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Divulgação

Divulgação

2.485 infectados
e 47 óbitos
Na noite de segunda-feira (14) aconteceu a reinauguração do Museu Histórico
de Palmeira Dr. Astrogildo de Freitas. Devido a pandemia da Covid-19 e também
à Lei Eleitoral nº 9.504/1997, a cerimônia ocorreu de maneira fechada ao público
e de um modo incomum. Foi adotado o formato drive-in, no qual os convidados
acompanharam o mini documentário ‘Museu de Palmeira: o caminho da história’
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em um telão, porém sem saírem de seus carros.

A Secretaria de Estado
da Saúde confirma nesta
quinta-feira (17) 2.458
novos casos de Covid-19
e 47 óbitos pela infecção
causada pelo novo coronapágina 7
vírus.

Usado para medir a qualidade do aprendizado no País, o Índice Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostra que houve avanço nos municípios
de cobertura do Página Um News, mas apenas a meta do 3º ano do ensino médio
foi alcançada por todas as cidades. O Ideb avalia a educação na 4ª série/5º ano do
ensino fundamental; 8ª série/9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino
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médio, tanto na rede pública quanto privada de ensino.		

* menarim e cardoso juNtos na disputa * Moacyr e alvaro de novo * pcdob e pt disputam pleito

Castro terá três candidatos
Divulgação

OPOSIÇÃO AO GOVERNO se une por uma 'Castro para Todos

Divulgação

Convenção do Patriota trouxe deputado federal e candidatos de Carambeí

Como nos últimos capítulos de uma novela, Castro reservou momentos únicos nessa reta de definição dos nomes que concorrerão a prefeito e viceprefeito em 15 de novembro. Além da confirmação de Moacyr Fadel e Alvaro Teles para a disputa, a principal ala de oposição ao governo municipal
conseguiu reunir no mesmo palanque os Menarim e Cardoso, e ainda outros setores descontentes com o atual modelo de governo. Para surpresa geral,
PCdoB e PT também se lançaram na corrida eleitoral e propõem um governo mais 'inclusivo' e voltado aos trabalhadores e jovens.
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DENTRO DE ÔNIBUS

Polícia
Rodoviária
encontra
maconha

EQUIPE PARTICIPARÁ NA SUPERLIGA

EM PRESÍDIOS DA REGIÃO

Depen realiza mais
de 500 testes

NA MAJORITÁRIA

Caramuru Vôlei volta para Castro Piraí do Sul terá
Divulgação

Divulgação

Após o fim do prazo para a realização das convenções municipais,
encerrada na quarta-feira (16),
muitos nomes de candidatos a prefeito surgiram. Em Piraí do Sul são
sete e reunem no mesmo palanque
pai e filha e, em palanques opostos,
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dois irmãos.

Divulgação

APREENDIDOS 7,4 kg

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de sete
quilos de maconha em Castro,
na tarde desta terça-feira
(15). A droga estava num
ônibus que fazia a linha Ibaiti
– Curitiba. Um homem de 26
anos foi preso e encaminhado
à Delegacia de Polícia Civil de
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Castro.

Desde o início da pandemia de coronavírus, o Departamento Penitenciário do
Paraná (Depen) realizou 548 testes entre
presos e funcionários que atuam nos estabelecimentos da região de Ponta Grossa.
Destes exames (entre rápidos e moleculares), 143 deram resultado positivo – 132
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presos e 15 policiais penais.

5 CANDIDATOS A PREFEITO EM PG
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sete candidatos

PARA PREFEITO

Treinador Fabio Sampaio e sua equipe estão novamente no município

Para a alegria dos torcedores
apaixonados, que nas últimas temporadas da Superliga faziam dos jogos
no Pagnacco um show de interação
e incentivo, e que depois seguiram o
time até Ponta Grossa para torcer e
vibrar, o Caramuru Vôlei voltou para
Castro. O treinador Fabio Sampaio e

sua equipe estão novamente no município, onde o projeto nasceu e criou
raízes. A apresentação do time foi no
último dia 7, desde então, existe uma
rotina rigorosa de treinos que ocorrem
diariamente das 7h30 às 10 horas
(na areia), e das 16 às 19 horas (na
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quadra).

duas MOTOS biz colidem na br-153, em Imbituva
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Palmeira tem
cinco na disputa
Cinco candidatos devem disputar
a prefeitura de Palmeira nas eleições
marcadas para 15 de novembro.
Marcos Ribas (PSDB) conta com o
apoio do atual prefeito, Edir Havrechaki (PSC), assim com o filho do
ex-prefeito Altamir Sanson, Denis
Sanson, também concorre. página 6
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EDITORIAL

“EDITAL”

Sandro A.
Carrilho
sugere o documento acima.
Perguntamos se 'Pode doar
cadeira?'. Da mesma forma,
em nehum momento citamos
ou afirmamos que foi a 'Prefeitura Municipal' quem realizou a cessão e sim indagamos
se o prefeito Moacyr Fadel e
seu fiel escudeiro, o sobrinho
vereador Neto fadel, se sujeitariam em colocar suas campanhas em risco, participando
de um evento, uma vez que a
lei eleitoral o proibem. Que
fique registrado a verdade!

.........................
A PEDIDO
O Município de Castro,
diferentemente do que foi
publicado pelo jornal PAGINA
UM, não doou cadeiras de roda
motorizadas para a população,
mas sim realizou a cessão de
uso de bem móvel público,
conforme estabelecido em
termo de cessão, com fundamento na Lei nº 8.080/1990,
Portaria nº 1.272/2013 do
Ministério da Saúde e Portaria
nº 17/2017-CONITEC/MS.
.............................

MENARIM E CARDOSO
A novela acabou e com um
final feliz para o principal grupo
de oposição a atual gestão, que
conseguiu reunir duas forças
políticas tradicionais - Menarim e Cardoso -, adversários
do passado, juntos, agora, no
mesmo palanque. E mais, unir
outras alas políticas que entenderam a mensagem 'Castro
para Todos' e não querem mais
esse modelo de governo.

RESPOSTA
Como toda imprensa
séria, o Página Um News
concedeu, gentilmente, o
pedido de Direito de Resposta encaminhado 'extrajudicialmente' pelo Jurídico da
Prefeitura de Castro. Mas,
vale salientar, que em nenhum
momento esse colunista afirmou que a 'Prefeitura Municipal doou cadeiras', como

“EDITAL”
Edital de Citação com o prazo de 15(quinze) dias, dos interessados
ausentes e desconhecidos, autos de Ação de Usucapião Extraordinária, sob
nº 004/2020.
O Senhor PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ – CPF/MF.
473.098.739-04, Oficial Designado do Registro de Imóveis da Comarca de
Castro – PR, na forma do artigo 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento nº 263
de 31/10/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná.
Faz saber, a todos quantos o presente edital de citação com o prazo de
15(quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam por esta
Serventia Imobiliária, os autos de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, no valor
de R$ 136.110,66 (cento e trinta e seis mil, cento e dez reais e sessenta e
seis centavosa), proposto por JOSÉ LUIZ MACHADO e LOITA DE LARA
MACHADO, tendo por objeto a legalização do seguinte imóvel:- “O lote de
terreno urbano sob n° 326, situado na Vila Rio Branco, nesta cidade, com a
área de 275,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente para a
Rua Estefano Mocroski, esquina com a Rua Conselheiro Jesuino Marcondes,
onde mede 25,00 metros; Confronta-se ao Leste, onde também mede 25,00
metros, com a parte remanescente do Lote n° 326 de Rosélia Pires dos Santos; e ao Sul mede 11,00 metros e confronta com a parte remanescente do
Lote n° 326 de Edmilson José Bilino da Silva”.- Responsável Técnico: Cledson
Grimbor Benvenutti, inscrito no CREA/PR sob n° 3629-TD. É o presente para
a fim de CITAR os interessados ausentes incertos e desconhecidos, de que se
não for contestado pedido, no prazo legal de 15(quinze) dias, presumir-se-ão
aceitos, como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor, com a inicial (Art.
1.071 do NCPC). Castro, 04 de setembro de 2.020.
PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ
OFICIAL DESIGNADO

Edital de Citação com o prazo de 15(quinze) dias, dos interessados
ausentes e desconhecidos, autos de Ação de Usucapião Extraordinária, sob
nº 004/2020.
O Senhor PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ – CPF/MF.
473.098.739-04, Oficial Designado do Registro de Imóveis da Comarca de
Castro – PR, na forma do artigo 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento nº 263
de 31/10/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná.
Faz saber, a todos quantos o presente edital de citação com o prazo de
15(quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam por esta
Serventia Imobiliária, os autos de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, no valor
de R$ 700.000,00 (setecentos um mil reais), proposto por ROBERT ROX,
tendo por objeto a legalização do seguinte imóvel:- “UM TERRENO RURAL
DENOMINADO CHÁCARA AZALÉIA, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO MARACANÃ, NESTE MUNICÍPIO E COMARCA, COM A ÁREA
TOTAL DE 12,9410 E PERÍMETRO 1.778,33, COM O CAMINHAMENTO
SEGUINTE:- Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-00, de coordenadas N 7.244.900,62m e E 611.364,93m, deste segue confrontando com
terras de Claudio Ernesto Schrattner, Marilene de Fátima de Oliveira, Rosa
Maria Ribeiro Schrattner, Osvaldo Cezar Schrattner e Marina Schrattner,
deste segue por cerca nos seguintes azimutes e distâncias: 103°38' e 16,69
m até o vértice P-01, de coordenadas N 7.244.896,56m e E 611.381,11m;
115°17' e 20,39 m até o vértice P-02, de coordenadas N 7.244.887,72m e
E 611.399,49m; 158°07' e 16,35 m até o vértice P-03, de coordenadas N
7.244.872,48m e E 611.405,45m; 82°02' e 104,97 m até o vértice P-04, de
coordenadas N 7.244.886,18m e E 611.509,47m, deste passa a confrontar
com a Estrada Municipal, seguindo margeando por vários azimutes e distancias, 150°31' e 2,51 m até o vértice P-05, de coordenadas N 7.244.883,98m
e E 611.510,71m; 138°37' e 16,69 m até o vértice P-06, de coordenadas N
7.244.871,36m e E 611.521,63m; 133°29' e 30,68 m até o vértice P-07, de
coordenadas N 7.244.850,09m e E 611.543,69m; 141°50' e 23,72 m até o vértice P-08, de coordenadas N 7.244.831,33m e E 611.558,19m; 148°17' e 27,49
m até o vértice P-09, de coordenadas N 7.244.807,83m e E 611.572,46m;
149°36' e 25,08 m até o vértice P-10, de coordenadas N 7.244.786,10m e
E 611.584,95m; 145°28' e 27,04 m até o vértice P-11, de coordenadas N
7.244.763,71m e E 611.600,08m; 137°32' e 23,99 m até o vértice P-12, de
coordenadas N 7.244.745,88m e E 611.616,14m; 131°44' e 24,64 m até o vértice P-13, de coordenadas N 7.244.729,34m e E 611.634,38m; 137°22' e 13,43
m até o vértice P-14, de coordenadas N 7.244.719,39m e E 611.643,39m,
deste passa a confrontar com terras de Darci Rodrigues Carneiro, deste
segue por linha seca, nos seguintes azimutes e distancias, 260°58' e 426,47
m até o vértice P-15, de coordenadas N 7.244.655,95m e E 611.221,83m;
261°02' e 288,90 m até o vértice P-16, de coordenadas N 7.244.613,34m
e E 610.936,22m; deste segue confrontando com terras de Henrique José
Gerhards e Leoni Evers Herhards, 345°27' e 196,99 m até o vértice P-17, de
coordenadas N 7.244.804,32m e E 610.888,31m, deste segue confrontando
com terras de Claudio Ernesto Schrattner, Marilene de Fátima de Oliveira,
Rosa Maria Ribeiro Schrattner, Osvaldo Cezar Schrattner e Marina Schrattner, 81°15' e 137,44 m até o vértice P-18, de coordenadas N 7.244.824,10m
e E 611.024,26m; 82°56' e 179,53 m até o vértice P-19, de coordenadas N
7.244.844,72m e E 611.202,54m; 81°17' e 101,45 m até o vértice P-20, de
coordenadas N 7.244.859,26m e E 611.302,90m; 56°18'20" e 74,55 m até o
vértice P-00, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano
Central nº 51°00', fuso -22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U
T M”.- Responsável Técnico: Cledson Grimbor Benvenutti, inscrito no CREA/
PR sob n° 3629-TD. É o presente para a fim de CITAR os interessados ausentes incertos e desconhecidos, de que se não for contestado pedido, no prazo
legal de 15(quinze) dias, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros os fatos
articulados pelo Autor, com a inicial (Art. 1.071 do NCPC). Castro, 04 de
setembro de 2.020.

SURPRESAS
Acabou o prazo para as convenções partidárias, nas
quais foram definidos os nomes dos candidatos a prefeito,
vice e a vereador, que irão concorrer nas eleições municipais deste ano. E, por mais previsível que esse cenário
pareça, neste ano o desfecho na região foi um tanto quanto
surpreendente. Em Piraí do Sul, por exemplo, dois irmãos
irão disputar a cadeira da Prefeitura, e, além deles, outros
cinco nomes aparecem na lista, haja eleitor. Em Castro,
dois sobrenomes que até pouco tempo não se juntavam
para fazer política nem na imaginação, agora irão concorrer
no mesmo grupo, a inesperada junção dos Menarim e dos
Cardoso foi no mínimo de se admirar, mas não para por aí,
desta vez um partido comunista também entrou na disputa
no município, uma grande novidade por aqui. Além disso,
em cidades como Carambeí, pessoas que estavam há muito
tempo afastadas da política resolveram reaparecer, também
teve quem disse que não voltaria e agora já está por aí, a
pedir votos nas cidades vizinhas. Teve gente que já fazia
pré-campanha nas redes sociais e de repente desistiu, e
teve nome que surgiu em cima da hora. Ou seja, muitos
interesses e discussões ocorrem nesses bastidores, até que
os nomes vão definitivamente para os ‘santinhos’.
Informe Publicitário
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JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

'Estetoscópio Um invento que
ninguém levou a sério.'

PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ
OFICIAL DESIGNADO

18/09 - Dia dos Símbolos Nacionais / Dia do Operador de Rastreamento
19/09 - Dia de São Geraldo / Dia do Teatro
20/09 - Dia do Baterista / Dia do Funcionário Municipal / Dia do Gaúcho
21/09 - Dia da Árvore / Dia da Luta Nacional das Pessoas com
Deficiências / Dia do Fazendeiro

Palavras de Alan A.
Brown. Naquela época, em
1816, a invenção do estetoscópio foi um grande avanço
no campo da medicina. Pois,
é um instrumento usado para
auscultar os órgãos internos como pulmão, coração
e intestinos. No princípio
encontrou forte oposição
no campo profissional da
medicina e sofreu verdadeira
campanha de desvalorização
pelos médicos mais antigos
aos novos, que andavam
com o estetoscópio preso ao
corpo.

Mas, deu - se o inesperado, o êxito veio depois.
Hoje, mesmo diante do
grande arsenal terapêutico,
o cardiologista identifica
com as batidas “a voz e o
sentimento” do coração dos
seus clientes. Na pandemia
do Covid-19, o estetoscópio é um grande aliado dos
pneumologistas, para acompanhar a patologia de uma
reação antígeno anticorpo
nos pulmões, por meios dos
sons respiratórios. Na vida o
mais importante é a vida, o
êxito sempre vem depois.

Resenhas rápidas e radicais
Resenhas
rápidas earadicais
Quero impressionar
todos neste reality show...e ofuscar as sirenes das ambulâncias!

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

Agora já sou pré - candidato, meu partido tem “caráter nacional” e já penso em coligações, pois com a pandemia fica
Quero
impressionar
a todos
neste
realitytendências
show...ee propostas,
ofuscar as
ambulâncias!
impossível
para qualquer eleitor
ingênuo
comparar
eu sirenes
preciso medas
aproveitar
disso! Sigo
preparando
aquela
mistura
geral,tem
ninguém
precisae jásaber
detalhes
dos
bastidores,
sereipara
umqualquer
verdadeiro
Agora já sou pré
- candidato,
meu partido
“caráter nacional”
penso em
coligações,
pois nossos
com a pandemia
fica impossível
eleitor
ingênuo
comparar
tendênciasVamos
e propostas,
preciso as
me aproveitar
disso!os
Sigo
preparando
ninguém precisa
saber
detalhes dos minha
nossos
camaleão
solidário!
usareutodas
armas, até
trinta
dias aquela
para mistura
trocargeral,
de partido!
Quero
aproveitar
bastidores, serei um verdadeiro camaleão solidário! Vamos usar todas as armas, até os trinta dias para trocar de partido! Quero aproveitar minha influência sobre
influência sobre a comunidade! Ser Patriota, seguir Avante, já sei que Podemos Tudo, afinal somos todos Democratas,
a comunidade! Ser Patriota, seguir Avante, já sei que Podemos Tudo, afinal somos todos Democratas, vamos fingir Solidariedade nesta imensa Rede de Sustenvamos fingir
Solidariedade
nesta
imensa
Sustentabilidade!
E defendo
o Fundo
Partidário!
tenho
alguns
tabilidade!
E defendo
o Fundo Partidário!
Já tenho
algunsRede
“amigosde
“ que
podem ajudar a bancar
grandes ideias,
não vou pedir
nada agoraJá, só
quero mostrar
um
pouco
do
que
faço,
acreditem,
nunca
vou
pronunciar
a
palavra
voto
ou
dinheiro
do
caixa-dois!
Sem
cafés
nas
padarias,
pensei
num
carro
de
som,
sei
é
“amigos “ que podem ajudar a bancar grandes ideias, não vou pedir nada agora , só quero mostrar um pouco doque
que
preciso algo diferente: ofuscar as sirenes das ambulâncias e das notícias ruins, não é só da pandemia que se vive! Nesta crise, usaremos boas máscaras, pensei
faço, acreditem, nunca vou pronunciar a palavra voto ou dinheiro do caixa-dois! Sem cafés nas padarias, pensei num
também em um novo nome - fantasia, que tenha ligações com o atual momento...podia ser Capitão Cloroquina, mas já usaram o artifício...Que tal Martinho da
carrobaseado
de som,
sei curso
que superior?
é preciso
diferente:
ofuscar as
sirenes
das ambulâncias
e dasbásicas...posso
notícias ruins,
não éasó
da
Saúde,
no meu
Estoualgo
preparado!
Com “livemícios”,
disparos
no WhatzApp
e doação de cestas
impressionar
todos
neste
reality show!
eu decido
o que
fazerusaremos
sobre o futuroboas
da nossa
cidade! pensei também em um novo nome - fantasia, que tenha
pandemia
queDepois
se vive!
Nesta
crise,
máscaras,
ligações com o atual momento...podia ser Capitão Cloroquina, mas já usaram o artifício...Que tal Martinho da Saúde,
baseado no meu curso superior? Estou preparado! Com “livemícios”, disparos no WhatzApp e doação de cestas
básicas...posso
impressionar a todos neste reality show! Depois eu decido o que fazer sobre o Diretor
futuro Geral
da nossa cidade!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
18/09

publicidade@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

Temperatura
27

Umidade

ºC

14 ºC

93%
26%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sábado
19/09

28

ºC

14 ºC

74%
26%

Sol e aumento sw nuvens de manhã. Pancadas de chuava à tarde e à noite.

Domingo
20/09

16

ºC

10 °C

91%
60%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Segunda
REDAÇÃO

Clima

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

21/09

18

ºC

9 ºC

94%
61%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/09/2020
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COLIGAÇÃO TEM SEIS PARTIDOS

Menarim e Cardoso juntos na disputa
Divulgação

Proposta da
coligação é
'uma cidade
para todos'
Da Redação
Após 40 anos de política,
com os Menarim e Cardoso
se alternando no poder, desta
vez as famílias unem forças
e terão candidatos a prefeito
e vice nas eleições de 15 de
Novembro pelo PSD. Netos
de políticos de expressão, o
agricultor Marcelo Menarim
e o advogado Ricardo (Ric)
Cardoso Filho, ambos também empresários, tiveram
seus nomes confirmados em
convenção realizada na noite
de quarta-feira (16), no prédio da Câmara Municipal de
Castro, na presença de sete
vereadores (Sirlei Alves,
Herculano da Silva, Fátima
Castro, César do Povo, Paulinho Farias, Rafael Rabbers
e Maurício Kusdra), do exprefeito Reinaldo Cardoso, e
presidentes de partido.
A união de duas forças
políticas além de ser um marco
na política castrense, respaldada na tradição, honestidade

Luciane, vereador Maurício Kusdra, ex-prefeito Reinaldo Cardoso, Marcelo Menarim, Ricardo Cardoso Filho,
vereadora Fátima Castro, vereador Paulinho Farias, vereador Cesar do Povo, Maculan, Márcio Chechelack e Paulo Bertonili

e realizações, conseguiu trazer
outros setores políticos para
apenas um lado. O grupo de
oposição ao atual governo coligou seis partidos, adversários
antigos, a exemplo do MDB
(antigo PMDB), e surpreendeu
ao somar com PTC de Rafael
Rabbers; e o PSB do deputado
federal Aliel Machado e Samir
Chuery. Aliás, Samir desistiu
de sua candidatura a prefeito
para somar na coligação ‘Castro para Todos’.
Em entrevista ao Página
Um News, o candidato Mar-

celo Menarim disse que sempre ouvia histórias de política
por causa de seu avô e pai e,
depois de se envolver com
comércio, em contato com
as pessoas, sempre era lembrado do legado deixado pelo
seu avô. “Isso começou a
mexer comigo e de dois anos
para cá, com a amizade de
longa data que tenho com o
Ric, amadurecemos a ideia de
um projeto novo para Castro
e hoje começa a ser colocado
em prática. Esse legado do
meu avô, e dos Cardoso, vai

ajudar muito porque eles sempre foram bem quistos “.
Quanto a rivalidade política
do passado entre as famílias,
Marcelo Menarim entende
que “a nossa geração cresceu junto, sem nenhuma dificuldade de conviver. A gente
nuca teve incentivo pelos
mais velhos por ter uma rixa.
Espero dar continuidade na
ideia dessas duas famílias”.
Sobre o atual momento
que vive o município, Menarim
diz que “a cidade tem muito a
melhorar, a crescer e se desen-

volver de maneira diferente. O
Moacyr tem feito um trabalho
bom, mas a gente pode continuar de uma maneira nova,
mais profissional. Castro
merece continuar crescendo
mais ainda. Nós queremos
governar pela cidade e não
para um time ou para outro”.
O candidato a vice-prefeito,
Ricardo (Ric) Cardoso Filho,
neto de Libânio Cardoso, sobrinho de ex-prefeitos a exemplo
de Ronie Cardoso e Reinaldo
Cardoso, disse que “desde o
início nunca houve a vaidade de

um, ou de outro, em ser candidato a prefeito. A intenção era
um projeto novo para Castro,
pensando na cidade, através
de ideias. E, foi isso que vinha
sendo discutido há dois anos”.
Ric enfatizou que a união das
duas famílias é um marco para
a história de Castro, “duas
famílias que tiveram grande
contribuição para a cidade,
talvez as maiores obras que a
cidade já viu, realizadas pelo
seu Riva (Rivadávia Menarim),
quanto do meu avô Libânio
(Libânio Estanislau Cardoso),
e dos meus tios Ronie (Ronie
Cardoso) e Reinaldo Cardoso.
Essa junção deve ser muito
boa para a cidade”.
Quanto aos próximos quatro anos, “queremos levar
essa forma profissional de
administrar, de governar
para todos. Temos um excelente trânsito com o governo
do estado, através do presidente do PSD, Sandro Alex,
secretário de Infraestrutura
e Logística, o que facilita o
ingresso de projetos; e também com o governo federal,
através da deputada federal
Aline Sleutjes, que é simpática aos nossos nomes e com
certeza abrirá as portas de
Brasília, na aprovação de projetos em favor de Castro”.

EM CONVENÇÃO

Moacyr e Alvaro vão para a reeleição
Divulgação

Da Redação

FERROESTE
A Ferroeste foi qualificada no programa de concessões do governo
federal. O objetivo é aumentar sua extensão, formando um corredor
de 1.370 quilômetros e chegando a Maracaju, (MS). A ferrovia liga
Cascavel ao Porto de Paranaguá escoa parte da produção do Mato
Grosso do Sul, além de alcançar o Paraguai e a Argentina. Além disso,
há o objetivo de interligar esse novo trecho à Ferrovia Norte-Sul.

Divulgação

A antiga sede da Câmara
Municipal de Castro, onde
abriga o prédio da Segurança
Pública do município, foi palco
das convenções dos partidos
coligados ‘Por Castro, pelos
Castrenses’.
Na terça-feira, às 18 horas, o
PSL confirmou o nome de Alvaro
Teles como vice na disputa. Uma
hora depois, no mesmo local,
foi a vez do Patriota indicar e
lançar o nome do atual prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior, como
candidato a prefeito em 15 de
Novembro.
As convenções do PSL e
Patriota, foram marcadas pela
presença de convidados ilustres,
a exemplo do deputado federal
pelo PSL do Paraná, Felipe
Francischini. Também marcaram
presença a candidata à Prefeitura de Carambeí, Elisângela
Pedroso (PSB), o presidente
municipal do PSL e um dos
coordenadores de campanha de
Elisângela, Luiz Carlos Pestana,
os seis vereadores da base do
governo municipal na Câmara,

Luiz Carlos Pestada, Elisangela Pedroso, deputado Felipe Francischini, secretário
Emerson Gobbo, Moacyr Fadel, Alvaro Teles, Zé da Cuia e vereador Gerson Sutil
além de presidentes dos partidos coligados, alguns candidatos a vereador e simpatizantes
Tanto Moacyr, quanto Francischini, se encheram de elogios
um pelo outro, inclusive o deputado fez questão de enumerar
algumas conquistas trazidas
por ele para a região. O mesmo
aconteceu com Elisângela e
Moacyr, candidatos das cidades co-irmãs. Moacyr destacou
que concorre à reeleição pau-

tado no trabalho bom que vem
sendo feito por ele na cidade, e
desejou sucesso à Elisângela. A
candidata de Carambeí, por sua
vez, retribuiu os elogios e afirmou que ambos serão vitoriosos
e trabalharão em conjunto na
Associação dos Municípios dos
Campos Gerais (AMCG).
Com exceção para Patriota
que concorre com nomes para
a Câmara Municipal, o PSL não
lançou nenhum candidato.

PSC trouxe Mabel
Na segunda-feira (14) foi a vez
do Partido Social Cristão (PSC),
comandado pelo vereador Gerson
Sutil, realizar a convenção de seu
partido no antigo prédio da Câmara
Municipal. Assim como aconteceu
com a convenção do Patriota, o
PSC recebeu a visita ilustre da
deputada estadual Mabel Canto,
que também disputa a Prefeitura
de Ponta Grossa. A convenção do
PSC foi realizada às 19 horas.

NOS TEMOS UMA PROPOSTA INCLUSIVA

PCdoB e PT lançam candidatos em Castro
Divulgação

Da Redação
O PCdoB e o PT terão candidatos a prefeito e vice-prefeito
em Castro, nas eleições municipais de 15 de Novembro. Quem
encabeçará a chapa é o comunista
Diego Matos Barbosa, 34 anos,
professor de Língua Portuguesa.
O nome de Diego foi confirmado
em convenção virtual realizada na
noite de quarta-feira (16). Ao seu
lado, disputa a corrida, a também
professora, só que de Educação
Física, Selma Kupski. O PT confirmou o nome de Selma em convenção realizada no domingo, às
14 horas.
Em entrevista realizada pelo
Página Um News, por telefone,
Diego Matos Barbosa disse que

Diego Matos Barbosa (PCdoB)

Selma Kupski (PT)

o PCdoB faz história ao ter pela
primeira vez em Castro um candidato a prefeito. Quanto ao seu
nome, continua o candidato, veio
do convite feito pelo presidente

estadual do partido, Helton Barz,
em 28 de maio.
Após ser procurado pelo
PT, partido que segundo Diego
“defende causas ideológicas

muito parecidas com o PCdoB”,
aceitou o desafio. Disse, também,
que o próprio PT preferiu disputar como vice.
“Nós temos uma proposta
inclusiva a qual quer sair do
modelo tradicional de Castro.
Queremos trabalhar os movimentos sociais, fazer política para
quem mais precisa, voltado para
o trabalhador, o jovem, para quem
mora na periferia. Incluir todos e
ser democrático”.
O próximo passo, agora, é
chamar os movimentos sociais
para conversar e discutir propostas, finalizou Diego.
O PCdoB não terá candidatos
para a Câmara de Vereadores, já
o PT concorrerá com oito nomes,
três deles sendo mulheres.

REFORMA TRIBUTÁRIA
A Frente Nacional de Prefeitos defende modelo do Simplifica Já na Reforma Tributária.
“É fundamental aprimorar a
tributação sobre na ref patrimônio, renda e herança, como,
por exemplo, cobrar imposto
sobre a propriedade de iates e
jatinhos", destacam em carta ao
governo federal.
REFORMA II
O modelo Simplifica Já,
defendido pelos prefeitos, se
refere a emenda 144 à PEC
110. De autoria do senador
Major Olimpio (PSL-SP, prevê
a uniformização do ISS no nível
municipal e do ICMS no nível
estadual, a desoneração parcial
da tributação da folha de pagamentos, e a alteração nas regras
de outros tributos federais, como
PIS e Cofins.
BOLO TRIBUTÁRIO
Os prefeitos destacaram
ainda que pretendem dialogar
com o governo federal e governadores para uma "partilha vertical mais justa do bolo tributário".
As cidades aumentaram o total
de receitas tributárias recebidas
de 14% para 20% desde 1988,
mas dizem que esse crescimento
foi insuficiente diante da responsabilização crescente pela oferta
de serviços públicos e reivindicam chegar a 30% em 30 anos
(2050, portanto).
REAÇÃO
O deputado Ricardo Barros (PP), líder do governo na
Câmara dos Deputados, reagiu
em nota à operação de busca e

apreensão em seu escritório em
Maringá. “Ricardo Barros está
tranquilo e em total colaboração
com as investigações. O parlamentar reafirma a sua conduta
ilibada e informa que solicitou
acesso aos autos do processo
para poder prestar mais esclarecimentos à sociedade e iniciar
sua defesa. Ricardo Barros, relator da Lei de Abuso de Autoridade, repudia o ativismo político
do judiciário".
RECORDE
Número de candidatos em
Curitiba dobrou em relação a
2016. A cidade está entre as
recordistas históricas em números de candidatos. Levantamento
mostra que nas 15 maiores
capitais do país houve aumento
de 35% (de 136 para 184) no
total de inscritos para concorrer
aos executivos municipais, em
comparação com 2016. É também o maior número em todas
as campanhas municipais desde
a redemocratização.
É O JOÃO
O MDB confirmou em convenção a candidatura de João
Arruda a prefeito de Curitiba. O
partido também escolheu a chapa
de 52 candidatos – 16 mulheres
e 36 homens. “Vamos fazer uma
campanha sem grandes trucagens
e sem marquetagem. Vai ser uma
campanha simples, direta, usando
as redes sociais”, disse.
* Coluna publicada
simultaneamente em 20
jornais e portais associados.
* Da Redação / ADI-PR
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COM CEREMÔNIA DRIVE-IN

Museu de Palmeira é reinaugurado
Prefeito Edir
não conteve
a emoção ao
falar do Museu
Da Redação
Palmeira - Na noite de
segunda-feira (14) aconteceu a
reinauguração do Museu Histórico de Palmeira Dr. Astrogildo
de Freitas. Devido a pandemia da
Covid-19 e também à Lei Eleitoral nº 9.504/1997, que impede
a realização de eventos públicos
nesta data, a cerimônia ocorreu
de maneira fechada ao público e
de um modo incomum.
Para que a inauguração
fosse segura aos presentes e
não descumprisse nenhuma Lei,
foi adotado o formato drive-in,
no qual os convidados acom-

panharam o mini documentário
‘Museu de Palmeira: o caminho
da história’ em um telão, porém
sem saírem de seus carros. A
exibição aconteceu na própria
Praça do Museu.
Na sequência os participantes do evento puderam realizar
a visita física ao Museu Histórico
de Palmeira, no Solar Conselheiro Jesuíno Marcondes, porém
divididos em pequenos grupos e
acompanhados por servidores da
Secretaria Municipal de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas.
O prefeito Edir Havrechaki
não conteve a emoção ao falar
sobre o Museu Histórico de
Palmeira. “Estou muito feliz e
orgulhoso ao ver o museu de
nossa cidade reinaugurado, com
uma exposição permanente tão
rica e detalhada. Fico arrepiado
em entregar, junto de toda a
Administração Municipal, um
museu reformado, renovado,

com uma nova roupagem e que
zela pela nossa história. É mais
um espaço de cultura, história e
lazer para os palmeirenses, que
com certeza merecem um lugar
como este”, disse.
Após a reforma, a área aberta
ao público foi ampliada. Agora é
possível ter acesso também aos
dois pavimentos inferiores e ao
local onde antigamente funcionou uma senzala. O prédio possui 450m², sendo 228 m² no
andar superior e o restante nas
duas partes térreas.
As novas exposições do
museu contam com aproximadamente 400 peças, as quais estão
dividias em entre exposições permanentes e temporárias, além
das peças da reserva técnica.
O secretário municipal de
Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas,
Waldir Joanassi Filho, destacou a
nova fase do Museu de Palmeira
“A reforma foi inovadora no sen-

tido de permitir que o visitante
tenha acesso a 100% do prédio, mas acredito que todos os
detalhes são inovadores, desde
a maneira que decidimos dispor
os móveis, desde a maneira que
observamos o acervo para pensar no mobiliário, do modo que
sentamos, discutimos e desenhamos móvel a móvel especialmente
para receber as peças de nosso
acervo. Pensamos no Museu de
Palmeira para que ele tivesse a
nossa cara e fosse exclusivamente
do novo povo”, relatou.
As exposições permanentes,
pela primeira vez na história
do Museu, estarão em todos os
pisos e espaços. No vasto salão
do piso superior serão expostas
algumas das mais importantes
e raras peças do nosso acervo:
Cultura Kaingang, os primeiros
habitantes das nossas terras;
passagem de Dom Pedro II por
Palmeira; escravidão em Palmeira e pracinhas palmeirenses

na 2ª Guerra Mundial.
O piso inferior é dedicado
a exposições temáticas, organizadas por cômodos como:
clubes e bandas, a história
do Solar Conselheiro Jesuíno
Marcondes e trabalhadores
palmeirenses. No último piso
haverá um espaço para reflexão, com o tema Escravidão,
com acesso ao espaço onde
ficava parte da antiga senzala.
No espaço destinado às exposições temporárias acontece
uma homenagem à escritora,
professora e historiadora Vera
Lúcia de Oliveira Mayer, que foi
coordenadora do Museu por 16
anos e conta com uma produção
intelectual extensa, com livros,
inúmeros artigos e mais de 30
anos de dever público.
Obra de reforma
As obras realizadas no imóvel se aplicaram à estrutura da
cobertura que foi revisada e teve

EU APOIO O COMÉRCIO LOCAL

peças degradadas substituídas.
As telhas também passaram por
revisão e foram substituídas. O
beiral e forro foram importantes
pontos da reforma, pois grande
parte das peças estava inutilizável.
Todas as mudanças foram feitas
buscando manter as características originais do espaço. A
empresa licitada também realizou a revisão e manutenção das
redes elétricas e hidráulicas do
imóvel e implantação de rampas
de acesso para cadeirantes.
Visitação
Devido a pandemia da
Covid-19, a abertura para o
público conta com restrições.
Os interessados em conhecer
as novas exposições do Museu
Histórico de Palmeira Dr. Astrogildo de Freitas podem agendar
horários de visitação, disponíveis
de segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas, através do telefone
3909-5001.
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EQUIPE SE PREPARA PARA QUINTA SUPERLIGA MASCULINA DE VOLEIBOL

Caramuru Vôlei de novo em Castro
Divulgação / Arquivo P1

Equipe irá
representar
sozinha o estado
na competição
nacional
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Para a alegria dos torcedores apaixonados, que nas últimas
temporadas da Superliga faziam
dos jogos no Pagnacco um show
de interação e incentivo, e que
depois seguiram o time até Ponta
Grossa para torcer e vibrar, o
Caramuru Vôlei voltou para Castro. O treinador Fabio Sampaio
e sua equipe estão novamente no
município, onde o projeto nasceu
e criou raízes. A apresentação do
time foi no último dia 7, desde
então, existe uma rotina rigorosa
de treinos que ocorrem diariamente das 7h30 às 10 horas (na
areia), e das 16 às 19 horas (na
quadra). A nova casa dos meninos do Vôlei é o ginásio de esportes da Colônia Castrolanda, onde
ocorrem os treinos de preparação
para a Superliga 2020/2021, e
ocorrerão todas as partidas que
o Caramuru vai disputar em casa
ao longo do campeonato. A Coo-

Treinador Fabio Sampaio e sua equipe estão novamente no município
perativa Castrolanda é inclusive,
uma das apoiadoras do projeto
nesta nova temporada.
De acordo com o técnico
Fabio, que conversou com a
reportagem esta semana, o
retorno a Castro é sinônimo de
muita alegria e de satisfação.
“Nós nunca quisemos sair de
Castro, mas hoje eu digo que
nossa situação pode ser comparada a de um filho que saiu de

casa para se preparar, estudar
e amadurecer, e que agora volta
mais preparado. Estamos muito
felizes com o retorno à cidade,
o lugar de origem do projeto, e
no qual estamos trabalhando há
quase 17 anos, começamos na
base, com muitos atletas locais,
e hoje nos preparamos para a
quinta temporada da Superliga
de Voleibol. Estar em casa novamente é continuar realizando um

sonho, acreditamos muito nisso e
no trabalho, e eu sou uma pessoa determinada e inconformada
com os erros, agora venho mais
maduro e um pouco mais confiante”, destacou Fabio, referindo-se também ao seu trabalho
como técnico.
O treinador também falou
da relação com os torcedores, e
afirmou que neste retorno deseja
ver a equipe conquistando a
mesma torcida e o mesmo incentivo das temporadas passadas.
“Esperamos despertar o senso
de pertencimento do castrense
com o projeto Caramuru Vôlei,
já temos sentido isso na rua e no
comércio local, nos empresários,
mesmo com as dificuldades financeiras que o país enfrenta, existe
interesse em ajudar, sinto que a
população também sentiu a perca,
e sentiu que poderia ter feito algo
para isso não acontecer”, ressaltou ele, referindo-se à mudança
de cidade feita na última Superliga pelo Caramuru Vôlei.
Mesmo sendo um dos times
mais modestos do campeonato,
conforme relatou o técnico, a
participação do Caramuru em
mais uma temporada da Superliga motiva diferentes perspectivas, mas todas com o foco nas
chances mais positivas que a
equipe tem. O time representa
sozinho a cidade e o estado numa

COMPRE
O QUE É
DAQUI.

VOCÊ
COMPRA
E TODO O
ESTADO SAI
GANHANDO.

Movimenta
a economia.

Mais
empregos
aparecem.

a c e s s e f e i t o n o p a r a n a . p r. g o v. b r

Mais pessoas
têm renda.

É BOM PRA
ECONOMIA
DO ESTADO.

Os negócios
locais se
fortalecem.

É BOM
PRA SUA
ECONOMIA.

competição de nível nacional, e
como bem lembrou Fabio já no
início da matéria, é mais um fruto
de um trabalho de muitos anos.
“A expectativa é de muita dificuldade, afinal estamos falando de
um dos maiores campeonatos
de voleibol do mundo, mas por
conta da pandemia e dificuldades
financeiras que os clubes passam,
houve uma debandada de atletas
para fora do Brasil, o que vai
tornar o campeonato mais disputado no segundo escalão, existem
equipes que são consideradas de
ponta, com investimentos muito
altos, como Taubaté, Sada,
Minas, Capinas e Blumenau, e
algumas mais modestas. O Caramuru é sem dúvida a equipe mais
modesta em seu orçamento, mas
vai brigar pela primeira vez com
o intuito de estar entre os oito
primeiros, e ficar para as quartas
de final, esse é nosso objetivo”.
O time que irá disputar a
Superliga nesta temporada conta
com três atletas remanescentes,
entre eles o Peron (que ainda irá
se apresentar), que já integrava
a equipe quando o Caramuru
estava em Castro. “Os demais
são renovação, peças novas, mas
tenho certeza que o castrense vai
se apaixonar por esses atletas,
como eram torcedores apaixonados pelo elenco que estava
conosco antes”, destacou Fabio.

A estreia do Caramuru na
Superliga 2020/2021 está marcada para acontecer no dia 31
de outubro. A primeira partida é
contra o Sesi e o jogo vai ser em
casa, porém, por enquanto será
um jogo com portas fechadas
para a torcida. “Hoje é dito isso,
mas talvez com a evolução de
algumas situações possamos ter
público reduzido pelo menos”,
ressaltou o técnico, lembrando
que todos os jogos do campeonato serão transmitidos pelo
Canal Vôlei Brasil, e alguns também terão transmissão pela TV
Cultura e EsporTV.
Projetos sociais
De acordo com Fabio Sampaio, com o retorno da equipe
à Castro, também devem ser
retomados projetos sociais que
já estavam em desenvolvimento,
além de serem criados novos.
“Antes de sair de Castro nós
tínhamos o Vôlei Fera, com a participação de quase 750 crianças, e
essa retomada deixa o time muito
feliz. É evidente que temos que
esperar a pandemia passar para
retomar o projeto social, mas ele
vai acontecer em toda cidade, em
contraturno escolar, dentro das
escolas, através de parceria com
a Prefeitura e o Departamento de
Educação Física da Secretaria de
Educação”, finalizou o técnico.
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NO ENSINO

Divulgação

Ideb aponta avanço,
mas só 'terceirão'
atinge meta
Na rede
municipal de
ensino da região,
Castro atingiu
a meta
EDILENE S ANTOS
ESPECIAL P ÁGINA U M N EWS
Usado para medir a qualidade do aprendizado no
País, o Índice Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostra que houve avanço nos
municípios de cobertura
do Página Um News, mas
apenas a meta do 3º ano do
ensino médio foi alcançada
por todas as cidades. O
Ideb avalia a educação na 4ª
série/5º ano do ensino fundamental; 8ª série/9º ano
do ensino fundamental e 3ª
série do ensino médio, tanto
na rede pública quanto privada de ensino.
Os novos indicadores
foram divulgados nesta
semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) e se referem ao ano
de 2019. Apenas Piraí do
Sul teve retrocesso num dos

índices em relação à última
média, referente a 2017. No
Ideb 4ª série/ 5º ano, em
2017 a média chegou a 5,4
e, dois anos depois, caiu pra
5,2 – longe da meta de 5,9
estabelecida para 2019.
Na rede municipal de
ensino (4ª série/5º ano),
apenas Castro atingiu a
meta estabelecida pelo Inpe.
O Ideb chegou a 7,2, quase
um ponto a mais que a meta
prevista, que era de 6,3. Em
Tibagi, o destaque foi a 8ª
série/9º ano, da rede estadual, que também superou a
meta. Alcançou 4,7 quando
o objetivo era 4,6.
Escolas
O Ideb também mostra o
resultado por escola. Cada
instituição tem um indicador
a ser alcançado a cada dois
anos, portanto, a meta varia
de escola para escola.
Na rede municipal de
Castro, a instituição que
atingiu a maior nota foi a
Bernardo Litzinger, com
7,9. Por outro lado, do total
de 21 colégios, quatro não
atingiram a meta prevista.
Na rede estadual, cinco das
15 escolas não alcançaram o indicador desejado.

A mais bem colocada foi a
Antônio e Marcos Cavanis
(8ª série/9º ano), com 6,2.
Em Carambeí, das sete
escolas municipais, três não
atingiram a meta. A que
alcançou o melhor resultado foi a José Pedro Novaes
Rosas, com 6,9. Entre as
escolas estaduais, apenas
duas das cinco atingiram ou
ultrapassaram a meta prevista. A maior nota foi do
colégio Darlene Moreira,
com 5,5.
Em Palmeira, a escola
Pedro Gross Filho alcançou
um Ideb de 7,9 e foi uma
das 11 instituições da rede
municipal a atingir o indicador esperado. Outras quatro instituições, porém, não
atingiram a meta. Na rede
estadual, o melhor resultado foi do Colégio Leonardo Salata, com 7,2. Das
13 escolas estaduais, seis
alcançaram a meta.
E em Piraí do Sul, das
dez escolas da rede municipal apenas uma atingiu o
indicador: Anchieta, com
6,0. Na rede estadual, só
duas das seis instituições
alcançaram a meta, sendo
a Ressaca Padre Anchieta
com o melhor índice: 5,5.

Ideb avalia a educação na rede municipal, estadual e privada de ensino
IDEB 2019
MUNICÍPIO
Carambeí
Castro
Palmeira
Piraí do Sul
Tibagi

4ª série/5º ano EF
6,2
7,2 (meta 6,3)
6,2
5,2
5,8

8ª série/9º ano EF
4,8
5,4
5,3
5,0
4,7 (meta 4,6)

3º série EM
4,0 (meta 3,5)
4,6 (meta 4,2)
4,8 (meta 4,5)
4,6 (meta 3,8)
3,8 (meta 3,4)
* Fonte: Ideb/Inep

INDICADOR NÃO DEVE SER USADO PARA FINS POLÍTICOS
Para o doutor em Educação
Carlos Willians Jaques Morais,
os resultados satisfatórios
do Ideb mostram que houve
“avanço em relação às políticas
públicas implantadas nos últimos
anos”. Para ele, o índice – tanto
positivo quanto negativo – é um
processo e resultado do esforço
de vários atores: poder público,

comunidade escolar e família.
Por isso, “dados da avaliação
do Ideb não podem ser instrumentalizados para fins políticos
de qualquer bandeira”.
Carlos, que é professor da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), considera o
Ideb um indicador importante.
“A partir desses resultados, é

possível projetar as políticas
públicas na área da educação”,
comenta. “Lidos num contexto
dos entornos social e econômico
da escola, os resultados mostram que ainda há muito trabalho pedagógico e investimentos
a serem implementados e realizados nas escolas mais periféricas”, completa o pesquisador.

O QUE É O IDEB?
O Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica foi criado em
2007 e funciona como um indicador nacional que possibilita o
monitoramento da qualidade da
Educação pela população por
meio de dados concretos, com o
qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para
tanto, o Ideb é calculado a partir

de dois componentes: a taxa de
rendimento escolar (aprovação)
e as médias de desempenho nos
exames aplicados pelo Inep. Os
índices de aprovação são obtidos
a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho
utilizadas são as da Prova Brasil,
para escolas e municípios, e do

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada
dois anos. As metas estabelecidas
pelo Ideb são diferenciadas para
cada escola e rede de ensino, com
o objetivo único de alcançar 6
pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional
dos países desenvolvidos.

DISPUTA PARA PREFEITURA

ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS

Cinco candidatos concorrem em PG
Fotos / Divulgação

Piraí do Sul conta com
sete candidatos
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Após o fim do prazo para a
realização das convenções municipais, terminado na quarta-feira
(16), muitos nomes de candidatos a prefeito surgiram nas cidaElizabeth Schmidt (PSD) Marcio Pauliki (Solidariedade) des do estado. Uma das cidades
Sérgio Gadini (PSol)
Edson Armando Silva (PT) Mabel Canto (PSC)
da região que mais tem postulantes ao Executivo Municipal
EDILENE SANTOS
Com o apoio do prefeito tulante a vice é o vereador Pietro sor da UEPG Sérgio Gadini, que
é Piraí do Sul. Das convenções
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Marcelo Rangel (PSD), estará Arnaud (PSB).
vai disputar em chapa pura do
partidárias realizadas lá, sete
na disputa a atual vice-prefeita,
O empresário e ex-deputado PSol ao lado do também profesnomes despontaram para conPonta Grossa terá, nas elei- Elizabeth Schmidt (PSD), ao estadual Marcio Pauliki (Solida- sor Lineu Kieras. O PT também
correr às eleições majoritárias
ções deste ano, cinco candidatos lado do policial militar Saulo Hla- riedade) entra na corrida eleito- está lançando um professor para
deste ano.
(as) a prefeito (a). Os nomes dyszwski (PSD).
ral ao lado do vereador Ricardo disputar a Prefeitura de Ponta
Há no município inclusive,
foram oficializados nesta quartaOutra mulher também vai Zampieri (Republicanos), e trás Grossa. É Edson Armando Silva,
uma situação inusitada, dois
feira (16), último dia para a concorrer. É a deputada estadual a força da deputada federal Alne que terá como candidato a vice
irmãos, ambos ex-prefeitos,
realização das convenções parti- Mabel Canto (PSC), filha do ex- Sleutjes.
o pastor João Carlos Oliveira
irão concorrer entre si, com os
dárias.
prefeito Jocelito Canto. Seu posOutro candidato é o profes- Andrade (PCdoB).
demais candidatos da cidade.
Marcelo Zanello Milléo (MDB)
que foi prefeito por duas vezes,
de 1983 a 1988, e de 1992 a
1996, voltou a candidatar-se
neste ano, tendo como candidato a vice Luciano Solek; seu
irmão Valentim Zanello Milléo
Fotos / Divulgação
(PSD), que já ocupou cadeira
na Prefeitura da cidade por três
mandatos também candidatou-se
novamente, com o candidato a
vice-prefeito Sergio Fadel. Além
deles também irão concorrer nas

PARA PREFEITO

Palmeira pode ter cinco concorrentes

eleições de novembro o vereador
João Carlos da Silva (Carlinhos
Tropeiro), do Democracia Cristã,
que tem como candidata a viceprefeita sua filha, Vanessa Silva;
Marcio Flávio da Silva (Marcio
do Gás) do PROS, e Taylor Castanho, que é irmão da atual viceprefeita, Ludy Mery Raymundo,
como candidato a vice; Henrique
de Oliveira Carneiro (DEM), que
é a novidade do cenário e compõe
chapa com o candidato a viceprefeito Wagner Zadra (PTC);
Carlos Cesar Carneiro (Avante),
que irá concorrer tendo como
candidato a vice-prefeito Erison
Bonfim, e Kleber Rodrigo Martins Sampaio, do PODEMOS,
que faz chapa com o candidato a
vice Rafael Priotto.
Políticos ouvidos pela reportagem, no entanto, acreditam
que nem todos esses candidatos
seguirão na disputa até as eleições municipais, que têm o primeiro turno marcado para o dia
15 de novembro. Até o final do
prazo para a apresentação dos
pedidos de registros de candidatura, na Justiça Eleitoral, que
termina no dia 26 de setembro,
alguns nomes podem acabar
ficando fora da lista.

CASA DA ACOLHIDA

João Alberto Gaiola (PDT) Sérgio Belich (DEM)
EDILENE S ANTOS
ESPECIAL P ÁGINA U M N EWS
Palmeira - Cinco candidatos devem disputar a prefeitura
de Palmeira nas eleições marcadas para 15 de novembro.
Marcos Ribas (PSDB) conta

Zenilda B. Bruginski(PT)

com o apoio do atual prefeito,
Edir Havrechaki (PSC), e
terá como vice a ex-secretária
municipal de Educação, Carla
Albuquerque. O vereador
Denis Sanson (PSD), filho do
ex-prefeito Altamir Sanson, vai
disputar ao lado de Cristiane

Marcos Ribas (PSDB)

Porto (PSD), que é empresária. Outro nome que aparece
como opção aos eleitores é
do ex-vereador Sérgio Belich
(DEM), que terá como vice o
policial militar Jonatas Schulli.
O PT irá lançar a professora
Zenilda Batista Bruginski,

Denis Sanson (PSD)
que terá como vice na chapa
o agricultor Israel Lourenço
Albino (PCdoB). O vereador
João Alberto Gaiola (PDT)
também é um nome cotado,
mas a reportagem do Página
Um News ainda não obteve o
retorno dele.

Atletas entregam cestas
Ponta Grossa - Os atletas Sosa, Thomaz e Jean Carlo
e o treinador Gerson Gusmão
representaram a equipe profissional do Operário Ferroviário
e entregaram cestas básicas
para a Casa da Acolhida na
manhã desta quinta-feira (17).

A instituição de Ponta Grossa
atende pessoas em situação de
rua e é mantida com doações
de alimentos, roupas e kits de
higiene.
A ação faz parte da Família
Alvinegra, a Divisão de Projetos Sociais do Operário.
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EM PRESÍDIOS DA REGIÃO

Depen realiza mais de 500 testes
Divulgação

Perto de um
terço dos testes
para covid-19
deram positivo
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Desde o início da pandemia
de coronavírus, o Departamento Penitenciário do Paraná
(Depen) realizou 548 testes
entre presos e funcionários que
atuam nos estabelecimentos da
região de Ponta Grossa. Destes
exames (entre rápidos e moleculares), 143 deram resultado
positivo – 132 presos e 15
policiais penais. Atualmente, as
cadeias e presídios dos Campos Gerais mantêm 2,6 mil
pessoas custodiadas. Os números foram divulgados nesta
semana pelo Depen, a pedido
da reportagem do Página Um
News. A equipe também solicitou dados mais detalhados de
cada cidade, mas recebeu apenas os dados genéricos.
Fontes ouvidas pelo Página
Um News confirmaram que
quase a totalidade dos pre-

Sem permissão para visitas, desde junho presos se conectam com familiares por videochamada

sos e agentes detectados com
Covid-19 são de Telêmaco
Borba, cuja cadeia foi interditada no início do mês e permanece em lockdown. Em Castro,
não houve nenhum resultado
positivo.
Quando um novo preso
chega à alguma carceragem da
região é colocado em quarentena, mas só é submetido ao
teste de coronavírus se apre-

sentar sintomas ou se pessoas
do seu convívio tenham sido
confirmadas com a doença.
Além disso, segundo fontes,
frequentemente as carceragens
passam por desinfecção e os
presos recebem máscaras.
“Quanto aos servidores, a
orientação é comunicar a chefia
imediata ou o setor de recursos
humanos assim que perceber
qualquer sintoma gripal, para

RELATÓRIO DE QUINTA

JAGUARIAÍVA E SENGÉS

2.485 infectados e 47
óbitos por covid-19
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde confirma nesta quintafeira (17) 2.458 novos casos de
Covid-19 e 47 óbitos pela infecção
causada pelo novo coronavírus.
O Paraná soma 158.117 casos
e 3.975 mortes em decorrência
da doença. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao final do
texto.
Internados
Nesta quinta, são 1.058
pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19: 875
estão em leitos SUS (419 em UTI
e 456 em leitos clínicos/enfermaria) e 183 em leitos da rede particular (76 em UTI e 107 em leitos
clínicos/enfermaria).
Há outros 1.071 pacientes
internados, 461 em leitos UTI e
610 em enfermaria, que aguardam
resultados de exames. Eles estão
em leitos das redes pública e particular e são considerados casos
suspeitos de infecção pelo vírus
Sars-CoV-2.
Óbitos
A secretaria estadual informa a
morte de mais 47 pacientes. Todos
estavam internados. São 22 mulheres e 24 homens com idades que
variam de 33 a 94 anos. Os óbitos
ocorreram entre os dias 1º e 17 de
setembro.
Os pacientes que faleceram
residiam em: Curitiba (12), Ponta
Grossa (4), Londrina (3), Maringá
(2), Rolândia (2) e Sarandi (2),
além de um óbito registrado em
cada um dos seguintes municípios:

afastamento, testagem e isolamento social. Além disso, é
orientado que os profissionais
busquem atendimento médico
e sigam as recomendações
passadas pelas autoridades de
saúde”, diz a nota enviada pelo
Depen. Sem poder receber
visitas, desde junho os presos
conversam com familiares virtualmente, através de videochamadas.

Restrição
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) prorrogou por
180 dias, a partir desta terçafeira (15), a Recomendação nº
62/2020, que dispõe sobre
orientações ao Judiciário para
evitar contaminações em massa
da covid-19 no sistema prisional e socioeducativo. Ao texto,
foi incluído artigo que restringe
o alcance da recomendação
e orienta que as medidas não
sejam aplicadas a processados ou condenados por crimes
hediondos, crimes contra a
administração pública, lavagem
de dinheiro, delitos próprios da
criminalidade organizada e por
crimes de violência doméstica
contra a mulher.
O prazo foi dilatado por
conta da gravidade do atual
estágio de disseminação da
pandemia da Covid-19 entre
os presos e também entre servidores penitenciários. Porém,
com a nova regra, presos que
tenham cometido violências
graves contra pessoas (como
latrocínio, homicídio e estupro)
ou que respondam por organizações criminosas ou corrupção, por exemplo, não deverão
ser colocados em liberdade.

19 pessoas presas em operação
Fotos / Divulgação

Alto Paraná, Arapongas, Araucária,
Balsa Nova, Campo Largo, Campo
Mourão, Centenário do Sul, Cruzeiro do Sul, Dois Vizinhos, Florestópolis, Foz do Iguaçu, Ibaiti,
Itapejara D’Oeste, Jaguapitã, Nova
Tebas, Presidente Castelo Branco,
Quedas do Iguaçu, Salto do Lontra, São José dos Pinhais, Tijucas
do Sul e Três Barras do Paraná.
Fora do Paraná
O monitoramento da secretaria
estadual registra 1.682 casos de
pessoas que não moram no Estado
– 43 delas foram a óbito.
Alteração de município
Um caso confirmado no dia
10/09 em Sorocaba (SP) foi transferido para Ponta Grossa;
Um caso confirmado no dia
20/07 em Rio Azul foi transferido
para Campo Largo;
Um caso confirmado no dia
23/07 em Rio Azul foi transferido
para Curitiba;
Um caso confirmado no dia
04/08 em Curitiba foi transferido
para Pinhais;
Um óbito confirmado no dia
04/09 em Balsa Nova foi transferido para Curitiba.
Exclusões
Um caso confirmado no dia
14/09 em Santana do Itararé foi
excluído por duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no dia
15/09 em Pinhais foi excluído por
duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no dia
15/09 em Mandaguari foi excluído
por duplicidade de notificação.

Carro preso com
mais de R$ 230
mil em débitos
Em patrulhamento pela BR
277, região de Irati, a equipe
PRF foi ultrapassada em local
proibido por um Renault Logan.
O veículo foi acompanhado e
abordado alguns quilômetros à
frente. A condutora do veículo
não apresentou o documento de
licenciamento e, após consultas,
foi constatada a quantia de R$
224.186,84 em multas e R$
5.921,76 em IPVA, totalizando
R$ 230.108,60 em débitos. O
automóvel, registrado em São
Paulo, estava sendo levado de
Curitiba para Guarapuava. À
PRF, a condutora disse que o
carro tinha débitos mas não sabia
que seria tal quantia. Veículo foi
removido ao pátio conveniado da
PRF em Irati.

IMBITUVA

Duas Biz colidem
na BR-153
Imbituva - Na segundafeira (14), na BR 153, KM 1,5,
policiais rodoviários federais
atenderam às 12h45, na região
de Imbituva, colisão transversal
envolvendo duas motocicletas
da marca Honda/Biz, ambas de
Imbituva. Os condutores, de 26
e 45 anos, apresentaram lesões
leves e foram encaminhados ao
Hospital São João, de Imbituva.

DE APERFEIÇOAMENTO

Polícia Civil
oferecerá mais
de 100 cursos

Armas foi tirada
de circulação

Droga e celulares
apreendidos

Dinheiro e mais
aparelhos recolhidos

Na manhã deste quartafeira (16), a Polícia Civil
de Jaguariaíva e Sengés,
coordenada pelo delegado
Derick Moura Jorge, deflagrou a operação 'Divisa Integrada', realizada em conjunto
pelas Secretarias de Segurança Pública dos estados
do Paraná e São Paulo, por
todas as forças de segurança
pública de ambos os estados,
tais como a polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária
estadual, polícia rodoviária
federal, polícia federal e exército brasileiro.
O cumprimento de mandados de busca e apreensão
e prisão preventiva, realizadas na manhã desta quartafeira, simultaneamente nos
municípios de Jaguariaíva e
Sengés, teve o trabalho da

Polícia Civil. A operação que
contou com auxílio de policiais civis de Castro, Arapoti,
Piraí do Sul e Ponta Grossa,
teve, ainda, apoio dos grupos
especializados
conhecidos
como Tigre, Cope, Denarc e
NOC (Núcleo de Operação
com Cães), tendo resultado
na prisão de 19 pessoas pela
prática dos crimes de tráfico
de drogas, associação para
o tráfico, posse de arma de
fogo, receptação, coação
no curso do processo, estupro, roubo e latrocínio, além
de serem apreendidas três
armas de fogo, maconha,
crack, cocaína, LSD e haxixe,
R$ 13.000,00 em dinheiro,
diversos cheques totalizando
o valor aproximado de R$
644.000,00, bem como apreendidos quatro adolescentes.

Destaque à investigação realizada pelo Setor de
Investigações da Delegacia
de Jaguariaíva, que identificou os autores do latrocínio
ocorrido no município no
diadia 11 de setembro, no
qual Maurilio Hertel, de 70
anos de idade, teve bens de
sua propriedade subtraídos,
além de haver sido amarrado com cordas, espancado
e posteriormente morto por
enforcamento.
Tais indivíduos, uma
mulher de 33 anos de idade
e um homem de 30 anos,
foram presos mo dia durante
a operação policial. Os
homens presos na operação
foram encaminhados à Cadeia
Pública de Jaguariaíva, já as
mulheres foram recolhidas na
Cadeia Pública de Sengés.

BR-373

DENTRO DE ÔNIBUS

Homem morre após capotar Polícia Rodoviária encontra maconha

Mais um óbito foi registrado
na BR 373, desta vez no Km
257,6, região de Prudentópolis.
Por volta das 15h50 de segundafeira (14), um veículo GM Corsa,
dirigido por um homem de 46
anos, saiu da pista e desgovernado acabou capotando. Devido
a gravidade do acidente, o condutor veio a óbito ainda no local,
sendo o corpo encaminhado ao
IML de Guarapuava.

BR 277

Divulgação

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de sete
quilos de maconha em Castro,
na tarde desta terça-feira (15).
A droga estava num ônibus que
fazia a linha Ibaiti – Curitiba. Um
homem de 26 anos foi preso e
encaminhado à Delegacia de

Polícia Civil de Castro.
Segundo o comandante da 5ª
Companhia de Polícia Rodoviária
Estadual, capitão Marcio Verner,
a apreensão do entorpecente
aconteceu graças à uma denúncia
anônima. Após receber a informação, os policiais abordaram o
ônibus às 14h30, num posto que
fica às margens da PR-151.
De acordo com Verner, a

droga estava dividida em 14
tabletes,
escondidos
numa
mochila. No total, foram apreendidos 7,4 quilos de maconha.
Ainda segundo o comandante,
o suspeito não informou onde
pegou o entorpecente nem para
onde levaria.
O homem foi preso em flagrante e vai responder pelo crime
de tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Paraná oferecerá mais de 100 cursos de
aperfeiçoamento para servidores
do Interior e da Capital até o final
de 2021. Serão 31 tipos de cursos
para os policiais civis distribuídos
em sete áreas. A maior parte, 61,
será ministrada no interior, outros
43 em Curitiba e cinco na modalidade de ensino a distância.
Na área de Técnicas Policiais,
Armamento e Tiro são três opções.
O curso de Atualização em Armamento e Tiro terá 25 edições, 22
delas em cidades do Interior e três
na Capital. Haverá também os cursos de Técnicas e Procedimentos
Policiais, que terá 10 edições, e o
de Habilitação para Uso e Manuseio de Fuzil, com quatro edições,
todas no Interior. Além das práticas previstas, os policiais inscritos
terão oportunidade de atirar no
caminhão simulador de tiro.
Na área de Atendimento Préhospitalar (APH) serão dois cursos: o APH em Combate, com
cinco edições no Interior, e o curso
de Extensão em Suporte Básico
de Vida, com duas em Curitiba.
No segmento de Inteligência
Policial haverá onze opções – o
maior número – com cinco edições
na Capital, cinco no Interior e duas
a distância. Os cursos de Análise
de Risco e o de Introdução à Atividade de Inteligência são algumas
das alternativas.
Em Investigação Policial serão
sete temas. Para a Curitiba sete
edições e no Interior cinco. Entres
os cursos, Investigação de Crimes
Cibernéticos e o de Escuta Especializada para Crianças e Adolescentes.
A área de Procedimentos de
Polícia Judiciária terá quatro tipos
de cursos. Em pós-graduação a
PCPR oferecerá dois tipos de
curso.
Estão planejados, ainda, dois
cursos na área de Policiamento
Comunitário.
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A. Carrilho

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

É chegada a hora dos artistas
e músicos voltarem a trabalhar
Divulgação / Facebook

por Sandro

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Canal 1

Wylmary
Anjos
celebrou no
dia dia 17
de setembro
a chegada
de seus 27
anos. Ela que
foi destaque
no concurso
Rainha do
Rodeio é a
Garota D+
da Semana

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Áries: Trabalhar em equipe será
a chave para dar conta das tarefas
e conquistar um resultado melhor.
Mas talvez não seja tão fácil lidar
com a concorrência, especialmente
se tiver um laço mais próximo com
essas pessoas.
Touro: A Lua segue em sua
Casa 6 e, em harmonia com Vênus,
avisa que pode ficar mais fácil cuidar
de qualquer assunto pendente em
casa. A saúde também precisa de
cuidados e vale a pena rever algumas
coisas para não se sobrecarregar.
Gêmeos: Esta sexta tem tudo
para ser maravilhosa! O seu signo,
que já é comunicativo e animado por
natureza, vai receber ótimas energias
astrais para melhorar o diálogo com
os colegas.
Câncer: Nesta sexta, a Lua segue
firme em sua Casa 4 e troca likes com
Vênus, sinal de que vai contar com
ótimas energias para lidar com imóveis,
comprar a casa própria ou adquirir algo
mais caro para o lar.
Leão: Você começa o dia com
muito gás e pode cuidar facilmente de
qualquer tarefa que exija rapidez mental
e boas ideias. Lua e Vênus trocam likes
e avisam que, se tem algo que precisa
terminar ou alguma tarefa que ficou
pendente, concentre-se nisso.
Virgem: Ressalta sua habilidade
para lidar com dinheiro. Confie em sua
intuição se pintar qualquer imprevisto
no seu caminho nesta sexta, inclusive
nas finanças.
Libra: Sextou e, você vai fechar
a semana mais confiante para correr
atrás do que deseja. Mas a Lua briga
com Júpiter e avisa que será preciso
um esforço para controlar seu gênio
ao lidar com os parentes.
Escorpião: Você tem mais chance
de ter sucesso no trabalho se agir nos
bastidores. Vale a pena se concentrar
em serviços que podem ser feitos sem
chamar muita atenção, de preferência,
sem a ajuda de outras pessoas.
Sagitário: É hora de sonhar
alto e batalhar pelos seus objetivos
com muita garra, Sagitário! Pra
fechar a semana com a corda toda,
Lua e Vênus vão conspirar pra dar
aquele empurrão que faltava em seus
planos mais ousados.
Capricórnio: Destaca seu lado
ambicioso e segue firme em sua Casa
das Realizações, sinal de que o dia
tem tudo para ser puxado! Se quiser
atingir seus objetivos, mantenha o foco
e lute com garra para conquistar uma
posição melhor.
Aquário: No que depender das
estrelas, tudo o que for feito em grupo
deve fluir melhor, especialmente se
apostar no diálogo para se entender
com os colegas.
Peixes: Você deve fechar a
semana com mudanças no trabalho
e em algumas outras áreas. Mas não
precisa se preocupar: ela sorri para
Vênus e indica que tem tudo para se
destacar e conquistar um resultado
favorável.

Ainda sendo muito
cumprimentada
pela troca de idade
no último dia 12,
a carismática
Alessandra
Oliveira Schmidt

Setembro é mês de festa
para a Família Valenga.
A matriarca, Noeli Valenga,
festejou no dia 6 e a filha,
Tammy Alves Valenga
Brandt, no dia 7. Ausente na
comemoração, no dia 9, o
Vereador Herculado
caçula de Noeli, Diego, que
da Silva recebe
estava em viagem, também
parabéns de
comemorou. No clique, as anianiversário
nesta
madas aniversariantes com os
segunda-feira (21)
filhos de Tammy, Arthur e Bella

Divulgação

Divulgação

Destaque para
Isabelli Ramos,
filha de Fábio e
Kellin Ramos, que
aniversariou nessa
quarta-feira (16).
A data marca
os seus tão
sonhados 15
anos de vida.
Parabéns!
Divulgação

18/09

19/09

Pedro Wosgrau Filho
Andre de Mattos Soares
S. João Zadra
(Câmara de Carambeí)

20/09

Renato Martins, José Marioli
Simão, Dayane Borba

21/09

Herculano Silva, Deandra
Viera Lacerda, Silmery Hermann, Carina Davidoski
Adhemar Antonio,
Ferreira de Lara, Clo
Souza Ratuchny

TV Tudo
Cautela
Após tantos incidentes, para
alguns setores da Band virou
questão de honra colocar Mariana
Godoy no ar, quase quatro meses
depois da sua contratação.
Até certo ponto, entende-se,
mas é necessário observar alguns
cuidados. Não pode ser de qualquer
jeito.
E outra
Para todos os efeitos, esse
novo programa da Mariana é
anunciado como talk-show.
Será que é o ideal? Talk-show,
com exibição só uma vez por
semana, funciona? A questão do
hábito não precisa mais ser considerada? “Melhor Agora”, título
da atração, tem estreia marcada
para segunda-feira.

Divulgação / Fabiana Guedes

Elisangela Caroline Alberti,
Eleandro José Rodrigues,
Isa Zelli, Priscila Maria P.
Schultz, Terezinha Machado

Na televisão, assim como em
outros tantos setores, a vidinha vai
voltando ao normal. Não ainda ao
que foi no passado, mas aos poucos
retomando as gravações de novelas
ou apresentação de programas.
Claro que ainda será necessário
um tempo para retornar à antiga
normalidade, mas percebe-se que
já está sendo possível administrar
melhor essa situação toda.
Esforços e boa vontade, percebe-se, nunca faltaram para isso.
Assim como se deseja e também
se entenda como necessário que
artistas e músicos, com a mesma
responsabilidade e segurança,
tenham o direito de voltar a trabalhar.
Por que não? São pessoas que
há mais de seis meses foram obrigadas a suspender as suas atividades,
a maioria delas encontrando sérias
dificuldades para sobreviver.
Se as estações do Metrô podem
ficar lotadas e já foi decidido que
até as eleições serão realizadas em
novembro, será que não é hora de
também dar maior atenção a essas
categorias?

Cecy Trujillo Costa Ajuz
e Calixto Miguel Abraão
Ajuz, na intimidade familiar,
comemoram na sexta-feira
(18) a passagem dos 55
anos de feliz união - Bodas
de Ametista. Felicidades!
Divulgação

Empresário do ramo de
farmácias, José Marioli
Simão (Farmácias Serena),
comemora no domingo
(20) mais um ano de
vida. Parabéns!
Sergio Zadorosny Filho
será muito festejado pelo
seu aniversário nesta
segunda feira (21), ao lado
de sua esposa Paula Maria
Cosmoski Campagnoli
Juntos eles comandam
o Espaço Mercenárius
Gastro Bar. Parabéns!

Falta de atenção
No intervalo de Bolivar e
Palmeiras, estreia do SBT no
futebol, passaram os lances de
Grêmio e Universidad, também da
Libertadores.
Tudo certo. Só que alguém
teve a façanha de cortar da narração do Luiz Alano os nomes dos
autores dos gols.
E tudo bem
Estreia é estreia. Em uma casa,
SBT, com investidas pontuais no
campo esportivo, o trabalho apresentado foi dos mais corretos.
Injusto até, neste primeiro
momento, querer medir o resultado, usando números da audiência. Não é por aí. São muitos os
fatores em jogo.
E o Pato?
Até funcionários do próprio
SBT ficaram na expectativa de uma
aparição de Alexandre Pato como
comentarista no jogo da “Libertadores”, quarta-feira.
Mas, oficialmente, nunca foi
feito convite para o ex-SPFC.
Alguém “inventou”. Aliás, até
queria saber: quem será que
inventou?
Exposição
O Morumbi Shopping, em
São Paulo, encerra no dia 27,
a exposição Hebe Forever, que
traz figurinos inéditos, réplicas de

joias, louças, discos, fotos, além
de diversos acessórios da saudosa
apresentadora.
O evento segue todos os protocolos de segurança recomendados
pelas organizações de saúde e
pode ser conferido gratuitamente
pelo público.
Na TV
Já a minissérie “Hebe”, em
cartaz nas noites de quinta-feira
da Globo, terá seu último capítulo
exibido em 1º de outubro.
A faixa será ocupada pelo
“The Voice Brasil”, mas não imediatamente. O reality só começa
no dia 15.
Reta final
A Record exibe nesta sextafeira o décimo episódio do reality
“Top Chef”, comandado por Felipe
Bronze, Ailin Aleixo e Emmanuel
Baisoleil.
Final marcada para o dia 2 de
outubro.
Aniversário
Hoje é dia de cumprimentar
essa jovem senhora, a televisão
no Brasil, que está completando
70 anos.
E que veio a se tornar nossa
amiga de todos os dias, de todos
os momentos.
Deslize
Aliás, várias pessoas perceberam uma falha na chamada do
“Globo Repórter 70 anos da TV”.
No vídeo sobre as novelas
foi mostrada uma cena do filme
“Xica da Silva”, com Zezé Mota e
Walmor Chagas, e não da novela
protagonizada por Tais Araújo na
extinta Manchete. A coluna procurou a Globo para comentar esse
deslize, mas não houve resposta até
o fechamento.
Bate – Rebate
• Paulo Autuori, técnico do
Botafogo, é o entrevistado do
“Grande Círculo”, neste sábado,
23h30, no SporTV...
•... Apresentação do Milton
Leite, com as participações de
Maurício Noriega e PVC.
• Direção da Rede TV! está
meio assim com a IMG, ainda por
causa das licitações da Libertadores
e Sul-Americana...
•... Há um enorme ressentimento com a falta de delicadeza e
informações mais claras sobre as
decisões que foram tomadas...
•... Uma situação bem desagradável.
• Benedito Ruy Barbosa não
sabe se a Globo vai aceitar, mas
pretende dar palpites no elenco da
nova “Pantanal”.
• Se tudo correr como se
espera, a teledramaturgia da Globo
pretende voltar com as gravações de
todas as novelas em novembro...
•... Já está existe uma aposta
forte no melhor dos cenários.
• Claudete Troiano e a Rede
TV!. Oficialmente, nada fechado...
•... Mas caminha para sair
negócio.
C´est fini
Já são muitos os interessados
em participar da novela “Pantanal”
na Globo.
Assim como as tentativas de
fazer seus nomes chegarem a
Rogério Gomes e Silvio de Abreu,
os encarregados dessa escalação.
Então é isso. Mas amanhã tem
mais. Tchau!
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Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz,
983, Jardim das Nações. Dois
quartos, sala, cozinha, lavandeira
e banheiro. Tratar: (42) 9 99443153.
VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas novas, atrás do Caic,
Jardim Araucária II, Castro, em
condomínio fechado, com dois
quartos. R$ 170.000,00. Aceito
financiamento e carro na entrada.
(42) 9 9101-1022, Bonilha.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

CHEVROLET ÔNIX
1.0, 2019/19 com 10.000 km. R$
34.900,00 Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

STRADA 1.4
Vendo Strada cabine dupla, 2013,
R$ 35.900,00. Contato: (42) 9
9903-4300, (42) 9 9976-2818.

HYUNDAI TUCSON GLS
Hyundai Tucson GLS, automática.
R$ 27.500,00. Contato: (42) 9
9903-4300, (42) 9 9976-2818.

HYUNDAY HB 20
Vendo HB 20, 1.0, 2014. R$
33.500,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

HB 20 1.6 SEDAN
Vendo HB20 sedan, 2014. R$
36.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

VOYAGE CONFORTLINE
Voyage Confortline 1.6, 2010, R$
22.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

FIAT UNO SPORTLINE
1.4, completo 2012. R$ 25.900,00
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.

FOX 1.0
Vendo Fox 1.0, 2007, R$ 14.900,00.
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

EDSON VEÍCULOS
Venda, compra, troca, financiamento, consignação, contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
PALIO FIRE
Vendo Palio Fire 2015, R$ 17.900,00.
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
IMAPAR INDUSTRIA DE MADEIRAS DO PARANA EIRELI torna
pública que requereu do IAP, a Licença de Prévia, para serraria com
desdobramento de madeira, na Rodovia PR 160 Lote 27, s/n, Distrito Industrial, município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ARGISUL MINERAÇÃO LTDA., CNPJ 19.829.763/0001-78, torna
público que requereu ao IAP a Licença Prévia para a atividade de explotação de siltito cerâmico, no local denominado Aparição, município de
Castro/PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MATERIAS LEGAIS

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: IVAN STOFANNI MARCHI Matr. N.º 2.436, Sitio Quatro Irmãos, s/n, em Itu, São
Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.436 – IVAN STOFANNI MARCHI.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: MATHIAS
ANTUNES JUNIOR Matr. N.º 2.437, Sitio Santa Adelaide, s/n, em Boituva, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente
de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo
pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de
apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.437 – MATHIAS ANTUNES JUNIOR.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: OSWALDO
SCARAVELI Matr. N. º 2.344, Sítio Bela Vista, s/n, Morro Alto, em Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento. ” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da
antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso:
(i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.344 - OSWALDO SCARAVELLI; ...
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.439 – DAVI PROENÇA DOMINGUES. Diante
do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São
Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: JOSÉ IVAN
DE SIQUEIRA Matr. N.º 2.362, Rodovia Hilário Ferrari s/n, Pedregulho, em Salto, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia
da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por
processo que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo
assim, ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro
social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados
INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o
histórico do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em
03-09-2019 dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada
COLASO; (ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o
Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo
de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.362 – JOSÉ IVAN SIQUEIRA;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ELIAS ALVES
DA SILVA Matr. N.º 2.364, Rodovia Hilário Ferrari, s/n, Pedregulho, em
Salto, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente
de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo
pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de
apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.364 –ELIAS ALVES DA SILVA;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
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MATERIAS LEGAIS
Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ANTONIO
FRANCISCHINELLI. Matr. N.º 2.446, Chácara São João, s/n, Itaim, em
Itu, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.446 –ANTONIO FRANCISCHINELLI; Diante
do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São
Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: BENEDITO
MARCIO THOMAZ. Matr. N.º 2.449, Sitio Santo Antônio, s/n, em Itu,
São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados;
(iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último
em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos
cooperados matrículas n.ºs: 2.449 –BENEDITO MARCIO THOMAZ;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação
por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da
antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso:
(i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios
Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de infração
estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta com AR
para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo
para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em 11-06-2020;
(v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas
n.ºs: 2.459 – AGROPECUÁRIA E FLORESTAL BATAGLIN LTDA; Diante
do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como
sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima,
por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem
seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer
dos setores da Cooperativa, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c”. Por
unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e
assinasse termo na ficha de matrícula de cada cooperado com os motivos
que determinaram a sua eliminação e lhes encaminhasse cópia da presente
decisão no prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no
Art. 21, do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções, sobras e produtos depositados dos
referidos cooperado para amortizar débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza
o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A
cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado,
por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo
assim, ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro
social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico
do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta com
AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo
para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em 11-06-2020;
(v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas
n.ºs: 2.460 – CARLOS ALBERTO MIGLIORINI; Diante do exposto, e após
o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros
negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem
de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo
social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da
Cooperativa, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi
determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na
ficha de matrícula de cada cooperado com os motivos que determinaram a
sua eliminação e lhes encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de
até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto
Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções, sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais
restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA. WILLEM BEREND BOUWMAN. Diretor Presidente.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: PAULO
ROBERTO DEL VIGNA Matr. N.º 2.464, Sítio Rodrigues, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em
11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos
cooperados matrículas n.ºs: 2.464 – PAULO ROBERTO DEL VIGNA;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: LAURO
COLHASSI Matr. N.º 2.465, Chácara Farrapo, s/n, em Salto de Pirapora,
São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.465 – LAURO COLHASSI; Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ANTONIO
MARCOS FIERI. Matr. N.º 2.346, Sitio São Pedro, s/n, em Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da
antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso:
(i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.346 – ANTONIO MARCOS FIERI;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: CRISTINO
CARLOS Matr. N.º 2.347, Sitio Bela Vista, s/n, em Laranjal Paulista, São
Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.347 – CRISTINO CARLOS; Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: NIVALDO
FIERI Matr. N.º 2.350, Sítio Marques, s/n, em Itapetininga, São Paulo.
Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.350 – NIVALDO FIERI; Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
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Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ADEMIR
FIERI. Matr. N.º 2.351, Sitio Brejos, s/n, em Laranjal Paulista, São Paulo.
Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em
11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.351 – ADEMIR FIERI; Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no Art.
19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor
Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: BENEDITO
MARTINS DE SOUZA NETO. Matr. N.º 2.352, Sitio Conquista, s/n, em
Conchas, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da
antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso:
(i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios
Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta com
AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020 no
Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o
prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.352 – BENEDITO MARTINS DE SOUZA NETO;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: LUIZ CASSIMIRO DE ARAÚJO Matr. N.º 2.353, Fazenda Floresta, s/n, em Alambari,
São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária.
Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.353 – LUIZ CASSIMIRO DE ARAÚJO; Diante
do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São
Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação
por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.356 – BENEDITO JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ANTONIO
DONIZETE ROSA. Matr. N.º 2.363, Sitio São João, s/n, Padilha, em
Riversul, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.363 – ANTONIO DONIZETE ROSA;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: CARLOS
RENATO ABRAME Matr. N.º 2.367, Sitio Santa Lucia, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente
de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo
pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de
apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.367 – CARLOS RENATO ABRAME;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por
Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.374 – ROSE BARRA DE SOUZA FIGUEIREDO;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ESPÓLIO ANIS
RAZUK Matr. N.º 2.369, Sitio Araponga, s/n, em Sarapuí, São Paulo.
Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados;
(iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último
em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.369 – ESPÓLIO ANIS RAZUK; Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social
da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados;
(iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último
em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.375 – JOÃO PAULO ORSI MACHADO DE
SOUZA; Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo
Gerente São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados
à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as
operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento
no Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
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Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: AUGUSTO
TADEU CARVALHO MENDES. Matr. N.º 2.376, Sitio Água das Cachoeiras, s/n, Lajeado, em Tatuí, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação
por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.376 – AUGUSTO TADEU CARVALHO MENDES;
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: PAULO
ROBERTO PADILHA Matr. N.º 2.378, Sítio Palmital, s/n, em São Pedro
do Turvo, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da
decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim,
ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro
social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados
INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o
histórico do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em
03-09-2019 dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada
COLASO; (ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o
Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo
de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações
via correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e
cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com
término do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por
qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.378 –. Diante do exposto, e
após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios
em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu
unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por
deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem
seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no Art. 19, § 1.º,
“c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente
lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada cooperado com
os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes encaminhasse
cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim,
com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido proceder
o uso de créditos de contas capital, movimento e produções, sobras
e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: PAULO
ROBERTO PADILHA Matr. N.º 2.378, Sítio Palmital, s/n, em São Pedro
do Turvo, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente
de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo
pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de
apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.378 – PAULO ROBERTO PADILHA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social
da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.381 – ANTONIO JESUS MARQUES DE SOUZA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: PEDRO
SOUTO Matr. N.º 2.382, Sítio Pantojo, s/n, em Guarei, São Paulo. Ref.:
Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.382 – PEDRO SOUTO. Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: AGUINALDO
APARECIDO SILVEIRA. Matr. N.º 2.385, Gramadão, s/n, em São Miguel
Arcanjo, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.385 – AGUINALDO APARECIDO SILVEIRA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.386 – ADELAIDE SILVA DE MELO.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.388 – JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: LUCINEIDE
OLIVEIRA Matr. N.º 2.392, Sitio Paraíso II, s/n, em Itapetininga, São
Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados;
(iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último
em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.392 – LUCINEIDE OLIVEIRA. Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
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Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação
por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos
cooperados matrículas n.ºs: 2.393 – VALDIVINO ROSA DE OLIVEIRA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.:
Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado,
Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. §
4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.”
Sendo assim, ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração
da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do
quadro social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou
o histórico do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em
03-09-2019 dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada
COLASO; (ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o
Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo
de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.443 – ANTONIO MARCIO BARROS
VIEIRA DA SILVA. Diante do exposto, e após o retorno dos contatos
feitos pelo Gerente São Paulo para verificar o interesse em continuarem
associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho
de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos
cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou
entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que
o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de
cada cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: VALDEMIR
LUVIZOTTO Matr. N.º 2.401, Sitio Luvisotto, s/n, Bairro Preto, em
Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A
cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado,
por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo
assim, ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro
social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados
INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o
histórico do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em
03-09-2019 dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada
COLASO; (ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o
Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo
de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.401 – VALDEMIR LUVIZOTTO.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: JOÃO PAULO
ARAÚJO VAN MELIS Matr. N.º 2.403, Fazenda Bela Vista, s/n, em Angatuba, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados;
(iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último
em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.403 – JOÃO PAULO ARAÚJO VAN MELIS.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: GIOVANI GUILHERME JUSTO Matr. N.º 2.402, Sitio Luvisotto, s/n, bairro Preto, em
Laranjal Paulista, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.402 – GIOVANI GUILHERME JUSTO.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de
Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
LTDA.: “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. §
4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.”
Sendo assim, ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração
da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do
quadro social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou
o histórico do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em
03-09-2019 dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada
COLASO; (ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o
Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo
de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término
do último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.405 – ANTONIO MARCOS SERAFIM
DOS SANTOS. Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo para verificar o interesse em continuarem
associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho
de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos
cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou
entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que
o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de
cada cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: GERALDO
MAJELA VIEIRA Matr. N.º 2.407, Fazenda Perpetua, s/n, em Paranapanema, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.407 – GERALDO MAJELA VIEIRA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.409 – ANÉSIO FERREIRA DIAS.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: ADAMO CRIVELLI. Matr. N.º 2.411, Sitio Tarumã, s/n, em São Pedro do Turvo, São
Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.411 – ADAMO CRIVELLI. Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
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Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: REGINALDO
FERREIRA DE PROENÇA Matr. N.º 2.412, Sítio Santa Rosa, s/n, em Itapetininga, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.412 – REGINALDO FERREIRA DE PROENÇA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: DJALMA SANTOS XAVIER Matr. N.º 2.413, Sitio São José, s/n, em Riversul, São Paulo.
Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado
Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida
dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos
V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de
01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes
termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga
COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do caso: (i)
inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019 dos 63
(sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO; (ii) que,
atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua
inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração de
infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados;
(iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último
em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.413 – DJALMA SANTOS XAVIER. Diante do
exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São Paulo
para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa
como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações
que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: NELSON
CELESTINO DE OLIVEIRA Matr. N.º 2.414, Chácara Pinheirinho, s/n,
em Itaporanga, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.414 – NELSON CELESTINO DE OLIVEIRA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação
por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/
carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-052020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer
dos cooperados matrículas n.ºs: 2.417 – JOÃO BATISTA STEGANHA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por
Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.418 – ANA MARIA NOREMBERG OLIVEIRA.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: CLIBAS
ALBINO DE OLIVEIRA Matr. N.º 2.420, Fazenda Santa Helena, s/n, em
Paranapanema, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.420 – CLIBAS ALBINO DE OLIVEIRA. Diante
do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente São
Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração
deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação
por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.425 – JULIANA APARECIDA DA SILVA DIAS.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro de 2020. Ao cooperado: PATRICIA DOS
SANTOS GUIMARÃES Matr. N.º 2.428, Sítio União Familiar, s/n, em
Buri, São Paulo. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza o Estatuto Social da CASTROLANDA
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. § 4º - A cópia da decisão
será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo
que comprove datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora
comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na
reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do quadro social nos
seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS
da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou o histórico do
caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em 03-09-2019
dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada COLASO;
(ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o Gerente de
Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela
sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo de apuração
de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via correio/carta
com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais em 11-05-2020
no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco) associados; (iv)
o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do último em
11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos cooperados matrículas n.ºs: 2.428 – PATRICIA DOS SANTOS GUIMARÃES.
Diante do exposto, e após o retorno dos contatos feitos pelo Gerente
São Paulo para verificar o interesse em continuarem associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos cooperados
relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar ou entregar
produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no
Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula de cada
cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhes
encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias.
Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido
proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

Castro-PR, 10 de setembro 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.: Comunicação de Eliminação por Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Reza
o Estatuto Social da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.: “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. §
4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove datas de remessa e de recebimento.”
Sendo assim, ora comunicamos V.Sa. que o Conselho de Administração
da Castrolanda, na reunião de 01-09-2020, aprovou a sua eliminação do
quadro social nos seguintes termos: “4.5 - ELIMINAÇÕES de ex-cooperados INATIVOS da antiga COLASO: O referido Supervisor rememorou
o histórico do caso: (i) inicialmente apresentado à Diretoria Executiva em
03-09-2019 dos 63 (sessenta e três) associados inativos da incorporada
COLASO; (ii) que, atendendo à deliberação da Diretoria Executiva, o
Gerente de Negócios Leite avaliou o potencial daqueles associados, concluindo pela sua inviabilidade; (iii) foi instaurado processo administrativo
de apuração de infração estatutária, foram encaminhadas notificações via
correio/carta com AR para 18 (dezoito) associados e publicados editais
em 11-05-2020 no Jornal PáginaUm em relação a 45 (quarenta e cinco)
associados; (iv) o prazo para defesa era de 30 (trinta) dias, com término do
último em 11-06-2020; (v) que não houve manifestação por qualquer dos
cooperados matrículas n.ºs: 2.434 – ANTONIO PASCHOAL CONZO
COELHO DE MOURA. Diante do exposto, e após o retorno dos contatos
feitos pelo Gerente São Paulo para verificar o interesse em continuarem
associados à Cooperativa como sócios em outros negócios, o Conselho
de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação dos
cooperados relacionados acima, por deixarem de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não operar
ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c”. Por unanimidade, foi determinado ainda
que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula
de cada cooperado com os motivos que determinaram a sua eliminação e
lhes encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta)
dias. Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas capital, movimento e produções,
sobras e produtos depositados dos referidos cooperado para amortizar
débitos existentes e cobrar judicialmente eventuais restantes;” Cordialmente, CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

