AGENDA / EXPEDIENTE
27 DE OUTUBRO | EXPEDIENTE EM TIBAGI – NOSSA SRA. DOS REMÉDIOS – PADROEIRA DO MUNICÍPIO

NOITE FESTIVA – NOVA DATA
A Noite Festiva da Frísia, que homenageia os cooperados com confraternização e jantar, está de cara e data
novas! A partir deste ano, a Noite Festiva será ainda mais especial, será também Natalina.
A confraternização acontecerá dia 2 de dezembro, sexta-feira, no Pavilhão de Exposições Frísia.
Em breve anunciaremos mais novidades.
2° ENCONTRO DE NÚCLEOS COOPERATIVISTAS
O Sescoop promove, em Guarapuava – na Cooperativa Agrária, o 2º Encontro de Núcleos Cooperativistas. Os
cooperados interessados em participar devem confirmar presença até terça-feira, 25 de outubro, com Maria,
no 42-3231-9003.
TEATRO: O ÍDOLO – APRESENTAÇÃO EXTRA – 28 de outubro
Os interessados em assistir à peça teatral O Ídolo terão mais uma oportunidade.
Na próxima sexta-feira, 28 de outubro, haverá nova apresentação.
Local: Clube Social de Carambeí. Às 20h. | Ingressos - Adultos: R$15; Crianças de até 12 anos: R$10.
Haverá venda de café com bolos no local.
REUNIÃO QUINZENAL – COMERCIAL AGRÍCOLA
Carambeí – no Centro Administrativo – quarta-feira – dia 9 de novembro – às 8h30 | Em Tibagi – na AFCB quinta-feira – 10 de novembro – às 9h.
AGRÍCOLA
VIAGEM TÉCNICA PARA TOCANTINS
A Frísia promoverá viagens para visitas técnicas na área de atuação da nova unidade no Tocantins, no final
de janeiro e início de fevereiro. O cooperado interessado deve entrar em contato com seu agrônomo até 31
de outubro para mais informações.
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PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS PARA SAFRINHA 16/17
Entre os dias 15 e 31 de outubro, a Cooperativa receberá as Programações de Insumos para a Safrinha
2016/2017. Os agricultores podem procurar pelos seus Engenheiros Agrônomos para mais informações e
auxílio.

CONTRATO DE ENTREGA E PRÊMIO DE SOJA CONVENCIONAL
Informamos aos produtores de soja convencional que foi estabelecido um contrato de entrega e prêmio de
soja convencional nas seguintes condições:
1.Entrega: a soja deverá ser entregue nos entrepostos Frísia de Ponta Grossa ou Tibagi. Caso seja em Tibagi,
será descontado o frete, à cotação do dia, do entreposto de Tibagi até Ponta Grossa.
2.Prêmio e fixação: a fixação poderá ocorrer imediatamente após a entrega, no dia estabelecido pelo
produtor, com preço da média das indústrias de Ponta Grossa, acrescido de um prêmio de US$ 35,00 por
tonelada no preço final, com data máxima de fixação até o dia 30/09/2017.
O prêmio será pago após a finalização do contrato, com pagamento programado para 15/10/2017.
Aqueles que desejam participar do contrato, devem solicitar, até 30 de outubro, um termo de adesão junto ao
comercial, onde farão a declaração de sua respectiva lavoura e do compromisso de entrega junto ao cliente e
a cooperativa.
Salientamos que a única forma de participar dessa negociação com prêmio é através da assinatura do termo
de compromisso. Mais informações no setor comercial, pelos telefones (42) 3231-9196 ou (42) 3231-9074.
COLHEITA DE CAMPOS DE SEMENTE DE TRIGO
Solicitamos que os produtores de sementes de trigo comuniquem a colheita dos campos com 5 dias de
antecedência para vistoria, para os contatos:
Em Tibagi: Eng. Agrônomo - Diego Kachinski Nessel (42 - 8868-4643); UBS - Angelo (42 - 8809-2809)
Em Ponta Grossa – Eng. Agrônoma - Cirlene (42 - 8403-7259); UBS - Diogo (42 - 8806-1344);
Coordenador da UBS - Deschamps (42 - 8403-7269).
INORMAÇÕES NA NOTA FISCAL: Deve constar: Trigo semente, o nome da cultivar , a categoria e o número do
campo. Estes dados estão na placa de identificação do campo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o
setor de sementes.
Item 6.15 da Norma de Sementes: Antes da colheita o produtor deve sempre entrar em contato com o setor
de sementes para saber da disponibilidade de moegas, umidade da semente e saber se ainda estão recebendo
determinada cultivar, evitando trabalhos extras como limpeza de colhedeiras, caminhão, dessecação e
roguing.
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MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 20 de outubro de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 75,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 38,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 38,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 640,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
PECUÁRIA
COMPRAS DE SÊMEN VIA CATÁLOGO DA INTERCOOPERAÇÃO
Informamos que as compras de Sêmen via catálogo da Intercooperação poderão ser realizadas com os
técnicos das cooperativas e setor pecuário na Frísia (matriz). Lembramos que as compras se encerram no dia
31 de outubro.
AVISOS
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS
A Dominio Ambiental Controle de Pragas, empresa parceira da Frísia, oferece aos cooperados preços
promocionais nos serviços de controle de pragas. A desinsetização controla insetos (baratas, formigas,
traças, pulgas, etc) e aracnídeos (ácaros, aranhas e escorpiões). O procedimento é a aplicação nas áreas
internas, externas e forro das residências. A empresa também oferece serviços de controle integrado de
pragas para fazendas, granjas e unidades armazenadoras com um valor diferenciado. Os valores para
serviços residenciais, conforme área construída do imóvel:
De
De
De

1m²
a
100 m²
101m²
a
200m²
201m²
a
300m²
Acima de 300 m²

R$ 1,20 por m²
R$ 1,10 por m²
R$ 1,00 por m²
R$ 0,90 por m²

O atendimento aos cooperados será no dia 27 de outubro, das 8h às 12h, na recepção da Matriz, em
Carambeí. Estes valores serão válidos apenas para os contratos firmados nesta data.
As condições e formas de pagamento deverão ser acertadas diretamente com a empresa Domínio Ambiental.
Para mais informações e atendimento a cooperados de outras localidades, solicitamos que entrem em
contato com o setor Ambiental da Frísia, no telefone (42) 3231 9006 ou e-mail: pieter.meer@frisia.coop.br.
COMPRA DE LENHA PARA UNIDADE DE CARAMBEÍ
Cooperados interessados em vender lenha para entregar nos Armazéns Secadores em Carambeí, favor entrar
em contato com o setor comercial: 42 3231-9168, até o dia 27/10.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA FUNDAÇÃO
A partir de agora, a dentista Michelle Ribas Bumiller atende pacientes na Fundação.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para agendamento, ligar: (42) 3231-1200.
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CURSOS SENAR – NOVEMBRO
TRABALHADOR NA AGRICULTURA ORGÂNICA – OLERICULTURA ORGÂNICA
Produzir olerícolas agroecológicas na propriedade rural de forma sustentável e lucrativa.
PERÍODO: 09/11 e 10/11 |HORÁRIO: das 8h às 17h
CARGA HORÁRIA: 16h / VAGAS: 10 a 15 alunos
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
(TRATORISTA AGRÍCOLA - NR 31)
Empregar técnicas corretas na operação, na regulagem e na manutenção de tratores agrícolas.
PERÍODO: 22/11 a 24/11 | HORÁRIO: das 8h às 17h
CARGA HORÁRIA: 24h / VAGAS: 10 a 15 alunos
DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TIBAGI I
Devido à interligação da nova subestação de entrada de energia elétrica na Unidade de Tibagi I, a Copel
realizará desligamento de energia elétrica na segunda-feira, 31 de outubro, das 10h às 12h30, afetando
Armazém e Secador, UBS, Loja/Peças, Insumos, Posto de Combustível e Escritório Administrativo.
Caso o cooperado necessite de algum serviço que exija emissão de Nota ou outro tipo de situação que
envolva energia elétrica, solicitamos que realize antes ou depois do intervalo do desligamento.
Obs: Condições climáticas podem interferir na programação.
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