AGENDA / EXPEDIENTE
DIA DA FAMÍLIA FRÍSIA
Para comemorar o Dia do Cooperado, a Cooperativa preparou um dia especial a todos os associados: o Dia da
Família Frísia.
Durante todo o dia, diversas atividades foram planejadas para atender ao Cooperado/a, seus
companheiros/as e seus filhos. Confira a programação e participe.
Sábado, 30 de julho de 2016 – a partir das 8h30
Pavilhão de Exposições Frísia (Parque Histórico) – Carambeí
8h30 – Recepção e Credenciamento
9h – Inicio das atividades: Palestras – com os temas: Sucessão Familiar e Motivacional
12h – Almoço
14h – Palavra do Presidente; Apresentação dos Resultados do 1º Semestre; Premiação da Produtividade.
Para filhos de todas as idades: Espaço Baby; Espaço Kids; Brincadeiras; Escola da Criatividade (durante todo
o dia).
Após, as premiações, a programação unirá toda a família: Apresentações Culturais; Café Colonial e Happy
Hour.
Os convites físicos serão enviados aos Cooperados a partir de 18 de julho. Mas, as confirmações de presença
já poderao ser feitas com: Luara – 42-3231-9003 / Eloísa – 42-3231-9172 / Jamile – 42-3231-9000 – até o
dia 28/7.
26 de JULHO – DIA DE SANTANA
Na terça-feira, 26 de julho, é celebrado o Dia de Santana, padroeira de Ponta Grossa.
Devido ao Feriado, acompanhe na próxima circular como será o expediente das unidades e entreposto de
Ponta Grossa.
REUNIÃO QUINZENAL – COMERCIAL AGRÍCOLA
As próximas acontecerão: Em Carambeí – no Centro Administrativo – quarta-feira – dia 27 de julho – às
8h30; Em Tibagi – na AFCB - quinta-feira – 28 de julho – às 9h
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS
A partir do dia 1º de agosto, todos os Cooperados poderão responder à Pesquisa de Satisfação do
Cooperado. O questionário será entregue também durante o Dia da Família Frísia aos presentes no
evento. Sua participação é muito importante para o Planejamento Estratégico da Cooperativa.
Contamos com vocês!
CORPORATIVO
ASSINATURAS NAS NOTAS DE CRÉDITO RURAL E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
Conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 20 de junho, será contratado junto ao BRDE
– Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, um financiamento através de cotas partes PROCAP
AGRO, para a finalidade de integralização e equalização do Capital Social dos associados nas atividades Leite
e Suínos.
Assim, solicitamos aos Cooperados das atividades de Leite e Suínos, que entrem em contato com o setor
Financeiro, entre os dias 18 e 29 de julho, para orientações sobre as assinaturas nas Notas de Crédito
Rural (NCR) e na Declaração de Ciência que serao encaminhados ao BRDE para liberação dos recursos.
Conatos: Ary - 42-3231-9030/ Maurício – 42-3231-9031/ Rosane – 42-3231-8973
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AGRÍCOLA
MOINHO DE TRIGO – HERANÇA HOLANDESA – PROPOSTA PARA COMPRA DE TRIGO
O Moinho Herança Holandesa tem proposta para compra de trigo futuro, com intenção de aquisição de um
lote de até 4.000 toneladas, dividido da seguinte maneira:
2.000t de trigo - Moinho retirar em setembro/2016 | 2.000t de trigo - Moinho retirar em outubro/2016.
As qualidades devem atender aos seguintes parâmetros:
Trigo Pão (FN>280, W 250-300, Est. 10 – 14) – Proposta de R$ 750,00 FOB por tonelada.
Trigo Básico (FN>250, W 100-200, Est. 3-5) – Proposta de R$ 650,00 FOB por tonelada.
•
4.000t é o volume total. Está disponível entre as 03 cooperativas;
•
Poderá ser atendido em sua totalidade por um ou mais fornecedores (Frisia, Castrolanda e Capal).
Validade da proposta: 29/07/2016. Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor Comercial pelos
telefones: (42) 3231-9196 ou (42) 3231-9074.
PRAZO PARA FIXAÇÃO DA SEMENTE DA SOJA
Lembramos que o prazo limite de fixação da Semente da Soja é dia 31/07/2016. Caso o Cooperado não entre
em contato com o setor Comercial, a semente será fixada automaticamente ao preço de fechamento de
mercado do dia 30/07. Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor Comercial, pelos telefones (42)
3231-9196 ou (42) 3231-9074.
MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 14 de julho de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 87,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 41,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 41,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 880,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
PECUÁRIA
EXPOLEITE – ARAPOTI
44° Expoleite Arapoti - a feira, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de julho, tem o objetivo de mostrar a alta
qualidade genética do rebanho leiteiro da região e proporcionar maior integração entre os criadores.
Também os avanços tecnológicos e genéticos na pecuária de leite são apresentados. O evento será realizado
com julgamento de animais da raça holandesa, palestras técnicas, encontro de suinocultores e apresentações
culturais. A entrada é gratuita.
PARQUE DE EXPOSIÇÃO CAPAL - Rua Luiz Binotto, s/n – Arapoti - PR - CEP 84990-000
Horário de funcionamento – quinta e sexta das 8 às 22h, sábado das 8 às 15h
Mais Informações - comunicacao@capal.coop.br ou (43) 3512-1000.
LOJAS AGROPECUÁRIAS
VENDA DE CAMINHÃO – CARGO 2422
A Cooperativa Frísia está vendendo um caminhão Cargo 2422 com caçamba roll-on, ano 2010, com
aproximados 39.000 km rodados. Interessados devem agendar visita para vistoria com Adnilson de Jesus
Pereira (Biloca), através do telefone 42-3231-9098 e entregar proposta em envelope fechado aos cuidados

de Ronald Eikelenboom, até as 10h do dia 26 de julho. Após este horário a auditoria abrirá os envelopes e
divulgará o comprador. Valor mínimo para o conjunto é R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

