Nº 27/2017. Semana 06/07/2017 a 12/07/2017

AGENDA

EXPEDIENTE PARA TEIXEIRA SOARES (14 JULHO) E IRATI (15 DE
JULHO)
Nos dias 14 e 15 de julho são comemorados os aniversários dos municípios de Teixeira Soares e Irati,
respectivamente.
Em razão disso, o entreposto e lojas de Teixeira não funcionarão na sexta, 14. E a Loja de Irati estará
fechada no dia 15.

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 06 de julho de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 70,00/sc
R$ 25,00/sc
R$ 25,00/sc
R$ 680,00/t

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

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 julho. Aproveite o momento da revisão dos
implementos agrícolas e procure a Loja Agropecuária Frísia mais próxima.
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INSUMOS

POLÍTICA REVISADA: DÉBITOS DE SALDOS COOPERADO
Com o objetivo de melhorar e reduzir nossos saldos de Programações de Insumos (safras inverno e
verão), a Cooperativa passará a debitar os saldos de insumos não retirados, a partir da Safra Verão
2017/2018, em 30 de abril 2018.
Este trabalho vem sendo promovido desde o início do ano, onde cada agrônomo foi conscientizado
sobre a importância de programar com a máxima assertividade os insumos das referidas safras,
reduzindo possíveis débitos aos seus assistidos.
Alertamos que é de suma importância a efetiva participação do cooperado no planejamento e
programação dos insumos junto ao agrônomo responsável, o qual dispõem de mais esclarecimentos.

AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE FERTILIZANTES
Devido aos problemas portuários, a cooperativa está fomentando a retirada com antecedência dos
FERTILIZANTES para Safra 2017/2018, com desconto maior do que o praticado.

O desconto atual é de R$4,50 por tonelada, quem agendar entre 1º de julho e 20
de agosto, receberá desconto de R$7,00 por tonelada em Nota Fiscal.
Promoção válida para os associados que agendarem e receberem o fertilizante em Big Bag na
propriedade. Para agendamento, entre em contato nos telefones abaixo:
Carambeí: 42 3231-9088 / 42 3231-9090 | Ponta Grossa:42 3700-2994/ 42 3700-2992 | Tibagi: 42 32318087 / 42 231-8088 | Imbituva: 42 3231-8971 | Teixeira Soares: 42 3231-8994

AVISOS

NOVA POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRÁS
A Frísia recebeu a nova política de ajustes de preços adotada pela Petrobras e informa a seus
cooperados: desde o dia 03 de julho, a Petrobras realiza ajustes de preços da gasolina e óleo diesel
com mais frequência, podendo ser realizada até mesmo diária, desde que os reajustes acumulados por
produto estejam, na média Brasil, dentro de uma faixa determinada (-7 a + 7%). Desta forma, haverá
alteração de preços nos combustíveis, para mais ou para menos, com mais frequência.

VENDA FAZENDA BANHADÃO – ORTIGUEIRA PR
Proprietário: Frísia Cooperativa Agroindustrial
Denominação: Área Banhadão / Localização: Ortigueira – Pr.
Total da área: 302,44 ha (área total) / Área agricultável em torno de 270,30 há/ Número de Matrículas: 9
O setor financeiro poder acompanhar a visita na área com os interessados.
Prazo final para entrega dos envelopes com as propostas é dia 28/07/17.
Forma de Negociação: Envelope Fechado/ Modalidade de venda: Ad Corpus
Preço mínimo: R$ 6.800.000,00
Mais informações, contate o setor Financeiro: (42) 3231-9014
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PROMOÇÃO PARA COOPERADOS | PARCERIA COM RENAULT
A Frísia estabeleceu parceria com a Reanult Granvel, em Ponta Grossa. A partir de agora, Cooperados
têm descontos especiais na aquisição de veículos da marca junto à concessionária.
Acompanhe no final desta circular mais informações ou entre em contato Renault Granvel (42) 998030202 ou gerentevd@granvel.com.br.

EXPOLEITE CAPAL
A Capal convida os associados da Frísia para a 45° Expoleite, que será realizada nos dias 26 a 29 de
julho, no Parque de Exposições, em Arapoti-PR. Já estão abertas as inscrições para a exposição de
animais das Raças Holandesa (Preto e Branco e Vermelho e Branco).
Os interessados devem se inscrever até 14 de julho pelo 43 3512 1027 com Faine ou pelo e-mail
pecuaria@capal.coop.br. As inscrições também podem ser feitas pelo site da APCBRH.

EXPOLEITE CAPAL – SUBSÍDIO DE CUSTOS
A Frísia informa que para a 45ª EXPOLEITE ARAPOTI, que subsidiará parte dos custos para o
associado que expor animais. Será fornecido R$100,00 por animal em pista. As inscrições já estão
abertas e se encerram às 17h do dia 14/07 e podem ser feitas através do site
www.apcbrh.com.br/exposicoes/inscricoes-exposicoes-2017 ou diretamente no setor Pecuário. Para
ganhar o subsídio, o produtor deve informar o setor Pecuário – com Jefferson Tramontini Pagno.

CURSOS SENAR – JULHO / 2017
Inscrições no SINDICATO RURAL de CARAMBEI pelos telefones (42)99848-5664 ou (42)98887-3366
ou email: sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – MANEJO E ORDENHA
OBJETIVO: Realizar corretamente as principais práticas de manejo envolvidas na atividade leiteira.
PERÍODO: 17/07 a 20/07 / HORÁRIO: 08h00 às 17h00 / CARGA HORÁRIA: 28h/
VAGAS: 8 a 15 alunos
TRABALHADOR NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS – NORMA REGULAMENTADORA 31.8
OBJETIVO: Capacitar o participante ao trabalho de aplicação de agrotóxicos com pulverizadores.
PERÍODO: 19/07 a 21/07 / HORÁRIO: 08h00 às 17h00 / CARGA HORÁRIA: 24h/
VAGAS: 10 a 15 alunos
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PRÊMIO FAZENDA SUSTENTÁVEL – GLOBO RURAL
Sua fazenda é sustentável? Participe deste prêmio
Prazo para inscrição vai até o dia 31 de julho
GLOBO RURAL abriu as inscrições para a quarta edição do Prêmio Fazenda Sustentável. Até o dia 31
de julho, fazendas de qualquer atividade agropecuária ou silvícola no território nacional podem
participar.
Criado em 2013, o prêmio seleciona as propriedades rurais mais sustentáveis, com base em indicadores
de ecoeficiência, que avaliam as performances ambiental, social e financeira. No site é preciso informar
dados de localização da propriedade, sobre a produção, cadastro ambiental rural (CAR), licenças
ambientais (se tiver) etc. São questões simples e rápidas de responder. Todas as informações
declaradas são sigilosas.
O Prêmio promovido por GLOBO RURAL tem metodologia do Rabobank e da Fundação Espaço Eco.
Saiba mais no site www.fazendasustentavel.com.br

ARRECADAÇÃO DE LIVRO INFANTIL: FAÇA PARTE DO DIA C
Uma forma simples de contribuir com o Dia C é doando livros infantis!
Escolas dos municípios onde a Frísia está inserida têm bibliotecas ou espaços de literatura e sempre
necessitam de livros que contribuem no desenvolvimento e despertar da leitura infantil.
Contribua! Traga livros infantis ou literários (novos ou usados) e deixe com os contatos dos entrepostos:
- Matriz / Carambeí – Fernanda ou Eloísa (recepções)
- Imbituva – Cláudia
- Teixeira Soares – Ana Tângela
- Imbaú – Ariane
- Tibagi – Geovanna
- Ponta Grossa – Ana Maria ou Bruna (PG 1 e 2); Ester (Moinho); Estefani (UBL)
- Paraíso do Tocantins – Sara
Faça parte deste Dia de Cooperar! Traga seu livro até dia 14 de julho e contribua no desenvolvimento
das crianças.
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