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EXPEDIENTE BANCÁRIO/ PAGAMENTO LEITE
A Área Financeira informa os horários de expediente bancário, em conformidade
com a Resolução CMN/BACEN nº 2.932, de 28 de fevereiro de 2002 e as
orientações da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, para as datas
especiais deste fim de ano:
- 24/12/2018 (segunda-feira – último dia antes do Natal): das 9h às 11h;
- 28/12/2018 (sexta-feira) último dia útil com atendimento ao público;
- 31/12/2018 (segunda-feira) não haverá expediente bancário.
Diante dessas orientações oficiais, o setor comunica que o pagamento do leite
será antecipado para 21/12 e no dia 24/12 estará processando somente as
solicitações enviadas até às 9h. No dia 31/12 não haverão transferências
bancárias.

corporativo
EXPEDIENTE FIM DE ANO
A Cooperativa informa que nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, as áreas operacionais e
industriais terão expediente normal, e nas áreas administrativas o expediente, durante todo o dia, será em regime
de plantão conforme definido nas áreas. Os gestores farão verificação dos colaboradores com banco de horas
positivas para que compensem nos dias 24 e 31.

DESTINAÇÃO IMPOSTO DE RENDA CENTRO CULTURAL
Você sabia que pode destinar parte do seu Imposto de Renda para projetos culturais? Pela lei de incentivo fiscal,
qualquer pessoa física pode doar até 6% do imposto de renda devido no ano e esse valor será totalmente
restituído na apresentação da Declaração de Imposto de Renda, pelo modelo completo. É parte do seu imposto
sendo direcionado para um projeto local. Prestigie o Centro Cultural Castrolanda e faça sua doação até o dia
28/12/18.Para maiores informações enviar e-mail para contato@centroculturalcastrolanda.com.br ou (42) 32341231 com Rafael, ou através do endereço jorgeleonardo@castrolanda.coop.br ou (42) 3234-8140 com Jorge da
Contabilidade dos Cooperados.

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.

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
INAUGURAÇÃO LOJA ITAPETININGA
A Cooperativa Castrolanda, em especial a Área de Negócios Leite, convidam os cooperados e clientes, para
prestigiarem a inauguração da Loja Agropecuária de Itapetininga-SP, que acontecerá no dia 02/01/2019 (quartafeira), no endereço Avenida 5 de Novembro, 1337 – Vila Nastri – Itapetininga SP. Mais informações com Rodrigo
Prioto pelo telefone (15) 9-8189-0025.
EXPEDIENTE - Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda
Praça dos Imigrantes, 03 * Caixa Postal 131 * CEP 84165-970 * Colônia Castrolanda * Castro/PR.
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você sabia?
CLASSIFICADOS
Vende-se o seguinte veículo:
Sandero/Placa FGA2400
Ano/Modelo: 2015/2015
Marca/Modelo: Renault/Sandero Authentique
Motor: 1.0
Cor: Branca
Combustível: Etanol/Gasolina
Km: 176.900
Os envelopes fechados, contendo nome, telefone e valor da proposta, devem ser entregues para o Setor de
Auditoria, localizado no escritório da matriz até o dia 02/01/2019 (quarta-feira). A Cooperativa reserva o direito de
não aceitar a proposta caso esteja abaixo do valor estimado. O veículo encontra-se na Unidade Agrícola com
Roger ou Sérgio para verificação, qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (42) 3234- 8218.

RAÇÕES CASTROLANDA: Que após 40 anos de atuação no segmento de nutrição animal, a Castrolanda lançou
uma marca para identificar os produtos fornecidos pelas Fábricas de Rações da cooperativa. A Rações
Castrolanda identifica uma série de produtos voltados a nutrição de bovinos, suínos, ovinos, aves em postura,
bem como, matérias primas processadas e suplementos minerais.

SOMOSCOOP: Que a OCB lançou em 2018 campanha nacional de valorização das cooperativas brasileiras, seus
cooperados e colaboradores. O movimento tem como objetivo tornar o cooperativismo conhecido e reconhecido
na sociedade. O SomosCoop quer despertar a consciência das pessoas para a importância do cooperativismo,
presente no dia a dia em boa parte dos produtos que consumimos, seja em itens de primeira necessidade, de alto
valor agregado ou em serviços.

SEEDCARE SYNGENTA: Que o Tratamento de Sementes Castrolanda recebeu em 2018 o selo Seedcare
Syngenta, entregue a organizações que atendem elevados padrões de qualidade e segurança.

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 frase 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”.

PRÊMIO SESI ODS: Que a Alegra recebeu o Prêmio Sesi ODS 2018 pelo projeto social Jovem Chef, que visa
promover o conhecimento para contribuir e melhorar a qualidade de vida de jovens carentes. Em 2018 o projeto
formou 14 jovens, com idades entre 16 e 24 anos, como auxiliares de cozinha.

AGROLEITE: Que em 2019 o Agroleite será realizado entre os dias 13 e 17 de agosto. O evento é considerado a
vitrine da tecnologia do leite no Brasil. A última edição registrou recorde de público e volume de negócios. O
evento acontece na Cidade do Leite.

SEMENTES CASTROLANDA: Que a Sementes Castrolanda tem 41 anos de história. A marca evolui alinhada a
estratégias com o cooperado escolhido para produzir sementes de alta qualidade. Hoje é um importante negócio,
pois a produtividade do campo depende de uma boa semente.

INFORMATIVO SEMANAL * 3

mercado agropecuário
Cotações futuras | BM&F
SOJA BMF

JANEIRO U$ 19,63
MARÇO U$ 19,68
MAIO U$ 19,83

MILHO CAMPINAS R$

R$ / FOB / CASTRO

DÓLAR COMERCIAL

38,85
39,12
37,00

35,35
35,62
33,50

3,8725
3,9130
3,9076

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$ 76,00
R$ 74,38
R$ 79,80
S/I
R$ 34,00
R$ 35,00
R$ 160,00
R$ 170,00
R$ 850,00
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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