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ÁBRICA DE RAÇÕES CASTRO

Atenção cooperados(as):

A fábrica informa que nos dias 25/12/2021 (sábado) e 
01/01/2022 (sábado) não haverá entregas de rações, favor 

verificar as datas de antecipação relacionadas 
abaixo conforme sua atividade:

As entregas serão realizadas normalmente, porém não haverá 
entregas nos dias 25/12/2021 e 01/01/2022. Estaremos 

trabalhando nos dias 19/12/2021 e 26/12/2021 para atender seus
pedidos de forma antecipada, caso seja solicitado. Lembramos
que para estas atividades, os pedidos deverão ser realizados até

às 14:00 do dia anterior a entrega de rações.

Faça sua programação com antecedência e Boas Festas!

Programação para suinocultura, ovinocultura e poedeiras:

CLIQUE AQUI E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO PARA
PEDIDOS DE RAÇÕES - ATIVIDADE BOVINOCULTURA

https://www.castrolanda.coop.br/wp-content/uploads/2021/12/Pedido-de-Ra%C3%A7%C3%B5es-fim-de-ano.pdf


.

Castro | Matriz
17 de dezembro, das 7h às 17h
Contato: William (42) 9.9101-4149.
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A Cooperativa Castrolanda disponibiliza para venda os 
itens listados abaixo. 

Interessados podem entrar em contato com Luis Felipe 
de Moura da Silva pelo telefone ���� ����������
ou e-mail luiss@castrolanda.coop.br.

Esteira Transportadora Tipo Redler Estrutura

Conjunto de Redler contendo chapas laterais e tampas.
Nº inventário: 1083-0-1
Nº imobilizado: 201528



Esteira Transportadora Tipo Redler Estrutura

Conjunto de Redler contendo chapas laterais e tampas.
Nº inventário: 56693-0-1
Nº imobilizado: 201462

Resfriador de Grãos MCA LDS

Nº inventário: 38342-0-1
Nº imobilizado: 201703



Rosca Transportadora 

Estrutura em Aço Carbono
Nº inventário: 1339-0-1
Nº imobilizado: 201584

Triturador MCA LDS

Nº inventário: 38343-0-1
Nº imobilizado: 201560



Desde janeiro de 2019, existem duas modalidades para os 
produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, contribuírem ao INSS. 

• A primeira é sobre a receita bruta da 
���	
�����������������
�	������ , onde incide a retenção sobre as notas �scais. 

• A segunda forma se dá sobre as renumerações pagas durante o 
mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe 
prestem serviços, ou seja, sobre a �������������	����
Essa opção se dará anualmente mediante o pagamento da 
contribuição incidente sobre a folha de salários relativa ao mês de 
janeiro e será irretratável para todo o ano calendário. O produtor 
que não possuir empregados registrados obrigatoriamente 
contribuirá sobre a receita bruta, sofrendo retenções sobre suas 
notas �scais.

Cada produtor deverá avaliar qual modalidade lhe será mais 
favorável economicamente, buscando apoio junto ao seu 
responsável técnico, sendo a opção de sua inteira responsabilidade.

A alíquota da retenção de 1,5% é composta de 1,3% de FUNRURAL 
e 0,2% destinados ao SENAR, sendo que este último percentual 
continuará sendo retido por força de Lei, mesmo que a opção seja 
pela folha de salários.

Os cooperados que optaram, no ano de 2021, pelo recolhimento 
em folha e quiserem continuar nesta modalidade deverão enviar 
nova declaração.
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Com relação ao produtor segurado especial, não houve mudança, 
já que sua contribuição individual continua sendo sobre a receita 
bruta proveniente de sua comercialização.

Segurados especiais são aqueles que produzem em regime de 
economia familiar, sem utilização de mão de obra assalariada e que 
possuem área de até 4 módulos �scais.
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Para que o produtor rural optante pelo recolhimento sobre a ������
�������	���  não venha a sofrer as referidas retenções 
previdenciárias a partir de janeiro de 2022 sobre suas notas �scais 
de venda para a Castrolanda, este deve se manifestar por meio da 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PREVISTAS NOS INCISOS I E II 
DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, a sua opção 
de tributação sobre a folha de salários à Cooperativa. 
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Apenas devem devolver a declaração assinada os cooperados que 
optarem em contribuir sobre a folha de salários, não sendo 
necessária nenhuma ação daqueles que optarem por continuar 
contribuindo sobre sua receita bruta (retenção de 1,5% em nota 
�scal). 

Os Cooperados que optaram em 2021 pelo recolhimento da folha 
de pagamentos e não renovarem a declaração serão tributados 
pela Receita Bruta, incidindo retenções nas vendas para a 
Castrolanda.
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vanessa Pereira nos 
telefones (42) 3234-1042 ou (42) 9 9153-3607, pelo e-mail 
vanessaps@castrolanda.coop.br ou pessoalmente no setor 
Tributário.
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vanessa Pereira nos 
telefones (42) 3234-1042 ou (42) 9 9153-3607, pelo e-mail 
vanessaps@castrolanda.coop.br ou pessoalmente no setor 
Tributário.

https://drive.google.com/file/d/1PqACczenMcGatlk7K_oM_rV1seDcCuJT/view




https://youtu.be/y5dPTEW1IDg


����������
�������������������� ��� ������������ �� � �����

���� ���� � �
��������	 ��� �� ������ ������ ������ �������������
������� �������������� ������� �� �������� ������ � ���� ���������� 

�������� �� �����
����� ��������������������������� �� ��� ����� ��������
����
�����
����� �� �������������
���������������������������� �� �������������

Cotações Futuras
Soja BMF Milho Campinas

Janeiro  -    U$ 28,16 R$ 91,19

R$ 93,41

R$ / FOB / Castro Dólar Comercial

5,684

5,820

Produto Descrição Mercado

R$ 87,69

R$ 89,91

Mercado Agrícola

Aveia

Aveia

Soja
Soja
Soja
Soja
Milho

Milho

Feijão

Feijão

Trigo

Trigo

Trigo

Soja

Branca Consumo
Preta Consumo
Disponível Ponta Grossa
Disponível Castrolanda
Disponível Paranaguá
Disponível Santos 2021
Castro
Itaberá
Preto Extra - São Paulo
Carioca Comercial (8)
Pão Castro / Piraí do Sul / Ventania
Pão Itaberá
Doméstico
Balcão média Ponta Grossa

S/I
-
R$ 168,00
R$ 166,20
R$ 171,00
S/L
R$ 89,00
S/I
R$ 275,00
R$ 232,50
R$ 1.680,00
R$ 1.710,00
-
R$ 159,00

Univet - Luiz Carlos Nisgoski
42 3232-1197 / 42 99961-6606

Robson Nisgoski
42 3232-2844 / 42 99978-1899

Castrovet
Plantão Permanente 42 98824-3466

Maneio - Plantão Permanente
42 3227-4046 / 42 98404-8603

Coopervet
Plantão Permanente 42 99164-0636

42 99988-0014 (TIM) ou 42 98837-1762 (VIVO)
Segunda a Quinta das 17h30 às 07h40
Finais de Semana a partir das 17h30 de 
sexta-feira.

Plantão 
Agropecuário

Plantão Pool Leite

Plantão Matriz - Somente medicamentos
Segunda a Sexta das 17h30 às 21h
Sábados das 11h30 às 16h
Domingos e Feriados das 07h40 às 19h30
através do telefone 42 98886-7024.

Loja Agropecuária

PLANTÃO: 42 99154-0936 
O número do plantão estará disponível após 
o horário de expediente, feriado
semana. 

Qualidade do Leite
Castrolanda

Março -   U$ 28,09

R$ 89,91 R$ 86,41 5,917Maio - U$ 28,06


