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INFORMATIVO SEMANAL
OPÇÃO FORMA DE PAGAMENTO FUNRURAL 2019
Prezado Cooperado (a), a partir de 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
comercialização de sua produção, como já ocorre atualmente, onde incide a retenção sobre as notas
fiscais.
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 folha de pagamentos. Essa opção se
dará anualmente mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a
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
fiscais.
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 pagamentos. Para quem optar pelo recolhimento pela folha, a alíquota será de 20%
adicionada de 1% a 3% de acordo com a atividade desenvolvida pelo produtor.
 SEGURADO ESPECIAL
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 fiscais.
 OPÇÃO
Para que o produtor rural optante pelo recolhimento sobre a folha de pagamentos não venha a sofrer
as referidas retenções previdenciárias a partir de janeiro de 2019 sobre suas notas fiscais de venda
para a Castrolanda, este deve se manifestar por meio de solicitação, comunicando a sua opção de
tributação sobre a folha de pagamentos à Cooperativa.
A solicitação será enviada para a caixa de correspondência de cada associado e também via e mail e
devem ser devolvidas preenchidas e assinadas no setor Fiscal da Cooperativa até o dia 26/12/2018.
Apenas devem devolver a solicitação assinada os Cooperados que optarem em contribuir sobre a folha
de pagamento, não sendo necessária nenhuma ação daqueles que optarem por continuar contribuindo
sobre sua receita bruta (retenção de 1,5% em nota fiscal).
Em caso de dúvidas, entrar em contato com Gilson no ramal 8091 ou Marcos no ramal 8181.

corporativo
RECUPERAÇÃO DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Visando a redução da Carga Tributária de seus cooperados- Empregadores Rurais Pessoas Físicas, a
Castrolanda está novamente oportunizando ao escritório SL de Costa, Savaris e Advogados a realização do
trabalho que busca a recuperação dos valores recolhidos a título de Salário-Educação, contribuição que
representa 2,5% da folha de pagamento do produtor rural, valor consta no campo “outras entidades” da Guia da
Previdência Social. Em março de 2013 e no início de 2018 esse trabalho foi realizado pelo escritório para diversos
cooperados que atualmente não recolhem mais esta contribuição e recuperaram os valores pagos no passado.
Conforme acordo com a Castrolanda, o escritório não cobrará honorários antecipados (apenas vinculados ao
êxito) e as ações a serem realizadas são todas sem riscos aos cooperados. O profissional da SL de Costa
Advogados – Alexandre Fabris - estará à disposição dos cooperados em plantão de atendimento, na recepção da
Matriz, no dia 10/12 a partir das 13h30, dias 11, 12 e 13/12 o dia todo, e no dia 14/12 até às 12 horas. O tempo
aproximado da reunião é de 10 minutos. Para mais esclarecimentos entrar em contato com Alexandre Fabris pelo
telefone (49) 9 9195-8657 ou email: fabris@sldecosta.adv.br e na cooperativa, falar com Marcos ou Fabianne pelo
e-mail marcos@castrolanda.coop.br e telefone (42) 3234-8068. Interessados podem preencher a ficha de cadastro
que está disponível no RH da Castrolanda a partir do dia 03/12, com o Sr. Márcio ou o Sr. Marcos. Após o
preenchimento desta ficha, o escritório entrará em contato para maiores informações. Para o produtor ter uma
base de quanto poderia recuperar/economizar, segue a tabela com cálculo prévio, com base no número de
funcionários registrados na pessoa física:
FOLHA DE
PAGAMENTO
5.0000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
50.000,00

SALÁRIOEDUCAÇÃO
MENSAL
125,00
250,00
375,00
750,00
1.250,00

VANTAGEM
ANUAL

VANTAGEM
5 ANOS

VANTAGEM
20 ANOS

1.625,00
3.250,00
4.875,00
9.750,00
16.250,00

8.125,00
16.250,00
24.375,00
48.750,00
81.250,00

32.500,00
65.000,00
97.500,00
195.000,00
325.000,00

CORRER É TRANSFORMAR
No sábado, dia 15 de dezembro, será realizada a 2ª Correr é Transformar – Castrolanda. A disputa iniciará às 20
horas em frente ao Memorial da Imigração Holandesa, independente da condição climática. Podem participar
pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos em uma das categorias das corridas de 5 ou 10 quilômetros.
Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. Também será realizada caminhada. As
inscrições para a corrida e caminhada poderão ser feitas via internet, através do site: www.ticketagora.com,
obedecendo a data limite de 10 de dezembro de 2018. Para mais informações sobre valores, categorias,
premiações é só acessar o site acima.

agrícola
INFORMAÇÕES NOTA DE SEMENTES
Atenção produtor: para que as Unidades de Beneficiamento de Sementes recebam as cargas de sementes, é
preciso que, além das informações obrigatórias de Notas Fiscais Eletrônicas ou Manuais, também é de suma
importância que sejam enviados os seguintes dados:
- Placa do veículo;
- Descrição do produto/ serviço como modelo que segue:
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As informações são importantes para garantirmos a rastreabilidade de nossas unidades e o atendimento da
Instrução Normativa nº 9 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

carnes
FÁBRICA- PROGRAMAÇÃO FIM DE ANO
Atenção cooperados (as), a Fábrica de Rações da Matriz informa que nos dias 25/12/2018(terça-feira) e
01/01/2019(terça-feira) não haverá entrega de rações.
Favor atentar à seguinte programação:
Bovinos
• Pedidos do dia 24/12/2018(segunda-feira rota A) serão entregues no dia 23/12/2018(domingo).
• Pedidos do dia 25/12/2018 (terça- feira rota B) serão entregues no dia 24/12/2018(segunda-feira).
• Pedidos do dia 31/12/2018(segunda-feira rota A) serão entregues no dia 30/12/2018(domingo).
• Pedidos do dia 01/01/2019 (terça- feira rota B) serão entregues no dia 31/12/2018(segunda-feira).
Suínos
• Pedidos do dia 24/12/2018(segunda-feira) serão entregues no dia 23/12/2018(domingo).
• Pedidos do dia 25/12/2018 (terça- feira) serão entregues no dia 24/12/2018(segunda-feira).
• Pedidos do dia 31/12/2018(segunda-feira) serão entregues no dia 30/12/2018(domingo).
• Pedidos do dia 01/01/2019 (terça- feira) serão entregues no dia 31/12/2018(segunda-feira).
Os pedidos que serão entregues nos domingos, 23 e 30/12, devem ser realizados até às 11h30 dos sábados 22 e
29/12. Os pedidos que serão entregues nas segundas, dias 24 e 31/12, devem ser realizados até às 11h30 dos
domingos 23 e 30/12 (suínos e bovinos). Demais dias seguem programação normal.

leite
DIA DO PECUARISTA- AGENDE-SE
Produtor e produtora, participe da confraternização do Dia do Pecuarista de Leite que acontecerá na próxima
sexta-feira, dia 14 de dezembro, no Pavilhão Agroleite, às 19h. A sua participação neste evento é muito
importante, venha celebrar os melhores desempenhos da atividade durante 2018. A Área de Negócios Leite
espera por você!

você sabia?
PROMOÇÃO PRODUTOS ALEGRA: Que estarão em promoção, na Loja Agropecuária da Matriz, enquanto
durarem os estoques, vários produtos da Alegra. Confira abaixo a lista e os preços:
PREÇO
TERCEIRO

PRODUTOS ALEGRA

PREÇO
PREÇO
COOPERADO COLABORADOR

LINGUICA FRESCAL TOSCANA 5KG ALEGRA CG

R$ 48,05

R$ 43,24

R$ 44,21

LINGUICA COZIDA CALABRESA 2,5KG ALEGRA

R$ 27,60

R$ 24,84

R$ 25,39

APRESUNTADO COZIDO 2PC ALEGRA RF KG

R$ 8,96

R$ 8,06

R$ 8,24

PETISCO DE COSTELA CONGELADO ALEGRA

R$ 25,44

R$ 22,90

R$ 23,40

PRIME RIB CG SP

R$ 18,18

R$ 16,36

R$ 16,72
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MELHORES E MAIORES: Que grande número de cooperativas está na lista das 1000 maiores e melhores
empresas do país, segundo o ranking da Revista Exame. A Castrolanda conquistou a 254ª posição neste ranking.
INVESTIMENTO ITABERÁ II: Que está em construção na Unidade de Itaberá II um CD de Agroquímicos. O novo
centro de distribuição é 50% menor que o CD de Piraí do Sul. A obra contará com três edificações, sendo um
depósito, um escritório e um espaço para espera de motoristas.
CÓDIGO DE CONDUTA: Que a Castrolanda lançou no dia 22 de outubro o Código de Conduta da Castrolanda. O
código e a Linha Ética Castrolanda integram a Cultura C da cooperativa. A fraes que resume a Cultura C é “Fazer
o correto de acordo com o Código de Conduta, concretizando diariamente os valores da Castrolanda e utilizando o
canal LEC como ferramenta de comunicação”.

mercado agropecuário
Cotações futuras | BM&F
SOJA BMF

JANEIRO U$ 28,94
MARÇO U$ 29,15
MAIO U$ 29,39

MILHO CAMPINAS R$

R$ / FOB / CASTRO

DÓLAR COMERCIAL

37,30
37,25
35,50

33,80
33,75
32,00

3,8641
3,8960
3,8800

Mercado Agrícola
PRODUTO

DESCRIÇÃO

MERCADO

PREÇO MÍNIMO SAFRA
2016/2017

AVEIA
AVEIA
SOJA
SOJA
SOJA
SOJA
MILHO
MILHO
FEIJÃO
FEIJÃO
TRIGO
TRIGO
TRIGO
TRITICALE

Branca Consumo
Preta Consumo
Disponível Ponta Grossa
Disponível Castrolanda
Disponível Paranaguá
Disponível Santos 2017
Castro
Itaberá
Preto Extra – São Paulo
Carioca Comercial (8)
Pão Castro/Piraí do Sul/Ventania
Pão Itaberá
Doméstico

R$ 78,00
R$ 76,38
S/I
S/I
R$ 33,50
R$ 34,00
R$ 165,00
R$ 137,00
R$ 830,00
R$ 860,00
-

R$ 30,17
R$ 19,21
R$ 94,80
R$ 84,60
R$ 644,00
R$ 584,00
R$ 381,50

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 9164-0636
Qualidade do Leite – Thaís (042) 9 8823-8544
Cibelli (042) 9 9128-5904
Larissa (042) 9 9151-0848
Plantão Pool Leite
Qualidade Pool – Plantão | (42) 9 8849-1474 – (42) – 9 9134-7263
Logística Leite – Plantão | (42) 9 8837-3643 – (42) 9 9166-3865
Plantão Loja Agropecuária
Matriz (somente para medicamentos) – Plantão | (42) 9 8886-7024
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