Nº 01/2017 . Semana 05/01/2017 a 11/01/2017

AGENDA

PRÉ-ASSEMBLEIAS – AGENDEM-SE!
As pré-assembleias da Frísia acontecerão no mês de janeiro, no Auditório Leendert de Geus, na Matriz
em Carambeí – Pr. Reservem a data! – Mais informações, nas próximas circulares.
Terça-feira, 24 de janeiro – às 19h – Pré-assembleia – Pecuária Suinícola
Quarta-feira, 25 de janeiro – às 19h – Pré-assembleia – Pecuária Leite
Quinta-feira, 26 de janeiro – às 19h – Pré-assembleia – Agrícola

1º FORRATEC DE VERÃO – FUNDAÇÃO ABC
A Fundação ABC e as cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal convidam para a primeira edição de
verão do ForraTec - Dia de Campo de forragens.
Terça-feira, 24 de janeiro, às 8h30 – Colégio Instituto Cristão – PR340 – KM3 (Estrada Castro –
Tibagi)
A entrada é livre para produtores contribuintes e assistentes técnicos cadastrados na Fundação ABC.
Terceiros pagam R$40 e estudantes, R$ 20.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DE SAFRA – TEIXEIRA SOARES
Quarta-feira, 18 de janeiro – às 16h – na Unidade de Teixeira Soares – Reunião de apresentação dos
resultados de Safra.

REUNIÕES COMERCIAIS
Quinta-feira, 12 de janeiro, às 16h – Imbituva – Clube dos Veteranos

ATENÇÃO – DESLIGAMENTO DE ENERGIA EM CARAMBEÍ – 08/01
No domingo, 8 de janeiro, haverá desligamento de energia elétrica em Carambeí. Nesta interrupção,
serão afetados a Fábrica de Rações, Armazém e Secadores, Postos de Combustíveis, TRR, Escritório
Administrativo (prédio antigo), Armazém de Insumos, Balança, Laboratório, Manutenção e Refeitório.
O desligamento acontecerá: Domingo, 8 de janeiro, das 7h45 às 12h15.
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PECUÁRIA

UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES – COMUNICADO AOS
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 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.
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AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 05 de janeiro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

DISPONÍVEL
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL

R$ 72,50/sc
R$ 35,00/sc
R$ 35,00/sc
R$ 610,00/t

*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor
Comercial.

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.
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.

AVISOS

FUNDAÇÃO MÉDICA BATAVO – CARAMBEÍ
A Fundação Médica informa que neste mês de janeiro não haverá atendimento médico aos sábados.
Em fevereiro, o atendimento retorna ao normal. Mais informações: 42-3231-1200

3

