Nº 23/2017. Semana 08/06/2017 a 15/06/2017

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE DA FRÍSIA – 13 DE JUNHO – FERIADO EM IMBITUVA
Na terça-feira, 13 de junho, é feriado em Imbituva, em razão do Padroeiro do município. Confira como
será o expediente do entreposto para o dia:

EXPEDIENTE DA FRÍSIA – 15 DE JUNHO – FERIADO CORPUS
CHRISTI
Na quinta-feira, 15 de junho, é feriado de Corpus Christi. Confira como será o expediente da Frísia para
o dia:

1

AGENDA

FÓRUM COMERCIAL – 14 DE JUNHO
Os cooperados são convidados a participar Fórum Comercial que trará temas e convidados especiais
para falar com os participantes:
Quarta-feira, 14 de junho – a partir das 14h – Auditório Leendert de Geus – Matriz Frísia – Carambeí
Palestrantes:
- Luka Barbosa – Economista
- Alexandre Mendonça de Barros – Agroeconomista
Para mais informações, contate o setor Comercial: 42-3231-9074

AGRÍCOLA

PROGRAMAÇÕES DE INSUMOS SAFRA 2017/2018
Está aberto o período de programações de insumos para a próxima Safra de Verão (soja, milho, feijão,
pastagens anuais e perenes de verão, silagens de verão).
Prazo se encerra em 23 de junho. Agendem-se com seus agrônomos, evitando deixar para a última
semana.

PLANILHA DE CUSTOS NA SALA DO COOPERADO
Está disponível na Sala do Cooperado a planilha de custos de Safra Verão passada e a Safra Inverno
2017.

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 08 de junho de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 68,00/sc
R$ 25,50/sc
R$ 25,50/sc
R$ 650,00/t

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

LOJAS AGROPECUÁRIAS OFERECEM DESCONTOS
As Lojas Agropecuárias da Frísia informam que estão com desconto especial de 10% para toda a linha
de discos (TATU e METISA), rolamentos e retentores para os meses de junho e julho. Aproveite o
momento da revisão dos implementos agrícolas e procure a Loja Agropecuária Frísia mais próxima.

AVISOS

AGENDAMENTO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
Com o objetivo de melhorar o atendimento aos Cooperados quanto ao serviço de entrega de água nas
propriedades, seguem os números para agendamento:
(42) 3231-8974 com Helton, de segunda a quinta-feira das 7h30 às 17h30 e sexta-feira até as 16h30.
Para finais de semana ou em casos de emergências: (42) 3231-9042 ou 3231-9000 na Portaria.

VACINA ANTIGRIPAL PARA COOPERADOS
Há disponibilidade de vacina antigripal pelo preço de R$ 30,00 a dose para cooperados (as), esposas
(os) e filhos. Os interessados deverão entrar em contato com Jamile, no setor de Recursos Humanos
em Carambeí (42-3231-9039), para agendar a retirada ou aplicação das doses, que acontecerá na
Fundação Batavo.

9º CONCURSO DE SILAGEM DE MILHO – ATÉ 16 DE JUNHO
A Fundação ABC informa aos produtores de silagem que as inscrições para a 9ª edição do Concurso de
Silagem vão até o dia 16 de junho.
Importante destacar que, além da participação, o produtor também ganha as análises de KPS, Peneiras
e Amido Fecal. Para mais informações, procure o Assistente Técnico da cooperativa.
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