AGENDA / EXPEDIENTE
REUNIÃO QUINZENAL – COMERCIAL AGRÍCOLA
As próximas acontecerão em junho: (as reuniões de 22 e 23 de junho foram postergadas em razão da
inauguração no Tocantins):
Em Carambeí – no Novo Centro Administrativo – quarta-feira – dia 29 de junho – às 8h30
Em Tibagi – na AFCB - quinta-feira – 30 de junho – às 9h
EVENTOS
DIA C – 02 DE JULHO
O Dia C – Dia de Cooperar – acontecerá no sábado, dia 2 de julho, com ações em diversas localidades onde a
Cooperativa está inserida. Confira algumas:
De 27 de junho a 1º de julho
Em outros entrepostos - se tiver resíduos que não tem como descartar corretamente, leve até o local
indicado mais próximo de sua casa/propriedade.
Ponta Grossa: Rodovia Ponta Grossa, BR 376
Imbaú: Rodovia BR 376, Km 382 ou Escola Barão do Rio Branco: Rua Antônio Vieira da Rosa s/n, Bairro São
Cristóvão.
Tibagi: Rua Ernesto Kugler, 2815, Centro ou Escola Municipal Ida Viana de Oliveira: Rua Padre Ferrúcio, 230,
Centro.
Teixeira Soares: Rodovia Reno João Neves, PR 438, Km 15.8
Exemplos de materiais
 lâmpadas e reatores;
 pilhas, baterias de celulares e veiculares;
 medicamentos vencidos ou sobras de medicamentos;
 óleo de fritura usado;
 equipamentos eletrônicos e de informática (celulares, computadores, placas, etc);
 chapas de raio X.
2 de julho – sábado
Carambeí – 9h30 – Passeio ciclístico, com saída às 9h30 da Praça Cívica de Carambeí e destino
ao Jardim Eldorado, para limpeza de área pública.
13h30 – Ação na Praça Cívica – exames médicos, coletas de resíduos recicláveis, shows e atividades para
crianças
2 de julho – sábado
Plantio de Árvores
Imbituva: Plante a semente do cooperativismo! Vá até a Avenida 7 de Setembro, pegue uma muda e
participe da caminhada até o entreposto da Frísia, na Avenida Ana Paulina Stadler, 651, para o plantio em
frente à unidade.
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AGRÍCOLA
ENTREGA DE SEMENTES DE TRIGO
A entrega de semente de trigo para plantio será somente de segunda a sexta-feira nas Unidades de
Beneficiamento de Sementes. A partir de 24 de junho, não serão entregues sementes aos sábados.
PROGRAMAÇÕES DE INSUMOS DE VERÃO SAFRA 2016/2017
Estão abertas as programações de insumos para a Safra de Verão, conforme tabela abaixo.
Solicitamos aos cooperados que façam suas programações de insumos junto ao técnicos, entre os dias 1º e 30
de junho (evitem deixar para a última semana!):
CALENDÁRIO DE PLANTIO E PROGRAMAÇÕES
1 - SOJA
39 - SOJA TRANSGÊNICA
5 - FEIJÃO AGUAS
2 - MILHO
OBRIGATÓRIO

SAFRA NORMAL
(PLANTIO DE 01/08 A 30/11)

3 - MILHO SILAGEM
34 - MILHO WAXY
41 - MILHO TRANSGÊNICO
42 - MILHO TRANSGÊNICO SILAGEM
7 - PASTAGEM VERÃO

PROGRAMAÇÃO DE VERÃO

9 - SORGO SILAGEM

01 A 30 JUNHO

6 - FEIJÃO SECAS
31 - SORGO SILAGEM SAFRINHA

OPCIONAL
(ANTECIPADA)

SAFRINHA
(PLANTIO DE 01/12 A 31/03)
FEIJÃO SECAS
MILHO SAFRINHA
SOJA SAFRINHA (ATÉ 31/12)

30 - SORGO SAFRINHA
43 - SOJA TRANSGÊNICA SAFRINHA
32 - MILHO WAXY SAFRINHA
50 - MILHO TRANSGÊNICO SILAGEM SAFRINHA
44 - MILHO TRANSGÊNICO SAFRINHA
51 - MILHO SILAGEM SAFRINHA
35 - MILHO SAFRINHA

MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 22 de junho de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 90,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 43,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 43,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 880,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
AMBIENTAL

BOMBONAS PARA COLETAS DE RESÍDUOS VETERINÁRIOS
O setor Ambiental, com o setor de Suprimentos e o Laboratório MSD, lança uma campanha para compra
subsidiada de bombonas. Os cooperados que adquirirem as bombonas nas lojas de peças e participarem de
uma das próximas coletas (5/julho ou 17/novembro), receberão de volta 50% do valor*, em produtos da
MSD. Promoção é limitada a 150 unidades. Recomendamos que solicitem a sua o quanto antes!
Para mais informações, entre em contato com nos telefones (42 3231 9006 / 3231 9167).
*bonificação será concedida apenas uma vez, relativa ao número total de bombonas adquiridas.

COLETA LEGAL – RESÍDUOS VETERINÁRIOS
A próxima coleta será realizada no dia 5 de julho. Caso ainda não tenha a sua bombona (tambor) para coleta,
adquira o seu nas nossas lojas, com desconto de 50% para participantes do Coleta Legal.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL É PRORROGADO
Os produtores rurais têm até o dia 31 de dezembro de 2017 para aderir ao Cadastro Ambiental Rural (CAR).
A partir de agora, todos os produtores que ainda não realizaram o cadastro têm até o fim de dezembro do
ano que vem para concluir o processo. A lei determina que, após 31 de dezembro de 2017, as instituições
financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer modalidade, para os proprietários rurais que
estejam inscritos no CAR. Mais informações com setor Ambiental da Frísia, Ivan (42–3231-9109) ou Pieter
(42–3231-9006) e na Fundação ABC.
CORPORATIVO

NOTAS FISCAIS SOMENTE VIA E-MAIL OU SITE A PARTIR DE 1°/07
A partir de 1º de julho, NOTAS FISCAIS não serão enviadas via envelope e sim, encaminhadas por e-mail, no
ato da emissão. Também podem ser acessadas pelo portal (site) da cooperativa na área de acesso restrito.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com Sandro (42-3231-9023) ou Jocenei (42-3231-9028).
SUGESTÕES / DICAS

Terceira edição do Prêmio Fazenda Sustentável está com inscrições abertas até 04 de julho
Estão abertas as inscrições da terceira edição do Prêmio Fazenda Sustentável, da revista Globo Rural.
Até o dia 04 de julho, fazendas de todo o Brasil podem se inscrever na iniciativa que tem como objetivo
premiar a propriedade rural brasileira com melhor performance em sustentabilidade. O prêmio conta com
a parceria da Fundação Espaço ECO® (FEE®), Rabobank, WWF e patrocínio da Ford Ranger. Mais
informações e regulamento completo em: http://fazendasustentavel.revistagloborural.globo.com/.

