AGENDA / EXPEDIENTE
ENCONTRO DE MULHERES COOPERATIVISTAS
O Encontro de Mulheres Cooperativistas de 2016 será na sexta-feira, 23 de setembro de 2016 – das 7h30 às
18h – Pavilhão de Exposições Frísia – Carambeí – PR
Programação: Café da Manhã; Formatura das Mulheres Cooperativistas; Palestra com Lígia Guerra; Almoço;
Escola de Criatividade; Café Colonial.
Os convites já estão nas caixinhas dos Cooperados!
Confirmações de presença: Luara – luara@frisia.coop.br – 42-3231-9003 / Eloisa eloisa.ferreira@frisia.coop.br – 42-3231-9172 / Jamile – 42-3231-9011 - jamile.pitlovanciv@frisia.coop.br
Até 19 de setembro.
O convite é válido para uma mulher por matrícula, podendo ser: a cooperada, a esposa ou a filha
solteira do cooperado.
EXPEDIENTE PARA FERIADO – 7 DE SETEMBRO – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

REUNIÃO QUINZENAL – COMERCIAL AGRÍCOLA
As próximas acontecerão: Em Carambeí – Auditório Leendert de Geus - no Centro Administrativo – quartafeira – dia 21 de setembro – às 8h30 | Em Tibagi – na AFCB - quinta-feira – 22 de setembro – às 9h
AGRÍCOLA
CUSTEIO AGRÍCOLA SAFRA VERÃO 2016/17
Os associados que têm programação para a Safra Verão 2016/2017 devem procurar o setor de Cadastros na
Matriz para a definição da opção de custeio e elaboração dos projetos. As condições para o custeio em
Instituições Financeiras definidos pelo Manual de Crédito Rural para a Safra 16/17 são as seguintes:
Enquadramento
Taxa de Juros
Limite Financiamento
Pronamp (Médio Produtor)
8,50% ao ano
R$ 900.000,00
Demais Produtores
9,50% ao ano
R$ 1.800.000,00
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Além da taxa de juros sobre os valores contratados junto às Instituições Financeiras, incidirão algumas taxas
como: IOF de 0,38%, taxa de liberação/administração (0,75% no Banco do Brasil e 1,00% no Sicredi) e das
despesas de registro de cédula e seguro penhor para os contratos do Banco do Brasil.
Para os orçamentos inferiores a R$ 300.000,00, é obrigatória a contratação de Seguro Agrícola ou Proagro.
Para os orçamentos com valores superiores a R$ 300.000,00, está dispensada a contratação do Seguro
Agrícola. Para a opção de custeio junto à Cooperativa, serão praticadas as seguintes condições:
- Aprovação pelo Comitê de Crédito;
- Emissão de CPR;
- Juros de 1,10% ao mês;
- Taxa de administração de 0,05% ao mês;
- Taxa de risco de 0,05% ao mês;
- Retenção para o Capital de Giro Próprio de 0,25% ao mês;
- Contratação de seguro de vida para morte ou invalidez acidental.
Procure o setor de Cadastro para fazer a sua opção e liberar a retirada de insumos.
MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 1º de setembro de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 77,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 40,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 40,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 770,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
PECUÁRIA

APRESENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO
Os cooperados Pecuaristas de Leite estão convidados para assistir à apresentação sobre a Central de
Alimentação, que tem o objetivo mostrar o trabalho que será realizado. A Central de Alimentação Frísia tem o
intuito de fornecer dieta completa para os animais das propriedades dos cooperados.
Segunda-feira, 12/09/2016 - às 19h / Local: Auditório Leendert de Geus - Centro Administrativo
Frísia / Carambeí - Pr
AVISOS
OPORTUNIDADE DE AQUISIÇÃO DE SILOS METÁLICOS EM COMPRA CONJUNTA
A Cooperativa, através da linha de crédito de fomento, oportuniza a aquisição de SILOS METÁLICOS para
ração (bovinos e suínos), prazo de 12 meses e com vencimento mensal. O objetivo é efetuar uma compra
conjunta, otimizando o preço de negociação. Os interessados devem contatar o setor de peças, com Rodrigo
Soares ou com Mattie Vriesman, pelos fones: (42)3231-9060 ou 9052. Na confirmação, o interessado deverá
indicar a capacidade desejada que varia de 2,65t a 27,18t. A campanha de vendas será de 1º a 30 de
setembro.
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