AGENDA / EXPEDIENTE
07 DE ABRIL – ANIVERSÁRIO DE PALMEIRA – EXPEDIENTE LOJA
Na próxima quinta-feira, 7 de abril, é o aniversário do município de Palmeira. Em razão disso, a Loja
Agropecuária daquela localidade estará fechada.
ENCONTRO PECUÁRIA SUSTENTÁVEL – FRÍSIA
Suinocultores e bovinocultores estão convidados a participar de uma manhã de palestras no dia 6 de abril, em
Carambeí. O evento vai abordar a Legislação Ambiental, tratamento e uso de dejetos, instalação de
Biodigestores e temas relacionados à sustentabilidade na atividade pecuária.
Quarta-feira, 6 de abril, a partir das 8h – Auditório Leendert de Geus.
Estão confirmadas as presenças de palestrantes da Ocepar, Fundação ABC, Sicredi e empresas parceiras.
Após o evento, os presentes poderão participar de um almoço e demonstração de equipamentos na AFCB, em
Carambeí.
Confirmar presença com – Crislaine (42) 3231-9081 ou Pieter (42) 3231-9006.
PALESTRA – JOEP DRIESSEN – PECUÁRIA LEITEIRA
Os cooperados estão convidados a participar de uma palestra exclusiva com Joep Driessen – renomado
veterinário e pesquisador da CowSignals, especial para cooperados.
- Terça-feira, 12 de abril – 09h40 – AFCB (Associação dos Funcionários da Cooperativa) – em Carambeí.
Mais informações com o Departamento Técnico – Pecuária.
REUNIÃO QUINZENAL – COMERCIAL AGRÍCOLA
Confira as próximas reuniões do Comercial:
Em Carambeí – no Novo Centro Administrativo – quarta-feira – dia 13 de abril – às 8h30
Em Tibagi – na AFCB - quinta-feira – 14 de abril – às 9h
EXPOFRÍSIA
EXPOFRÍSIA 2016
A Frísia Cooperativa Agroindustrial convida seus associados para participarem da EXPOFRÍSIA 2016, que
acontecerá no Pavilhão de Exposições Frísia, em Carambeí-PR. Em sua 11ª edição, a data da ExpoFrísia será
de 27 a 29 de abril. Essa mudança traz mais conveniência aos expositores de gado, devido ao período de
vacinação contra a febre aftosa, e para tentar evitar condição climática desfavorável.
Contamos com a participação de nossa família de associados, que tanto contribui para a qualidade e
produtividade do agronegócio da região.
INSCRIÇÃO DE ANIMAIS
O setor Pecuário informa que já estão abertas as inscrições para a exposição de animais das raças Holandesa
(Preto e Branco e Vermelho e Branco) e Jersey na EXPOFRÍSIA 2016. Os interessados devem entrar em
contato até o dia 11 de abril, terça-feira, com Rubens: 42-3231-9132, na Matriz, em Carambeí.
COLETA LEGAL NA EXPOFRÍSIA
Durante a EXPOFRÍSIA, o Departamento Ambiental realizará uma campanha de coleta de resíduos
diferenciais: Eletrônicos (celulares, TVs, computadores, etc.); Pilhas e baterias (inclusive de veículos); Óleo
vegetal usado (de fritura); Chapas de raio X; Restos de tintas e solventes; Medicamentos vencidos ou sobras
de medicamentos; Lâmpadas queimadas e reatores.
Todos os materiais serão recolhidos e reciclados ou destinados de forma ambientalmente correta, através dos
nossos parceiros. Haverá sorteio de brindes e promoções para os participantes da coleta.
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AGRÍCOLA
MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 31 de março de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$71,50/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 46,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 46,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 780,00/sc
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
CUSTEIO INVERNO SAFRA 2016/2016
A partir desta safra de inverno, não enviaremos mais a carta para opção de financiamento das lavouras aos
associados. O cooperado deverá procurar pelo setor de Cadastros para optar pela confecção dos projetos.
Como nos anos anteriores, os projetos podem ser direcionados a qualquer instituição financeira com a qual o
associado opere e possua crédito para o custeio da lavoura. Os cooperados que optarem pelo custeio através
da Cooperativa também necessitarão da confecção do projeto junto ao setor de Cadastro, para
encaminhamento ao setor Financeiro e avaliação do Comitê de Crédito.
As condições para o custeio via Cooperativa são:
- Aprovação pelo comitê de crédito;
- Seguro agrícola obrigatório;
- Encargos de 1,45% ao mês, sendo:
- Juros: 1,10%
- Capital de Giro Próprio: 0,25%
- Taxa de administração: 0,05%
- Fundo de Risco: 0,05%
- Emissão de CPR que deverá ser registrada.
Observação: as programações estarão bloqueadas sendo que, a liberação somente ocorrerá após o
cooperado efetuar a sua opção de financiamento (custeio) junto ao departamento de Cadastro.
CORPORATIVO
PRODUTOR RURAL - ISENÇÃO DE ICMS EM ENERGIA ELÉTRICA
O Governo do Estado baixou o decreto que permite aos produtores rurais usufruírem da isenção do ICMS na
fatura da energia elétrica. Para conseguir a isenção, o produtor deve entrar em contato com a Copel mais
próxima, com os documentos: CAD/PRO ativo (com o mesmo nome do titular da conta de energia) e
documentos pessoais - CPF e RG (também do titular da conta).
Em alguns casos, poderá ser solicitado o documento de vínculo do imóvel.
Em casos de dúvidas, entrar em contato com a agência da Copel mais próxima ou pelo 0800-643-7575.
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LOJAS AGROPECUÁRIAS E FARMÁCIAS VETERINÁRIA
CESTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
As Lojas Agropecuárias Frísia, com apoio do corpo técnico da Unidade Pecuária, do setor Comercial e da
Diretoria, lançam, para os cooperados, uma CESTA de MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS para SUINOS e
BOVINOS LEITE.
O objetivo desta cesta é disponibilizar os principais princípios ativos necessários para as atividades de
bovinos de leite e suínos com a maior aceitação do mercado e uma condição comercial melhor, tornando-se
mais competitivo para os cooperados.
Os preços são garantidos por 03 meses, quando será reavaliada a cesta e as condições comerciais dos
laboratórios fornecedores.
Para que a cesta seja um sucesso, contamos com a colaboração de todos os cooperados em dar preferência
nestes medicamentos, para que nos tornemos mais fortes nas próximas negociações.
LEITE
PENCIVET PPU 50 ML - INTERVET
FORTGAL 50 ML - AGENER
TEATSEAL - ZOETIS
MAXICAM 50 ML OURO FINO
BIOXELL 100 ML - VALLEE
KINETOMAX 100 ML - BAYER/BOVI
TERRAMICINA INJ. LA 100ML - ZOETIS
COBACTAN 100ML - INTERVET
DESFLAN 50ML - OURO FINO
DICLOFENACO SODICO 50ML - OURO FINO
CLAMOXIL LA 50 ML - ZOETIS
D-500 50ML - ZOETIS
IMIZOL INJ. 15ML - SCHERING
PIROFORT 30 ML - OURO FINO
ISACORTE - EUROFARMA

SUINOS
VACINA CIRCUMVENT PCV 500ML 250 DOSES INTERVET
GENTAMOX 100 ML - HIPRA
CEFTIOMAX 100ML - BIOGENESIS
DRAXXIN 100 NG 50ML - ZOETIS
VACINA M+ PAC 250 DS - MSD
VACINA PORCILIS AR-T 25 DOSES - INTERVET SUINOS
OUROTETRA PLUS 50 ML - OURO FINO
DICLOFENACO SODICO 50ML - OURO FINO
BAYCOX PIG DOSER 100ML BAYER/SUIN
VETRIMOXIN L.A 100 ML
ZELOTRIL PLUS 100 ML - AGENER

OCITOVET 50 ML

PLANTÃO DE SAFRA
As Lojas Agropecuárias de Carambeí e Tibagi antendem em plantão de safra - Sábados: das 13h às 17h e
Domingos: das 8h às 17h. As Lojas de Ponta Grossa, Imbituva e Teixeira Soares terão um plantonista à
disposição por fim de semana, com número de telefone exposto na Porta da Loja e na recepção do
entreposto. As demais lojas estarão fechadas.
•
Todas as farmácias estarão fechadas, nenhuma estará de plantão. Dias de plantão até o final da safra:
Abril

02 e 03/04 - 09 e 10/04 - 16 e 17/04 - 21/04 - 23 e 24/04 -30/04
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AVISOS
CURSOS SENAR
Inscrições no SINDICATO RURAL de CARAMBEI pelos telefones (42)9848-5664 / (42)8887-3366 ou email:
sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br.
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS (TRATORISTA AGRÍCOLA) –
NR 31
OBJETIVO: Empregar técnicas corretas na operação, na regulagem e na manutenção de tratores agrícolas.
PERÍODO: 12/04 a 14/04 / HORÁRIO: das 8h às 17h
CARGA HORÁRIA: 24h / VAGAS: 10 a 15 alunos
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – MANEJO
E ORDENHA
OBJETIVO: Realizar corretamente as principais práticas de manejo envolvidas na atividade leiteira.
PERÍODO: 18/04 a 22/04 / HORÁRIO: das 9h às 17h
CARGA HORÁRIA: 40h / VAGAS: 10 a 15 alunos
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – CASQUEAMENTO DE BOVINOS DE LEITE
OBJETIVO: Executar o casqueamento de bovinos de leite prevenindo e corrigindo possíveis anomalias.
PERÍODO: 29/04 e 30/04 / HORÁRIO: das 8h às 17h
CARGA HORÁRIA: 16h / VAGAS: 10 a 15 alunos
CURSO SORE QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE LEITE EM PEQUENAS PROPRIEDADES
A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) promove um curso para o pequeno produtor de leite. De 02
de abril a 05 de novembro de 2016 – aos sábados.
Inscrições pelo site www.qualidadedoleite.uepg.br / Informações: Departamento de Zootecnia – 42-32203082
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