AGENDA / EXPEDIENTE
EXPEDIENTE PARA FINAL DE ANO
Na sexta-feira, 30 de dezembro, o expediente da Frísia será até 12h. No sábado, 31 de dezembro, os
administrativos estarão fechados. Confira:

PRESENTES DE NATAL PARA OS COOPERADOS
A Frísia preparou um presente de Natal especial para os cooperados.
Para receber:
Carambeí – nas recepções da Matriz – das 8h às 12h, das 13h às 17h.
Entrepostos – com os administrativos – das 8h às 12h, das 13h às 17h.
Desejamos a todos um Ótimo 2017!!
EXPEDIENTE DAS INDÚSTRIAS
A Unidade de Beneficiamento de Leite (UBL) e o Moinho de Trigo também trabalharão com horários
diferenciados neste final de ano. Confira como serão estes expedientes:
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REUNIÕES COMERCIAIS
Na quinta-feira, 12 de janeiro, às 16h – Reunião Comercial em Imbituva, no Clube Veteranos.

AGRÍCOLA
IMPORTANTE – ENTREGA DE SEMENTES DE SOJA
No estado do Paraná, a partir do dia 1º de janeiro, está proibido o plantio de soja.
Desta forma, retiradas e faturamento da semente de soja acontecerão somente até 30 de dezembro, até às
12h. Mais informações, contate o setor Comercial Sementes: 42-3231-9068 ou setor de Insumos 42-32319087.
MERCADO AGRÍCOLA
Cotações para 29 de dezembro de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 75,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 34,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 34,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 610,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
PECUÁRIA

PROGRAMA BOAS PRÁTICAS NA FAZENDA – CERTIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Certificação no mês de dezembro/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: Dirk Marinus Van Vliet; Waldemar Ressel Filho; Odete Carneiro Godoi; Alberto Reinaldo Los;
Fabio Sergio Pavlak; Manancir Mauri Muhlbeier; Rodrigo Bogo.
Recertificação: Guido Jacobi; Raphael Hoogerheide; Pleun Voorsluys; Ulbe Struiving; Alexandre de Geus;
Manuel Antão; Luis Fernando Silva; Johny Los; Sebastião Moleta; Robert Jan de Jong.
COMUNICADO DA UNIDADE INDÚSTRIAL DE CARNES – ALEGRA – SUINOCULTORES
A Diretoria da Intercooperação comunica aos associados produtores de suínos ligados à Unidade Industrial
de Carnes a formação de preços a partir de 1º de janeiro de 2017:
PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO SOBRE O DESEMBOLSO:
Para o primeiro trimestre de 2017, foi definido manter a retenção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
bonificação adicional ao custo de desembolso na produção de suínos. Concluído o primeiro trimestre, será
avaliado se o resultado da indústria de carnes e a evolução do mercado de suínos suportam de imediato o
retorno da bonificação de 10% sobre o custo de desembolso. Em caso contrário, a partir de abril, será
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aplicado, no mínimo, um acréscimo de 1% a.m. (um por cento ao mês) até atingirmos o adicional de 10%
sobre o custo de desembolso.
PREÇO DIFERENCIADO PARA CICLO COMPLETO E TERMINADORES:
A partir de janeiro 2017, será praticado preço diferenciado na entrega de suínos para produtores:
- Ciclo Completo: Será mantida a forma usual de apuração do preço, pelo valor do custo de desembolso
previsto na data da entrega, acrescido do percentual de 1% (um por cento) e a bonificação média de 4%
(quatro por cento) por peso e carne magra;
- Terminadores de Leitões: Será apurado o custo de desembolso da aquisição dos leitões na data de início do
lote, a ração proporcional ao consumo semanal, seus respectivos preços no período de consumo, demais
custos aplicados no custo de desembolso do ciclo completo, acrescido do percentual de 1% (um por cento) e
a bonificação média de 4% (quatro por cento) por peso e carne magra.
BONIFICAÇÃO POR PESO E CARNE MAGRA:
A partir de janeiro 2017, serão pagos os seguintes percentuais de bonificação sobre o preço base de
desembolso:
- Peso Médio de Entrega: Bonificação média de 2% (dois por cento) sobre o preço base de desembolso do
mês;
- Carne Magra: Bonificação média de 2% (dois por cento) sobre o preço base de desembolso do mês.
Em janeiro de 2017, a indústria pagará na nota de entrega o preço de desembolso mais 1% (um por cento) e
o valor da bonificação média de 4% (quatro por cento) por peso médio e carne magra será pago no início de
fevereiro 2017.
A partir de fevereiro 2017, a indústria destacará direto na nota de entrega:
a)
Preço de desembolso acrescido de 1% (um por cento);
b)
Bonificação referente à carne magra com variação de 0 a 4% (zero a quatro por cento)
c)
Bonificação por peso padrão com variação de 0 a 4% (zero a quatro por cento)
RENDIMENTO DE CARCAÇA:
Para apuração do pagamento dos suínos será mantido o rendimento médio de carcaça dos 50% (cinquenta
por cento) melhores produtores do mês, imediatamente anterior ao mês de entrega. A partir de fevereiro, o
rendimento não será mais ajustado no preço e sim no peso da carga dos animais. O peso considerado para o
pagamento será a resultante da relação entre o rendimento da carcaça na entrega e o rendimento médio de
carcaça dos 50% (cinquenta por cento) melhores produtores do mês imediatamente anterior.
FLORESTAL
CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CAVACO
Cooperados interessados em prestar serviço de transporte externo de cavaco, mediante contrato, pode
participar com propostas de valores para a contratação.
As possibilidades são:
Da Frísia – Unidade II de Ponta Grossa – entrega a 67km
Da Frísia – Unidade de Carambeí – entrega a 41km
*Pedágios serão pagos pela Frísia
Volume – 1300 a 1700 ton./mês | Veículo: carreta LS (trucada) com piso móvel – máximo dez anos de uso.
Os contratos terão duração mínima de 6 meses, podendo ser prorrogados por mais seis. Podem participar do
processo apenas Pessoas Jurídicas (PJ), devidamente registradas e legalizadas, aptas a emitir CTE e/ou NFe,
com situação regular junto à Frísia.
Previsão de início: fevereiro de 2017.
Devem ser informadas as tarifas para as duas rotas, com o preço final, com todos os impostos inclusos.
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As propostas (com assinatura) devem ser enviadas em envelopes para o setor de Logística, aos cuidados de
Alisson, ou por e-mail para: alisson.miguel@frisia.coop.br com cópia para logistica@frisia.coop.br.
Até: 13 de janeiro de 2017.
O quesito de escolha será o menor preço, com a validação da Auditoria Interna da Frísia.
O conjunto será vistoriado e aprovado pelos representantes do setor Florestal e Segurança do Trabalho, que
verificação a aptidão do transporte de produtos florestais e atendimento às normas de segurança no trânsito.
Serão aceites somente as propostas para carretas com piso móvel.
Mais informações, contate a Logística, no telefone (42) 3231-9078.
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