AGENDA / EXPEDIENTE
31 DE OUTUBRO | EXPEDIENTE EM IMBITUVA – DIA DA REFORMA LUTERANA

2 DE NOVEMBRO | EXPEDIENTE DA FRÍSIA – FERIADO DE FINADOS

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.
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.
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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.
PAGAMENTO DE PRÊMIO SOJA GMO FREE E SOBRA TÉCNICA AVEIA AOS ASSOCIADOS.
Informamos ao associados que foi creditado em 11 de outubro, o valor de Prêmio referente a Soja Gmo Free
safra 2015/2016 entregue na cooperativa. Em 26 de outubro, a sobra técnica de Aveia Preta da Safra
2012/2012 a 2015/2015 e Aveia Branca safra 2013/2013 a 2015/2015.
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.
MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 27 de outubro de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 75,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 37,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 37,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 630,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
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CADASTRO DE PRODUTORES NA CONAB
Conforme instrução da CONAB, os produtores que tiverem interesse em participar de futuros leilões e
transações junto à entidade, tais como PEP e PEPRO, deverão efetuar cadastro no site da CONAB/SICAN.
Acesso ao site: www.conab.gov.br, cadastre login e senha, que será autenticado via e-mail.
Em caso de dúvidas, contate o setor de Cadastro ou Comercial Cereais, através dos telefones (42)3231-9076
– João Carlos; (42) 3231 – 9191 – Diogo; ou (42) 3231 – 9008 – Karin.
PECUÁRIA
BPF DIVULGA CERTIFICADOS E RECERTIFICADOS
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Certificação no mês de Outubro/2016 com o objetivo
de ajudar na adoção de procedimentos e controles na propriedade leiteira, contribuindo com a gestão. O
Setor Pecuário agradece à participação dos produtores que foram Certificados e Recertificados listados
abaixo:
Certificação: Marcos Aurelio de Oliveira; Reni Barbosa da Rosa; Edson Luiz Scheifer; Andre João Gerhards.
Recertificação: Roderik Wouter Van Der Meer; Maria Bernadete Vriesmann; João F. Bavoso; Vanderlei
Ostapowicz; Claudio Brenner; Henri van Westering; Mário Dykstra.
AVISOS
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.
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
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