                                                                                                      
O setor de Comercialização informa que estão abertas as inscrições para o XVII Leilão de Gado Leiteiro 
da Castrolanda, que acontecerá no dia 18 de março (sábado) no Parque de Exposições Dario de 
Macedo-Castro/PR. Os interessados devem procurar a área de Negócios Leite, falar com Dirceu ou 
Johnny pelo telefone (42) 3234- 8047 ou (42) 8837-1969. 
 

carnes 
 

Comunicado da Unidade Industrial de Carnes – (UIC) 
A Diretoria da Intercooperação comunica aos associados produtores de suínos ligados à Unidade 
Industrial de Carnes a formação de preços a partir de 1º de janeiro próximo vindouro. 
 

Percentual de bonificação sobre o desembolso 
Para o primeiro trimestre de 2017, foi definido manter a retenção de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da bonificação adicional ao custo de desembolso na produção de suínos. Concluído o primeiro 
trimestre, será avaliado se o resultado da indústria de carnes e a evolução do mercado de suínos 
suportam de imediato o retorno da bonificação de 10% (dez por cento) sobre o custo de desembolso. 
Em caso contrário, a partir de abril próximo vindouro, será aplicado no mínimo um acréscimo de 1% 
a.m. (um por cento ao mês) até atingirmos o adicional de 10% sobre o custo de desembolso. 

 

Preço diferenciado para Ciclo Completo e Terminadores 
A partir de janeiro de 2017, será praticado preço diferenciado na entrega de suínos para produtores: 

 Ciclo Completo: Será mantida a forma usual de apuração do preço, pelo valor do custo de 
desembolso previsto na data da entrega, acrescido do percentual de 1% (um por cento) e a bonificação 
média de 4% (quatro por cento) por peso e carne magra. 
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 Terminadores de Leitões: Será apurado o custo de desembolso da aquisição dos leitões na data de 
início do lote, a ração proporcional ao consumo semanal, seus respectivos preços no período de 
consumo, demais custos aplicados no custo de desembolso do ciclo completo, acrescido do percentual 
de 1% (um por cento) e a bonificação média de 4% (quatro por cento) por peso e carne magra. 
 

Bonificação por peso e carne magra 
A partir de janeiro de 2017, serão pagos os seguintes percentuais de bonificação sobre o preço base de 
desembolso: 

 Peso Médio de Entrega: Bonificação média de 2% (dois por cento) sobre o preço base de 
desembolso do mês. 

 Carne Magra: Bonificação média de 2% (dois por cento) sobre o preço base de desembolso do mês. 
 
No mês de janeiro de 2017, a indústria  pagará na nota de entrega o preço de desembolso mais 1% (um 
por cento) e o valor da bonificação média de 4% (quatro por cento) por peso médio e carne magra, será 
pago no início de mês de fevereiro de 2017. 
 
A partir de fevereiro de 2017, a indústria destacará direto na nota de entrega: 

 Preço de desembolso acrescido de 1% (um por cento); 

 Bonificação referente a carne magra com variação de 0 a 4% (zero a quatro por cento); 

 Bonificação por peso padrão com variação de 0 a 4% (zero a quatro por cento); 
 

Rendimento da Carcaça 
Para apuração do pagamento dos suínos será mantido o rendimento médio de carcaça dos 50% 
(cinquenta por cento) melhores produtores do mês imediatamente anterior ao mês de entrega. A partir 
de fevereiro de 2017 o ajuste do rendimento não será mais ajustado no preço e sim no peso da carga 
dos animais. O peso considerado para o pagamento será a resultante da relação entre o rendimento da 
carcaça na entrega e o rendimento médio de carcaça dos 50% (cinquenta por cento) melhores 
produtores do mês imediatamente anterior. 
 

agrícola 
 

Pesquisa de Satisfação – Sementes Castrolanda 
Atenção Cooperado (a), no período de 27/12/2016 (terça-feira) até 10/01/2017 (terça-feira) o setor de 
Comercialização de Sementes Castrolanda iniciará a pesquisa de satisfação da Safra de Verão 2016. A 
pesquisa será aplicada por telefone ou e-mail (de acordo com a posição e necessidade do 
Cooperado/Terceiros) pela empresa J.R. Associados. A equipe do setor conta com a sua colaboração 
para avaliar e buscar melhorias contínuas nos serviços prestados pela Sementes Castrolanda. Desde já 
agradece a sua colaboração. 

 

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 pelo ), e-
mail contato@centroculturalcastrolanda.com.br ou pelos telefones: (42) 3234-1231 ou (42) 98834-9433 
(Ina Nienhuys, ou na Contabilidade dos Cooperados (Castrolanda) com Jorge (42) 3234-8140, 
jorgeleonardo@castrolanda.coop.br.  
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você sabia? 
 

Loja Agropecuária: Que a Loja Agropecuária Castrolanda tem disponível DDGS de milho, subproduto 
fibroso com alto teor de proteína e fibra, oriundo do processo de produção de etanol do milho. Uma 
alternativa para fazendas que estão com baixo estoque de silagem de milho. Maiores informações 
consulte o seu técnico da cooperativa. 

Canal de Atendimento ao Cooperado: Que a Cooperativa dispõe 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.  
 

mercado agropecuário 
 

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

JANEIRO     10,10  38,05 34,55 3,2770 

MARÇO       10,19 35,85 32,35 3,3400 

     MAIO          10,28 35,45 31,95 3,3950 

 
 

Mercado Agrícola 

PRODUTO DESCRIÇÃO MERCADO 
PREÇO MÍNIMO SAFRA 

2015/2016 

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

SOJA Disponível Ponta Grossa R$  75,00 R$   25,11 

SOJA Disponível Castrolanda R$   73,56 - 
SOJA Disponível Paranaguá R$   75,50 - 

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 


