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Ilustração

NO PARANÁ

Saúde confirma 30
novos casos e três óbitos
Há mortes por
covid-19 em
42 cidades das
399 do Paraná
Da Assessoria
O boletim divulgado nesta quinta-feira (07) traz 30 novos casos
confirmados e mais três óbitos. O
monitoramento soma 1.656 casos de
pessoas diagnosticadas com o novo
coronavírus no Paraná e, destas, 104
morreram em função da doença.
As três pessoas morreram na quarta-feira (06) e estavam internadas. São
dois homens, um residente de Cambé,
de 62 anos, e outro de Maringá, de 49
anos, e uma mulher de 80 anos que
morava em Curitiba.
Óbitos
Há mortes por Covid-19 confirmadas em 42 cidades. A Capital tem 27
óbitos. Londrina registrou 14, Maringá
6, Campo Mourão, Cascavel e Paranavaí têm quatro óbitos por município
em decorrência da doença. Fazenda

Rio Grande registra 3. Em Apucarana,
Campo Largo, Foz do Iguaçu, Guaíra,
Ivaiporã, Paranaguá e Pinhais foram
duas mortes em cada cidade.
Outros 28 municípios registram
um óbito cada: Arapongas, Araruna,
Bandeirantes, Cambé, Campina da
Lagoa, Campina Grande do Sul,
Cianorte, Guairacá, Iretama, Jussara,
Manoel Ribas, Mirador, Pato Branco,
Primeiro de Maio, Quatiguá, Ribeirão
do Pinhal, Santa Fé, Santa Mônica,
Santo Antônio do Caiuá, São João do
Caiuá, São João do Ivaí, São José dos
Pinhais, Siqueira Campos, Tamboara,
Terra Boa, Umuarama, Uraí e Verê.
Confirmações
Os novos casos confirmados são de
residentes em: Apucarana (4), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo
(3), Colombo (1), Curitiba (7), Foz
do Iguaçu (1), Guaraci (1), Itaperuçu
(1), Lapa (1), Mallet (1), Paranavaí
(1), Pinhais (1), Piraquara (1), Ponta
Grossa (2), São João do Caiuá (2),
Tamboara (1) e Telêmaco Borba (1).
São 140 cidades paranaenses com
confirmações e casos de Covid-19.
Curitiba registra 506 casos; Londrina
tem 109; Cascavel 86; Maringá 63;
Paranavaí 56; Foz do Iguaçu 50 e

Tibagi - Durante patrulhamento na tarde de segunda-feira
(4), pela Rua Fabio Fanucci,
Santa Paula, policiais militares realizaram abordagem a um
indivíduo, e nada de ilícito foi
encontrado durante busca pessoal. Porém, a equipe constatou
que em desfavor do abordado
existia um mandado de prisão. O
homem acabou recebendo voz de
prisão e foi encaminhado para a
delegacia de polícia.

SOFRE DE TRANSTORNOS

Sumiço de rapaz
desespera
Polícia e família tentam chegar
ao paradeiro de Robson Kossar
Rocha, 29 anos, desaparecido
desde a terça-feira (5) da cidade de
Ponta Grossa. Suas características
físicas são pele branca, cabelo castanho e curto, altura aproximada
de 1,75 e 70 kg, trajava calça
preta e casaco preto. Segundo
familiares, o rapaz saiu de sua casa
localizada na Rua Porto de Paranaguá, Bairro Contorno, perto das
8 horas, e até a quarta-feira (6)
não havia retornado. Robson sofre
de transtornos mentais.
Familiares realizaram buscas,
mas sem êxito até o momento na
sua localização.

JAGUARIAÍAVA

Civil prende
homem suspeito
de agredir ex
Jaguariaíva - Uma mulher de
34 anos de idade compareceu na
42ª Delegacia Regional de Polícia de Jaguariaíva e informou que
no dia 27 de abril, por volta das
19 horas, seu ex-companheiro,
de 28 anos de idade, teria lhe
agredido fisicamente com tapas
e chutes, além de perseguí-la em
via pública, fazendo com que esta
buscasse auxílio junto a um estabelecimento comercial da cidade.
De posse das informações
repassadas pela vítima foi constatado que já existiam medidas
protetiva deferidas pelo Juízo da
comarca de Jaguariaíva em seu
favor, motivo pelo qual o caso foi
remetido ao Poder Judiciário local.
Na terça-feira (5) foi decretada
a prisão preventiva do agressor.

Números
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs),
que faz parte da Diretoria de Atenção
e Vigilância da secretaria estadual,
contabiliza apenas os casos confirmados com resultados positivos de testes
rápidos realizados com o produto do
fabricante One Step Test, enviado pelo
Ministério da Saúde.
Recurperados
De acordo com os dados dos
pacientes da planilha de monitoramento
da Vigilância Epidemiológica da secretaria, 644 são considerados recuperados.
Os números de Curitiba, consultados
do site da prefeitura, mostram outros
487 considerados recuperados.

PONTA GROSSA

NA SUA RESIDÊNCIA

TIBAGI

Após abordagem
homem é preso

Campo Mourão têm 42 registros. São
João do Caiuá possui 31 moradores
com diagnóstico confirmado; Pinhais e
São José dos Pinhais 25 cada uma das
cidades. Fazenda Rio Grande e Cianorte têm 24 confirmações cada uma;
em Apucarana e Campo Largo são
22 ocorrências cada e Ponta Grossa
registrou 21 casos até esta quinta-feira
(7). Telêmaco Borba tem 20 casos e
outros 124 municípios registram entre
um e 19 casos.

Encontrado homem enforcado
Da Redação
Abimael Rodrigues, de 39
anos, foi encontrado em óbito por
volta das 7h30, em sua residên-

cia na Rua Noel Cunninhann, no
Araucária, em Castro. Ele enforcou-se na escada de sua residência. Casado, ele já teria tentado
tirar a própria vida outras vezes.

Além dos bombeiros, estiveram
no local equipes da Polícia Civil
e a Criminalística. A vítima foi
encaminhada ao IML de Ponta
Grossa.

POR CAMINHÃO NA BR 373

Motociclista morre atropelado
Divulgação

Da Redação
Policiais rodoviários federais deram atendimento no dia
4, por volta das 13h20, a acidente do tipo colisão traseira
seguido de atropelamento, o
qual resultou em vítima fatal.
Foi no Km 196,4, da BR
373, e envolveu a motocicleta Yamaha Factor YBR125,
registrada em Ponta Grossa
e o caminhão Internacional
9800, além de um terceiro
veículo ainda não identificado.
Com base na análise dos
vestígios materiais identificados, constatou-se que o veículo não identificado colidiu na

Carro atinge moto por trás e piloto acaba sendo atropelado
traseira da motocicleta, projetando-a para terceira faixa,
ocasionando a queda e o atropelamento do piloto pelo caminhão Internacional. O condutor
do caminhão permaneceu no

local e realizou teste etilômetro
o qual apontou 0,00mg/l para
ingestão de álcool. O corpo do
condutor da motocicleta, de 23
anos, foi conduzido ao IML de
Ponta Grossa.

Preso com 22 tabletes de maconha
Divulgação

Da Redação

Droga embalada para uso
para a 13ª SDP, juntamente com
o material apreendido.

Tenta dispensar 300 gramas
de maconha mas é preso
Piraí do Sul - Durante
Operação Ostensividade II,
policiais militares de Piraí do
Sul avistaram na Rua José Ferreira de São Miguel, na Ronda,
indivíduo em atitude suspeita
na via pública. Ao ver a equipe
policial, o homem dispensou um
invólucro ao chão e tentou se
evadir, porém, foi abordado pela
equipe. No invólucro dispensado
havia cerca de 300 gramas de
substância análoga à maconha.
Em diligências na residência do
abordado, os policiais localizaram mais 9 Gramas da droga,
além de um vaso plástico contendo um pé de maconha. O
homem de 27 anos foi preso e

Divulgação

Além da droga foi encontrado
um pé de maconha em vaso
encaminhado para a delegacia.
A ocorrencia se deu por volta
das 20h30 de terça-feira (5).

Recuperada carga de pinus
Droga pesou 24 quilos

Quatro mandado cumpridos
Na manhã de quinta-feira
(7), a Polícia Civil de Ponta
Grossa cumpriu quatro mandados de busca e apreensão
no Bairro Cará-cará. Da ação
resultou a prisão em flagrante de

Divulgação

JAGUARIAÍVA

DROGAS E ARMA

Da Redação

Ponta Grossa - Após denúncias de que haveria um homem
de posse de entorpecentes hospedado em uma pensão, equipes
policiais realizaram diligências e
localizaram às 9h10 de quartafira (6), na Avenida Visconde de
Taunay, centro de Ponta Grossa,
o suspeito. Com ele foram encontradas 76 pedras de substância
análoga à crack, além de certa
quantia em dinheiro e um simulacro de revólver. O homem de
18 anos foi preso e encaminhado

PIRAÍ DO SUL

NA SOUZA NAVES

Policiais militares em diligêncis
em diligências localizara por volta
das 16h05 de terça-feira (5), 22
tabletes de substância análoga à
maconha, totalizando 24 kg da
droga. Um homem de 22 anos,
identificado como responsável
pelo entorpecente, acabou preso
na Avenida Souza Naves, Chapada, em Ponta Grossa, sendo
conduzido para a 13ª SDP juntamente com a droga.

Preso em pensão com
76 pedras de crack

três pessoas, duas por suspeitas
de envolvimento no comércio de
entorpecentes e outra por posse
ilegal de arma de fogo. Foram
apreendidas plantas de maconha,
crack e um revólver calibre .38,
com alerta de furto.
A ação faz parte de uma

diretriz da 13ª Subdivisão Policial, combatendo o microtráfico,
com reflexo direto em todos os
demais delitos. A Polícia Civil
destaca o apoio da população
com denúncias e reforça o seu
número do aplicativo WhatsApp:
(42)9 9827-9684.

Jaguariaíva - Na noite de
domingo (3), houve um furto
de aproximadamente 45 toneladas de madeira de pinus de um
módulo de colheita florestal de
uma empresa que atua nas proximidades da localidade rural
conhecida como “Ouro Verde”,
no município de Sengés. De
posse das informações repassadas pelos funcionários dessa
empresa e pela empresa terceirizada que presta serviços de vigilância a esta, a Polícia Civil de
Sengés diligenciou e na madrugada dede segunda-feira (4)
localizou o caminhão carregado
com as madeiras no município
de Jaguariaíva.

Ao ser indagado sobre a procedência da madeira o motorista
do caminhão, de 46 (quarenta
e seis) anos de idade, apresentou informações inconsistentes,
tendo afirmado que não possuía
nota fiscal dos produtos e, tampouco, guia para transporte de
madeiras. Assim, foi o motorista
do caminhão encaminhado à 42ª
Delegacia Regional de Polícia
de Jaguariaíva, onde foi preso
em flagrante delito, sendo posteriormente conduzido à Cadeia
Pública local, onde se encontra
à disposição do Poder Judiciário.
A carga de madeira, por sua vez,
foi restituída ao seu legítimo proprietário.
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Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado CARLOS ALBERTO MIGLIORINI, Matr. n.º 2.460, Estrada Agudos a Domelia, Km 292, Cast B, Recanto Mi,
Domelia, em Agudos, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para
Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e
assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e
das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos
associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se
a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de
produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações
das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de
Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há
mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer
dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e
estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando
atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos
que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser
eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo
nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja
enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados
essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese
e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado.
Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em
virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto,
mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da
Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude
de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a
determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado
pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar,
com a Cooperativa, as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo
Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado
será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o
contraditório e amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos
expostos, por imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em
reunião do dia 04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo
administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa
Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizandolhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender
necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado DAVI PROENÇA DOMINGUES, Matr. n.º 2.439, Sítio Ponte Alta, s/n.º, em Pilar do Sul, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: DJALMA SANTOS XAVIER
Matr. N.º 2.413, Sitio São José, s/n, em Riversul, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste
Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres
e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e
serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não
atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social,
de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que,
explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte
com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.”
Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho
de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º
- ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para
ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um
dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado
do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres
e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ...
§ 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar
e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do
Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ELIAS ALVES DA SILVA Matr.
N.º 2.364, Rodovia Hilário Ferrari, s/n, Pedregulho, em Salto, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ESPÓLIO ANIS RAZUK Matr.
N.º 2.369, Sitio Araponga, s/n, em Sarapuí, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo
Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o
Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.:
“Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os
direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto
Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o
seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços,
salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não atuar
no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de
deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que,
explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte
com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.”
Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho
de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º
- ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para
ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um
dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado
do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres
e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ...
§ 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar
e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do
Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: GERALDO MAJELA VIEIRA
Matr. N.º 2.407, Fazenda Perpetua, s/n, em Paranapanema, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: GIOVANI GUILHERME
JUSTO Matr. N.º 2.402, Sitio Luvisotto, s/n, bairro Preto, em Laranjal Paulista,
São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: IVAN STOFANNI MARCHI
Matr. N.º 2.436, Sitio Quatro Irmãos, s/n, em Itu, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste
Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres
e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e
serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não
atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social,
de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que,
explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte
com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.”
Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho
de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º
- ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para
ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um
dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado
do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres
e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ...
§ 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar
e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do
Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
Matr. N.º 2.388, Sitio Fazenda Cunha, s/n, em São Pedro do Turvo, São Paulo.
Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.
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Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JOÃO BATISTA STEGANHA
Matr. N.º 2.417, Av.Prefeito Hermelindo Pellon, s/n, Jardim Elite, em Laranjal
Paulista, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração
de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos
os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações
tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a)
Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar
sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa
não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01
(um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º
- “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo
com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados
não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais.
Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.”Em tese e resumindo,
V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a
Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de
infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a
determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa,
prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração
da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois
de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece
que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e
amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia
04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo
para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias.
Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JOÃO PAULO ORSI
MACHADO DE SOUZA Matr. N.º 2.375, Sitio Granja Mercúrio, s/n, bairro Rodeio,
em Itararé, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração
de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos
os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações
tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a)
Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar
sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa
não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01
(um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º
- “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo
com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados
não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa
deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso
seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo,
V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a
Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de
infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a
determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa,
prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração
da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois
de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece
que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e
amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia
04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo
para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias.
Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JOÃO PAULO ARAÚJO VAN
MELIS Matr. N.º 2.403, Fazenda Bela Vista, s/n, em Angatuba, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JORGE MARCELO DE CARVALHO Matr. N.º 2.377, Sitio Pau D’alho, s/n, em Itaporanga, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JOSÉ IVAN DE SIQUEIRA
Matr. N.º 2.362, Rodovia Hilário Ferrari s/n, Pedregulho, em Salto, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: JULIANA APARECIDA DA
SILVA DIAS Matr. N.º 2.425, Estrada Municipal, s/n, Vila Mazzei, em Itapetininga,
São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: LAURO COLHASSI Matr. N.º
2.465, Chácara Farrapo, s/n, em Salto de Pirapora, São Paulo. Ref.: Instauração de
Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado
adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes
da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º
- São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos
de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de
receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou
deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;”
No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou
entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: LUCINEIDE OLIVEIRA Matr.
N.º 2.392, Sitio Paraíso II, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste
Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres
e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e
serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não
atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social,
de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que,
explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte
com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.”
Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho
de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º
- ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para
ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um
dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado
do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres
e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ...
§ 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar
e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do
Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: LUIZ CASSIMIRO DE
ARAÚJO Matr. N.º 2.353, Fazenda Floresta, s/n, em Alambari, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.
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Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: MATHIAS ANTUNES
JUNIOR Matr. N.º 2.437, Sitio Santa Adelaide, s/n, em Boituva, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: NELSON CELESTINO DE
OLIVEIRA Matr. N.º 2.414, Chácara Pinheirinho, s/n, em Itaporanga, São Paulo.
Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: NIVALDO FIERI Matr. N.º
2.350, Sítio Marques, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado
adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes
da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... §
2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as
operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições
da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos
Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está
operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa,
estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com
os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não
integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e
resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado.
Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada
em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os
motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social
da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em
virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de
Administração, depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e
assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos,
o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de
realizar, com a Cooperativa, as operações que constituem seu objetivo social; ...”
O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação
do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de
Administração, em reunião do dia 04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o
presente processo administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária
praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir
as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: OSWALDO SCARAVELI Matr.
N.º 2.344, Sítio Bela Vista, s/n, Morro Alto, em Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: PATRICIA DOS SANTOS
GUIMARÃES Matr. N.º 2.428, Sítio União Familiar, s/n, em Buri, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: PAULO ROBERTO DEL
VIGNA Matr. N.º 2.464, Sítio Rodrigues, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: PAULO ROBERTO PADILHA Matr. N.º 2.378, Sítio Palmital, s/n, em São Pedro do Turvo, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: PEDRO SOUTO Matr. N.º
2.382, Sítio Pantojo, s/n, em Guarei, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo
Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza
o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei
deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São
deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações
que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos
de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas
de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei
ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos
Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está
operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa,
estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com
os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não
integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e
resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado.
Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada
em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os
motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social
da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em
virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de
Administração, depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e
assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos,
o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de
realizar, com a Cooperativa, as operações que constituem seu objetivo social; ...”
O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação
do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de
Administração, em reunião do dia 04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o
presente processo administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária
praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir
as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: REGINALDO FERREIRA DE
PROENÇA Matr. N.º 2.412, Sítio Santa Rosa, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.
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Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ROSE BARRA DE SOUZA
FIGUEIREDO Matr. N.º 2.374, Rodovia SP 249, s/n, Lageado, em Taquarituba,
São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: VALDEMIR LUVIZOTTO
Matr. N.º 2.401, Sitio Luvisotto, s/n, Bairro Preto, em Laranjal Paulista, São Paulo.
Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: VALDIVINO ROSA DE OLIVEIRA Matr. N.º 2.393, Sitio Reino Encantado, s/n, Bairro das Antas, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de
Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos
os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações
tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a)
Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar
sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa
não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01
(um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º
- “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo
com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados
não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa
deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso
seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo,
V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a
Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de
infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a
determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa,
prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração
da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois
de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece
que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e
amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia
04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo
para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias.
Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ADAMO CRIVELLI. Matr. N.º
2.411, Sitio Tarumã, s/n, em São Pedro do Turvo, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste
Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres
e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e
serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não
atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social,
de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que,
explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte
com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.”
Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho
de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º
- ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para
ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um
dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado
do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres
e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ...
§ 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar
e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do
Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ADELAIDE SILVA DE MELO.
Matr. N.º 2.386, Sitio São João, s/n, em São Miguel Arcanjo, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ADEMIR FIERI. Matr. N.º
2.351, Sitio Brejos, s/n, em Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado
adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes
da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... §
2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as
operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições
da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos
Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está
operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa,
estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com
os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não
integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e
resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado.
Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada
em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os
motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social
da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em
virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de
Administração, depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e
assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos,
o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de
realizar, com a Cooperativa, as operações que constituem seu objetivo social; ...”
O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação
do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de
Administração, em reunião do dia 04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o
presente processo administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária
praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir
as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: AGROPECUÁRIA E FLORESTAL BATAGLIN LTDA. Matr. N.º 2.459, Sitio Irmãos Nardo, s/n, em São Pedro
do Turvo, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração
de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos
os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações
tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a)
Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar
sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa
não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01
(um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º
- “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo
com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados
não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa
deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso
seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo,
V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a
Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de
infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a
determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa,
prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração
da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois
de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece
que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e
amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia
04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo
para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias.
Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: AGUINALDO APARECIDO
SILVEIRA. Matr. N.º 2.385, Gramadão, s/n, em São Miguel Arcanjo, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANA MARIA NOREMBERG
OLIVEIRA. Matr. N.º 2.418, Rua São Pedro, s/n, Vila Olímpia, em São Paulo, São
Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.
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Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANÉSIO FERREIRA DIAS.
Matr. N.º 2.409, Sitio São Domingos, s/n, Palmital, em São Pedro do Turvo, São
Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO DONIZETE
ROSA. Matr. N.º 2.363, Sitio São João, s/n, Padilha, em Riversul, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO FRANCISCHINELLI. Matr. N.º 2.446, Chácara São João, s/n, Itaim, em Itu, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO JESUS MARQUES
DE SOUZA. Matr. N.º 2.381, Chácara Halter, s/n, Rodovia Santos Dumont, em
Salto, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de
Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos
os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações
tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a)
Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar
sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa
não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01
(um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º
- “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo
com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados
não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa
deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso
seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo,
V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a
Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de
infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a
determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa,
prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração
da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois
de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece
que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e
amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia
04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo
para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias.
Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO MARCIO BARROS VIEIRA DA SILVA. Matr. N.º 2.443, Estrada Manoel Sandoval de Oliveira, n.º
51, Ilha, em Salto de Pirapora, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto
Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12
- Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos
e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social
e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações
dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu
objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços,
salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não atuar
no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de
deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da
Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a
Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão
ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração,
tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não
esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar
cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.”
Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como
associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é
aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no
estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com
os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social
da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que
a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado
pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar,
com a Cooperativa, as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo
Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado
será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o
contraditório e amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos
expostos, por imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em
reunião do dia 04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo
administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa
Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizandolhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender
necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO MARCOS FIERI.
Matr. N.º 2.346, Sitio São Pedro, s/n, em Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO MARCOS SERAFIM DOS SANTOS. Matr. N.º 2.405, Estrada Engenheiro Lauri Simões de Barros,
s/n, em Buri, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração
de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos
os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações
tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a)
Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar
sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa
não possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b)
Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01
(um) ano não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º
- “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo
com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados
não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do
Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado
em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa
deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso
seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo,
V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a
Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de
infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a
determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa,
prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração
da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois
de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram
devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa,
as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece
que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e
amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por
imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia
04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo
para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias.
Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: ANTONIO PASCHOAL
CONZO COELHO DE MOURA. Matr. N.º 2.434, Fazenda Santo Antônio, s/n,
Alambari, em São Pedro do Turvo, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.:
“Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire todos os
direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto
Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o
seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços,
salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não atuar
no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de
deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da
Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte com a
Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão
ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho de Administração,
tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não
esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para ser ou continuar
cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.”
Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres e obrigações como
associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é
aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato especial previsto no
estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Matrícula, com
os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social
da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator a devida notificação. Os motivos que
a determinaram devem constar no termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado
pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar,
com a Cooperativa, as operações que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo
Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ... § 3.º - O processo de eliminação do associado
será obrigatoriamente precedido de processo administrativo, assegurando-se lhe o
contraditório e amplo direito de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos
expostos, por imposição da Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em
reunião do dia 04-02-2020, unanimemente decidiu instaurar o presente processo
administrativo para apurar e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa
Senhoria, processo do qual neste ato formalmente o notificamos, oportunizandolhe o prazo de 30 (trinta) dias apresentar defesa e produzir as provas que entender
necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: AUGUSTO TADEU CARVALHO MENDES. Matr. N.º 2.376, Sitio Agua das Cachoeiras, s/n, Lageado, em Tatuí,
São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
SEXTA-FEIRA, 08 A 11 DE MAIO DE 2020

AQUECEDOR
Vendo aquecedor de
casa a óleo, em perfeito
estado. Valor de R$ 150.
Tratar pelo (42) 9 99720758.

ALUGA-SE CASA
Alugo casa em alvenaria, contendo
3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
quintal, garagem e lavanderia, na
Praça Duque de Caxias, 813, em
frente ao 5º Esquadrão. Interessados tratar pelo (42) 3232-0433.

VENDO TANQUE
Vendo tanque de lavar
roupa de uma boca, com
esfregadeira em concreto
e revestido com cerâmica. Apenas 2 meses
de uso. Está novo e bem
cuidado. Valor R$ 300.
Interessados entrar em
contato pelo fone (42)
9 9905-9420 ou (42) 9
9938-7680.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para
trabalhar como Cuidadora de Idosos. Interessados tratar pelo telefone (42) 9 9868-0185.

3232-5148

PERSONALIZADOS
Vendo jogo de copos de
vidro, com socador de
limão (madeira), sendo um
maior e quatro menores,
todos estampando a marca
de uma cerveja. R$ 40. Tratar pelo (42) 9 9972-0758.

A forma mais barata de fazer negócio!
VENDO CHÁCARA
Vendo chácara ou troco por casa
na cidade de Castro, próximo da
Pousada do Canyon do Guartelá
(Guedes), medindo dois alqueires
e com casa em madeira tratada
medindo 70 metros. Riacho passa
nos fundos e contém dois tanques
de peixes. Interessados pelo fone
(42) 9 9979-8100, com Mário.

LANCER GT R$ 49.900,00
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o
Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de
marchas no volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera
de ré, teto solar, kit multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller na frente, laterais e traseira, e
rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista:
R$ 49.900,00. Tratar no (42) 9 9972-0758.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO
LICENCIAMENTO OPERACIONAL
Beate Von Staa, inscrita no CPF 082.003.038-45, torna-se
público que recebeu junto ao IAP, a renovação de licença de
operação n° 180403-R2 com validade até 05/05/2025, para a
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA na fazenda Arapongas, rod.
PR 092, KM 231, localizada no município de Jaguariaíva, Estado
do Paraná.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Crédito Rural - segunda série
Existem três tipos principais de crédito rural: crédito
para custeio, para investimentos e para comercialização. O
crédito para custeio deve ser
pleiteado quando você pretende utilizar o capital para
pagar custos recorrentes da
produção. Um exemplo é a
compra de insumos, como
sementes entre outros. Já o
credito rural para investimento
é usado para o crescimento da
produção e aumento da competitividade, a verba é usada
para investimento físico como
reformas, construção, compra de maquinários e telefo-

nia, irrigação entre outros.
Já o crédito rural para
comercialização deve ser
usado para garantir a satisfatória comercialização dos
seus produtos no mercado.
Esse tipo de crédito pode ser
usado por produtores que
precisam armazenar e estocar pós colheita, garantindo
assim os melhores preços.
È preciso lembrar que esse
tipo de solicitação ao Banco
deve ser formalizada através
de um projeto elaborado por
um Técnico devidamente registrado no seu conselho de classe
e credenciado aos Bancos.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: BENEDITO JOSÉ VENÂNCIO
DA SILVA. Matr. N.º 2.356, Sitio Nossa Senhora Aparecida, s/n, em Itapetininga,
São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no
artigo 10 anterior, o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres
e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas
pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar
com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não
possuir condições técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias
Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de
Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano
não está operando ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme
estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não
Integrado no Setor” é aquele cooperado que, explorando atividade considerada
essencial, não a pratica no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os
critérios definidos pelo respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social,
após deliberação do Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento
Interno de Fidelidade: “Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma
outra categoria de sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser
integrado em pelo menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou
de cumprir seus deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por
sua vez, no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A
eliminação do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao
infrator a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no
termo lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa. § 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá
eliminar o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações
que constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião dzo Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: BENEDITO MARCIO THOMAZ. Matr. N.º 2.449, Sitio Santo Antônio, s/n, em Itu, São Paulo. Ref.: Instauração
de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado
adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes
da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º
- São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos
de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de
receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou
deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;”
No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou
entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: BENEDITO MARTINS DE
SOUZA NETO. Matr. N.º 2.352, Sitio Conquista, s/n, em Conchas, São Paulo. Ref.:
Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: CARLOS RENATO ABRAME
Matr. N.º 2.367, Sitio Santa Lucia, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Instauração
de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado
adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes
da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º
- São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos
de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de
receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou
deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;”
No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou
entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: CLIBAS ALBINO DE OLIVEIRA Matr. N.º 2.420, Fazenda Santa Helena, s/n, em Paranapanema, São Paulo.
Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o
associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa.
... § 2º - São deveres e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa
as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os
produtos de consumo e serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições
técnicas de receber ou não atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da
Lei ou deste Estatuto Social, de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções
regularmente tomadas pelo Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando
ou entregando produção em qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor”
é aquele cooperado que, explorando atividade considerada essencial, não a pratica
no todo ou em parte com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo
respectivo Setor.” Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do
Conselho de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade:
“Art. 6º - ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de
sócio, para ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo
menos um dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser
eliminado do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus
deveres e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de
direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez,
no mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ...
... § 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar e
julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por
fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do Conselho
de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.

Castro-PR, 13 de abril de 2020. Ao Cooperado: CRISTINO CARLOS Matr. N.º
2.347, Sitio Bela Vista, s/n, em Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Instauração de Processo Administrativo para Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “Art. 12 - Cumprido o disposto no artigo 10 anterior, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigações decorrentes da Lei deste
Estatuto Social e das deliberações tomadas pela Cooperativa. ... § 2º - São deveres
e obrigações dos associados: a) Realizar com a Cooperativa as operações que constituam o seu objetivo, entregar sua produção e adquirir os produtos de consumo e
serviços, salvo se a Cooperativa não possuir condições técnicas de receber ou não
atuar no setor de produção; b) Cumprir disposições da Lei ou deste Estatuto Social,
de deliberações das Assembleias Gerais, de Resoluções regularmente tomadas pelo
Conselho de Administração e de Regimentos Internos;” No entanto, constatamos
que V.Sa. há mais de 01 (um) ano não está operando ou entregando produção em
qualquer dos setores da Cooperativa, estando inadimplente com suas obrigações
legais e estatutárias, conforme estabelecido no Regimento Interno de Fidelidade
da Cooperativa: “Art. 6.º - “Não Integrado no Setor” é aquele cooperado que,
explorando atividade considerada essencial, não a pratica no todo ou em parte
com a Cooperativa, de acordo com os critérios definidos pelo respectivo Setor.”
Ressaltamos que os cooperados não integrados, além de tratamento diferenciado, poderão ser eliminados do quadro social, após deliberação do Conselho
de Administração, tudo nos termos do Regimento Interno de Fidelidade: “Art. 6º
- ... § 3.º: Caso não esteja enquadrado em nenhuma outra categoria de sócio, para
ser ou continuar cooperado, a pessoa deverá ser integrado em pelo menos um
dos setores considerados essenciais. Caso seja cooperado, deverá ser eliminado
do quadro social.” Em tese e resumindo, V.Sa. deixou de cumprir seus deveres
e obrigações como associado. Prescreve a Lei Cooperativista: “Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.” Por sua vez, no
mesmo sentido, o Estatuto Social da Cooperativa, prevê: “Art. 19 - A eliminação
do associado, que é aplicada em virtude de infração da lei ou deste Estatuto, é feita
por decisão do Conselho de Administração, depois de encaminhada ao infrator
a devida notificação. Os motivos que a determinaram devem constar no termo
lavrado no Livro de Matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.
§ 1.º - Além de outros motivos, o Conselho de Administração poderá eliminar
o associado que: ... c) Deixar de realizar, com a Cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social; ...” O mesmo Art. 19 estabelece que: “Art. 19 ... ...
§ 3.º - O processo de eliminação do associado será obrigatoriamente precedido
de processo administrativo, assegurando-se lhe o contraditório e amplo direito
de defesa.” Assim, diante da situação e pelos motivos expostos, por imposição da
Lei e do Estatuto, o Conselho de Administração, em reunião do dia 04-02-2020,
unanimemente decidiu instaurar o presente processo administrativo para apurar
e julgar infração legal e estatutária praticada por Vossa Senhoria, processo do qual
neste ato formalmente o notificamos, oportunizando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias apresentar defesa e produzir as provas que entender necessárias. Informamos, por fim, que o processo administrativo será julgado também em reunião do
Conselho de Administração.
Cordialmente, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.
WILLEM BEREND BOUWMAN.
Diretor Presidente.
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EM RAZÃO DA ESTIAGEM

Palmeira declara situação de emergência
Divulgação

Ação autoriza
a adoção de
todas medidas
administrativas

SAÚDE SILVESTRE

Carambeí se destaca em
'premiação nacional'

Da Assessoria
Palmeira - Foi publicado no
Diário Oficial desta quinta-feira
(7) o decreto nº 13.629, de 06
de maio de 2020, o qual declara
situação de emergência municipal em razão da estiagem que
assola o território de Palmeira e
a região dos Campos Gerais. A
ação autoriza a adoção de todas
as medidas administrativas
necessárias ao enfrentamento ao
motivo que originou o decreto
enquanto perdurar a situação de
emergência.
O prefeito Edir Havrechaki
falou sobre os problemas ocasionados pela estiagem, os
quais estão causando diversos
prejuízos aos munícipes. “Além
da interrupção no fornecimento
de água pela Sanepar em todo o
perímetro urbano com a implantação de rodízio no abastecimento, também registramos que

SEM NOVA DATA

Expo Palmeira e
Feira de Negócios
suspensas
Palmeira - A 12ª edição da
Expo Palmeira, que seria realizada
de 7 a 10 de maio, juntamente com
a Feira de Agronegócios, está suspensa. Uma nova data para realização da festa ainda não foi definida,
mas também há a possibilidade de
cancelamento do evento.
A decisão sobre o futuro
da festa em 2020 depende de
alguns fatores que serão avaliados
no decorrer do ano. De acordo
com o prefeito Edir Havrechaki,
“a pandemia do coronavírus é o
principal motivo para o cancelamento da festa, pois é algo que
atingiu e mudou a realidade de
todo o mundo. Temos que ser
responsáveis e pensar no bem de
nossa população. Neste momento
precisamos ficar distantes para
ficarmos mais protegidos contra a
Covid-19”, disse.
Vale destacar que está em vigor
em Palmeira o decreto 13.542, o
qual estabelece medidas como a
recomendação para suspensão de
eventos públicos ou particulares,
de qualquer natureza, com reunião
de público acima de 50 pessoas.
Outro ponto apontado pelo
prefeito é a questão financeira do
Município, visto que a arrecadação
consequentemente diminuiu nos
últimos meses devido a pandemia.

CONTRA A GRIPE

Dia D da
vacinação é
cancelado
Tibagi - Devido à pandemia
do novo Coronavírus, o Ministério da Saúde cancelou o Dia D da
campanha nacional de vacinação
contra a gripe, que estava marcado para este sábado (9). Em
decorrência do cancelamento, o
início da nova fase de imunização
foi transferido para a segundafeira (11). Nesta etapa, crianças
de seis meses a menores de 6
anos, grávidas, mães no pós parto
e pessoas com deficiência podem
vacinar-se.
Pacientes devem procurar
as Unidades Básicas de Saúde
(UBS's) munidos de carteira de
vacinação. No caso das gestantes é
necessário levar a carteira de gestantes e professores devem levar o
holerite para comprovação.

Da Assessoria

Rios secaram: Devido a falta de água, iniciou o rodízio no abastecimentos

algumas pequenas propriedades
rurais os poços superficiais,
de 7 a 15 metros, já secaram.
Também tivemos queda drástica
da produção de verduras, perda
de 20% da produção de soja,
queda drástica da produção de
frutas, queda de 20% na produção de ovinos, bovinos de corte
e bovinos de leite pela falta de
água e redução da pastagem,
queda de 60% da produção
de feijão ‘safrinha’ e perda de
100% da produção de milho
‘safrinha’”, revelou.
Para que a situação de
emergência fosse declarada,

também foram levadas em consideração as manifestações técnicas da Secretaria Municipal
de Agricultura e Pecuária, do
Institucional do Instituto Paranaense de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Emater) e da
Secretaria Municipal de Assistência Social, acostadas ao
Procedimento Administrativo
nº 5896/2020;
A previsão, de acordo com o
Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
(Simepar), é que a seca em
Palmeira, que já dura quase um
ano com chuvas bem abaixo da

média histórica desde junho de
2019, deve se estender até o
mês de setembro. As projeções
do próprio Simepar mostram
que a seca tende a se agravar,
ocasionando na falta de água
potável, além da já comprovada
perda da produção agropecuária.
O município de Palmeira
registrou nas estações de monitoramento particulares um
volume acumulado de milímetros
de chuvas nos 120 primeiros
dias de 2020 muito menor que
volume registrado para o mesmo
período do ano passado.

EQUIPE DA PREFEITURA ESTÁ PRESTANDO APOIO

Comissão de Fiscalização atua
durante Auxílio Emergencial
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Com o pagamento do auxílio emergencial,
ao longo da semana, a Comissão Municipal de Fiscalização
está atuando em frente a Caixa
Econômica Federal para promover a organização das filas
e garantir o cumprimento das
medidas de prevenção ao
novo Coronavírus. Os servidores também esclarecem
dúvidas da população sobre o
benefício do Governo Federal.
Além destas ações, a equipe
também tem monitorado a
movimentação em outras instituições bancárias.
Como medidas adotadas,
a Comissão Municipal de Fiscalização tem fechado a rua
Herbert Mercer nos entornos
da Caixa Econômica e demarcado o espaço para que seja
garantido o distanciamento
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Filas obedeceram a distância permitida
O controle de entrada de
beneficiários dentro da agência também é realizado pela
Comissão.
A integrante da comissão
e gerente da Vigilância Sanitária, Ana Luiza Pedroso, afirma
que a equipe diariamente atua
na prevenção ao novo Coronavírus. "A Comissão de fiscalização foi criada para atuar no
enfrentamento à pandemia da
Covid-19. Estamos garantindo
o cumprimento das medidas

de prevenção da Organização
Mundial da Saúde e percebemos uma recepção positiva de
boa parte da população que
está atendendo as recomendações", garante.
A Comissão de Fiscalização conta com 30 membros
que trabalham divididos em
equipes de plantão. A cada
novo pagamento do auxílio emergencial a Prefeitura
enviará uma equipe para realizar o trabalho na agência.

ATRAVÉS DA TV ABERTA

Rede Muncipal acompanhará videoaulas
Da Assessoria
Palmeira - Para potencializar a aprendizagem dos alunos
da rede municipal de Palmeira,
a partir de segunda-feira (11) os
estudantes passarão a acompanhar videoaulas, as quais serão
transmitidas em TV aberta pelo
canal 28.2. Elas estão sendo
ofertadas pela Secretaria de
Estado de Educação, em parceria
com a Secretaria de Educação de
Curitiba, que está realizando as
gravações.
As aulas incluem todos os
componentes da Matriz Curricular do Município, que tem como
base o Referencial Curricular do
Paraná. Estas aulas serão disponibilizadas para as turmas do pré,
1º ao 5º ano, Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e revisões com
adequações metodológicas para
alunos da educação especial.
Além das aulas explicativas,
os alunos continuarão realizando

Divulgação

Aulas contém conteúdo da
Matriz Curricular do Município
as atividades remotas enviadas
pelas escolas com datas pré agendadas. Cada aluno deverá assistir
as aulas de acordo com sua turma
e com o cronograma de horários
que serão disponibilizados.
Segundo a secretária de Educação, Andrieni Caldas de Paula,
ao final do dia os vídeos estarão
disponíveis no canal do youtube
TV Escola Curitiba. “Posteriormente as escolas encaminharão
nos grupos de Whatsapp para
oportunizar aos alunos que não
tiveram acesso as aulas em tempo

real”, explicou a secretária.
Para garantir a inclusão de
todos os alunos, inclusive os
que não possuem acesso a estas
mídias, a Secretaria Municipal de
Educação garante que os conteúdos abordados nas videoaulas
serão enviados juntamente as atividades remotas, para que todos
estejam incluídos no processo.
A secretária ressalta que
todas as orientações e encaminhamentos já foram repassadas
para as equipes gestoras das
escolas e Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs), as
quais estão se organizando para
dar continuidade ao processo de
ensino aprendizagem a partir da
inclusão das videoaulas. “Estamos confiantes que este recurso
chegou para agregar nas aulas
remotas já adotadas. Reafirmo
que continuamos visando a adequação metodológica de acordo
com a realidade do nosso município”, disse.

Carambeí - A Vigilância
Sanitária de Carambeí está entre
as dez melhores instituições de
Saúde Silvestre do Brasil de
acordo com a premiação 10+
do Sistema de Informação em
Saúde Silvestre (SISS) da Fiocruz, em que foi dado o 8ª lugar
para a cidade na categoria 10+
Unidades de Saúde, Ambiente e
outros Órgãos.
Na categoria 10+ Profissionais da Saúde, Ambiente e outros
Órgãos, a Inspetora da Vigilância
Sanitária de Carambeí, Adriana
Fernandes ficou em 6º lugar no
ranking. De acordo com a Inspetora, a premiação foi dada a
cidade por conta do trabalho feito
em 2019 sobre a febre amarela e
levantamento de dados do animal
e a biodiversidade do entorno do
local do óbito, feito pela equipe

da Vigilância Sanitária.
A premiação contém 7
categorias que são 10+ colaboradores; 10+ mulheres;
Embaixador; 10+ Unidades
de Saúde, Ambiente e outros
Órgãos; 10+ Profissionais
da Saúde, Ambiente e outros
Órgãos; 10+ Unidades de Conservação e 10+ Estados Brasileiros. Na última categoria o
Paraná ficou em 3º lugar.
A administração municipal
parabeniza a equipe de Vigilância
Sanitária, os técnicos Alan César
de Assis e Adriana Fernandes de
Oliveira pelo trabalho realizado e
consequente premiação conquistada.
Por causa da Pandemia do
Covid-19 a premiação foi feita
pelas redes sociais do SISS e
no site oficial. Para ver todos os
ganhadores acesse o link www.
biodiversidade.ciss.fiocruz.br.

FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE EPIS

Secretário Marinho se
reúne com vereadores
Da Assessoria
Carambeí - O secretário
municipal de Saúde, Marinho
Avais, se reuniu com os vereadores Diego Macedo, Ricardo
Enevan e Lourival Iaros, para
apresentar como é realizado o
fluxo de distribuição de EPIs
para os profissionais da saúde
durante o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. A
reunião contou com a explanação dos funcionários da Vigilância Sanitária, Alan César de
Assis e Adriana Fernandes de
Oliveira, sobre o trâmite dos
materiais.
Marinho relatou aos vereadores que, mesmo com a carên-

cia em nível estadual e federal,
o município realizou a compra
de materiais EPIs (Equipamento de Proteção Individual)
que juntamente com as doações
recebidas são entregues aos
funcionários. Ele relatou ainda
que as enfermeiras responsáveis
pelos plantões no Centro Municipal de Saúde e pelas Unidades
Básicas dos bairros recebem os
EPIs e assinam protocolo de
recebimento dos materiais.
Ele lembrou que também
foram realizados treinamentos para as equipes de saúde
de como utilizar o material de
forma consciente e adequada
para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.

DA FACE SHIELDS

Saúde de Piraí recebe
doações de máscaras
Da Assessoria
Piraí do Sul - Um grupo
de voluntários de produção de
máscaras face Shields entregou
através de seu representante 200
unidades de máscara modelo de
proteção facial para uso dos profissionais de saúde do município.
Na quinta-feira, 30 de abril,
Gabriel Giovanetti, representando
um grupo de voluntários da cidade
de Joinville/SC, realizou a entrega
de 200 máscaras modelo face
Shields, fabricadas pelo grupo,
para a Secretaria Municipal de
Saúde de Piraí do Sul.
A responsável técnica da Farmácia Básica Municipal, a farmacêutica Thaíse Mendes foi quem,
juntamente com sua equipe, recebeu o material gentilmente doado
ao município.
A máscara, protetor facial Face
Shield reutilizável ajustável é um
equipamento de proteção individual extremamente seguro, de
dupla proteção, que evita o contato com gotículas, salivas e fluídos
nasais que possam atingir o rosto,
o nariz, a boca e os olhos.
Previne contágio contra vírus,
bactérias e outras contaminações.
Oferece proteção e conforto, aliados a um design moderno e clean,
que protege todo o rosto do usuário e permite conversar de forma
clara sem causar ruídos no som
da voz.
Indicada para profissionais

da saúde, como médicos, enfermeiros, dentistas e outros que
trabalham em hospitais, clínicas,
unidades de saúde etc. Pode
ser usada também por pessoas
comuns, que buscam total proteção do rosto.
É um EPI de dupla proteção,
fabricada em polímero transparente, de fácil limpeza e higienização, transparente e moderna,
permite voz e comunicação clara,
sendo reutilizável e possibilitando
uma proteção completa para todo
o rosto.
Para o Secretário Municipal
de Saúde, Julio Sandrini, acredita
que a união das pessoas é importante para enfrentar o problema.
"Frente a este cenário de pandemia mundial, e considerando a
possibilidade da chegada do vírus
em nosso município, a luta passa
a ser de todos no enfrentamento
de todo caso suspeito de Infecção
Humana por este vírus altamente
contagioso.”, afirma o secretário.
Ele salienta ainda que é gratificante ver o lado solidário das pessoas em momentos importantes.
“É muito gratificante para toda
a equipe da Secretaria Municipal
de Saúde saber que pode contar
com a generosidade de pessoas
dispostas a colaborar no combate
ao COVID-19 como esse grupo
de voluntários que nos doaram
não apenas o material, mas o seu
trabalho na confecção das máscaras,” finaliza o Secretário.

