AGENDA / EXPEDIENTE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 04 DE MAIO - CONVOCAÇÃO
Os cooperados estão convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária. Será na próxima quartafeira, 4 de maio, no Auditório Leendert de Geus, às 07h (sete horas) em primeira convocação, com a
presença de dois terços de associados, ou às 08h (oito horas) em segunda convocação, com a presença de
metade mais um dos associados ou, ainda, às 09h (nove horas), em terceira e última convocação, com a
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:
1. Abertura;
2. Leitura do Edital de Convocação;
3. Autorização para que a cooperativa participe de empresa não cooperativa,
para prestação de serviços de informática, em atendimento ao parágrafo 5º,
do artigo 2º, do Estatuto Social;
4. Encerramento
A edital da AGE está anexa a esta circular.
EVENTOS
FESTIVA GASTRONÔMICO SABORES DO MUNDO - PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ
Nos dias 30/04 e 1º/05 (sábado e domingo), o Parque Histórico de Carambeí (Av. dos Pioneiros, 4050 –
Carambeí PR), promove o evento Festival Gastronômico Sabores do Mundo. Na programação, Food Trucks e
barracas de comidas típicas, Museu Interativo e Brincadeiras (dia 30/04, a partir das 14h) e Desfile de Ação
de Graças (1º/05, às 15h). A entrada será gratuita, com início às 10h00 e término às 20h00. Participe. Mais
informações: 42 3231 5063.
REUNIÃO QUINZENAL – COMERCIAL AGRÍCOLA
As próximas acontecerão em maio:
Em Carambeí – no Novo Centro Administrativo – quarta-feira – dia 11 de maio – às 8h30
Em Tibagi – na AFCB - quinta-feira – 12 de maio – às 9h
EXPOFRÍSIA
EXPOFRÍSIA 2016
Ainda há tempo para participar da Expofrísia 2016.
Sexta-feira, 29/abril – Julgamento – Holandesa Preto e Branca
Haverá estandes de parceiros, degustação de produtos e praça de alimentação.
SITE E FACEBOOK DA EXPOFRÍSIA
Confira tudo o que acontece, as notícias, fotos e tudo o mais da ExpoFrísia:
www.expofrisia.com.br
www.facebook.com/expofrísia
COLETA LEGAL NA EXPOFRÍSIA
A Cooperativa Frísia, através do seu Programa “Coleta Legal”, firmou uma parceria com a ONG Instituto
Fukuoka, para a coleta de resíduos especiais durante a ExpoFrísia.
Serão coletados: Lâmpadas e reatores; Pilhas, baterias de celulares e veiculares; Medicamentos vencidos ou
sobras de medicamentos; Óleo de fritura usado; Equipamentos eletrônicos e de informática; Chapas de raio X;
Latas de tintas e solventes; Isopor (limpo e sem resíduos); Pneus.
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Estes materiais e produtos podem contaminar o meio ambiente e muitas vezes são destinados de forma
incorreta. O Instituto Fukuoka tem como meta zerar a disposição de resíduos em aterros e buscar tecnologias
para reciclar ou reaproveitar estes materiais. Contamos com a participação dos cooperados e suas famílias
para o sucesso desta campanha, trazendo os resíduos até os pontos de coleta na ExpoFrísia.
Os participantes poderão concorrer a prêmios.
PECUÁRIA
PAGAMENTO AO SUINOCULTOR
A partir de 1º de maio, o frigorífico mudará a base de cálculo para pagamento (de peso vivo para carcaça).
A referência passa a ser sobre o rendimento de carcaça em 74%.
Tal definição objetiva:
 Equalizar o diferencial de perdas pelas distâncias da granja dos associados até o frigorífico;
 Adequar o rendimento de carcaça aos índices praticados pelos frigoríficos do mercado;
 Evitar o controle e monitoramento do jejum.
AGRÍCOLA
MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 28 de abril de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 80,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 49,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 49,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 780,00/sc
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
PLANTÃO DA BALSANO PARA SEGURO DA CULTURA DE TRIGO – SAFRA INVERNO 2016
A Corretora Balsano está de plantão na Frísia (Centro Administrativo), nas segundas e quartas-feiras, das 8h
às 16h, e nas sextas-feiras até as 12h, para esclarecimentos e contratações do SEGURO TRIGO - SAFRA
INVERNO 2016 – sala do Cooperado – Térreo.
Novamente, há instabilidades referente à SUBVENÇÃO FEDERAL, os recursos que foram liberados são
insuficientes para atender a todos os produtores e culturas em âmbito nacional, sendo possível esgotamento
de subsídio durante a operação e/ou redução do percentual que inicialmente será 35%.
Para produtores que realizarão custeio via Cooperativa, a contratação torna-se compulsória.
Para produtores com recursos próprios ou com custeio em instituição que não tenha seguro, a seguradora
está à disposição para esclarecimentos do produto e contratação.
LOJAS AGROPECUÁRIAS E FARMÁCIAS VETERINÁRIA
AQUISIÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS - TRR
Para que o cooperado possa se adequar às normas ambientais, o Setor de Suprimentos está levantando os
interessados na aquisição de tanques para combustíveis nas propriedades. Os tanques podem ser financiados
em até 24 vezes ou em pagamentos semestrais, com prazo de 2 anos, através do Setor Financeiro. Os
interessados podem entrar em contato com Paulo do TRR 42-3231-9061 ou 42-8831-0672, informando o
modelo mais conveniente entre 2.000L, 6.000L, 8.000L e 10.000L. Prazo de resposta até 31 de maio. Após o
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prazo finalizado, serão cotados os modelos escolhidos e o cooperado será informado do valor final negociado
e condições de financiamento.
PROMOÇÃO POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - FRÍSIA
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 17 DE MAIO. SORTEIO: 18 DE MAIO

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

30/04

CORPORATIVO
NOVA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO PARA CELULAR DA FRÍSIA
O aplicativo para celulares da Cooperativa tem uma atualização nas versões Android (via Play Store), IOS
(Apple Store) e agora, também no Windows Phone. Foi disponibilizada nova versão da Posição Financeira,
com mais detalhes de cada conta, e em breve, lançaremos novidades para a área Pecuária. Para qualquer
dúvida e/ou suporte, o Cooperado pode entrar em contato pelos telefones (42) 3231-9047 ou (42) 32319050 ou comparecer pessoalmente na TI.
NOVOS TELEFONES – INSUMOS PONTA GROSSA
A equipe de Insumos – Ponta Grossa está atendendo em novos números de telefones. Agendamentos de
adubo devem ser feitos pelos novos ramais.
COLABORADOR

RAMAL

ANDERSON
ARAMIS
MÁRCIO
SÉRGIO

2995
2994
2993
2992
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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL

Por intermédio do presente, ficam convocados os senhores associados, cujo número
nesta data é de 806 (oitocentos e seis), para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 04 de maio de 2016, no Auditório Leendert de
Geus, da Frísia Cooperativa Agroindustrial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob n.º 76.107.770/0001-08, com sede na Avenida dos Pioneiros, n.º
2.324, em Carambeí, Paraná, às 07h (sete horas) em primeira convocação, com a
presença de dois terços de associados, ou às 08h (oito horas) em segunda
convocação, com a presença de metade mais um dos associados ou, ainda, às 09h
(nove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1. Abertura;
2. Leitura do Edital de Convocação;
3. Autorização para que a cooperativa participe de empresa não cooperativa,
para prestação de serviços de informática, em atendimento ao parágrafo 5º,
do artigo 2º, do Estatuto Social;
4. Encerramento.

Carambeí-PR, 22 de abril de 2016.
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