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Leite 

 

       CRONOGRAMA LOJAS AGROPECUÁRIAS  

 
Cooperado (a) programe suas compras e antecipe suas retiradas: 

A Área de Negócios Leite informa que as Lojas Agropecuárias estarão fechadas conforme cronograma abaixo. 

O objetivo é a realização do inventário de estoque devido à adequeação às normas trabalhistas regulamentadas 

pelo e-social.  

INVENTÁRIO LOJAS-06/2019 

  Sexta  Sábado 

Loja Matriz-Peças 28/jun 29/jun 

Loja Itaberá 28/jun 29/jun 

Loja Ventania 28/jun 29/jun 

   
 

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE 

A Área de Negócios Leite reforça a importância da atualização cadastral da propriedade no Setor de  

Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado, conforme divulgação e orientações publicadas 

nas circulares anteriores. Esta atualização se faz necessária para viabilizar a realização das programações 

forrageiras.  

Devido a alterações ocorridas recentemente no CREA, não conseguiremos programar as áreas agricultáveis 

que não possuam cadastro na cooperativa. Mais informações com Raphael Gaida (42) 99136-9673. 

 
Carnes 

 

VENDA DE SILOS 

A Fábrica de Rações disponibiliza para venda (financiado) silos nos tamanhos: 4, 6, 9, 12, 16 e 18 toneladas. 

As inscrições para intenções de compra devem ser feitas até o dia 21 de agosto, com Edenilson  Bonete pelo 

telefone 3234-8093. Após definição do número de silos, serão determinadas as condições comerciais para 

formalizar o aceite para o associado. 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA 

A área de SSMA comunica que desde 10 de julho de 2018 está vigente a portaria n° 162 do Instituto Ambiental 

do Paraná (IAP), que regulamenta a atividade de bovinocultura confinada e semiconfinada no estado do 

Paraná, definindo critérios para o licenciamento da atividade considerando a tipologia do empreendimento, 

sistema de criação e pelo número de cabeças dos animais. 
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Segundo esta portaria, os pecuaristas tem o prazo de 2 anos a partir da sua publicação para se adequarem 

conforme as normas ambientais exigidas, sendo assim o prazo limite para a regularização e adequações será 

até 10 de julho de 2020. O produtor que não se adequar às referidas normas terá dificuldade em obter 

financiamentos, dificuldade na comercialização do leite e também ficará sujeito a autuação ambiental. 

Ficam dispensadas deste licenciamento somente as atividades de bovinocultura de corte e de recria de 

novilhas em sistemas extensivos e semiconfinado. 

O setor de SSMA está prestando o devido suporte e orientações. Em caso de duvidas e/ou necessidade de 

regularização, favor entrar em contato com Pedro Figueiredo através do telefone (42)3234-8164. 

 

Corporativo 
 

ATENÇÃO COOPERADOS! 

A partir de 1º de julho retiradas financeiras em conta movimento serão efetuadas exclusivamente por 

transferência bancária. Mantenha seu cadastro atualizado com as informações bancárias. Em caso de dúvidas, 

favor, procure seu Gestor de Carteira. Conheça e utilize o Portal de Cooperados e o Aplicativo. É seguro, prático 

e ágil. 

 

COMUNICADO IMPORTANTE AO PRODUTOR RURAL (RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ 

 A área de Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado informa que a Receita Estadual do 

Paraná poderá cancelar o Cadastro de Produtor Rural (CAD/PRO) de agricultores e pecuaristas do Estado. Os 

cancelamentos irão começar a partir do dia 11 de julho.  Neste sentido recomendamos acessar o link abaixo e 

verificar os nomes na lista e caso exista interesse em regularizar, será necessário dirigir-se a Secretaria da 

Agricultura do Município do imóvel, com os devidos CPF e RG. 

Dúvidas entrar em contato com o setor de Cadastro com Kimberly, Lia ou Marcos nos telefones: (42) 3234-

8264 ou (42) 991249580. 

 

Lista de produtores: 

https://sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2019/06/EX_2019-06-11-1.pdf  

Mais informações: 

https://sistemafaep.org.br/milhares-de-produtores-do-pr-poderao-ter-o-cadastro-cancelado  

 

Agrícola 
 

DISPONIBILIDADE DE FERTILIZANTES 

Informamos aos cooperados para se programarem  para entrega de fertilizantes diretamente na propriedade, 

qual deverá realizar o agendamento antecipado devido seu produto não estar armazenado nas unidades da 

Cooperativa). Dessa forma, pedimos  antecipadamente sua solicitação, para efetuar o carregamento 

diretamente no porto.  

https://sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2019/06/EX_2019-06-11-1.pdf
https://sistemafaep.org.br/milhares-de-produtores-do-pr-poderao-ter-o-cadastro-cancelado
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ENERGIA ELÉTRICA RURAL 

A área de negócios Energia comunica os cooperados que no prazo de 05 (cinco) anos o subsídio da tarifa de 

Energia Elétrica Rural, que hoje é de aproximadamente 40% - será zerada, conforme decreto n° 9.642/2018. O 

setor solicita que os cooperados enviem  uma cópia da última fatura completa com histórico de energia elétrica, 

número da matrícula, nome da propriedade e as coordenadas geográficas do ponto de consumo para o e-mail 

energia@castrolanda.coop.br, ou contatar Ednize pelo telefone (42) 3234-8233. 

Objetivo: o setor analisará cenários e alternativas para mitigar o impacto do aumento da tarifa elétrica 

rural aos cooperados.  

 
 
Mercado agropecuário 
 

 

 

PLANTÃO VETERINÁRIO 

• Univet – Luiz Carlos Nisgoski | (42) 3232-1197 – (42) 9 9961-6606 

• 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 

 

PLANTÃO LOJA AGROPECUÁRIA 

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

 
 
CONTATOS QUALIDADE DO LEITE CASTROLANDA 
 

• Thais: (42) 98823-8544; 

• Cibelli (42) 99128-5904; 

• Larissa (42) 99151-0848; 

• Leonardo (42) 98824-8229; 
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