Nº 28/2017. Semana 13/07/2017 a 19/07/2017

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE PARA TIBAGI (26 JULHO) E PONTA GROSSA (26 DE
JULHO)
No dia 26 de julho, é comemorado o dia da padroeira de Tibagi – Santa Pastorina e de Ponta Grossa e
Castro – Sant’Ana. Confira como será o expediente:

AGENDA

ENCONTRO FLORESTAL 2017
Todos estão convidados a participar do Encontro Florestal de 2017. Confira a programação na última
página desta circular.

Sexta-feira, 4 de agosto, a partir das 13h30.
Auditório Leendert de Geus – Matriz – Cooperativa Frísia (Carambeí) / Confirmar presença com Liegi –
42-3231-9329.
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AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 13 de julho de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 69,50/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

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 e receber entre 1º de
julho e 20 de agosto, receberá desconto de R$7,00 por tonelada em Nota Fiscal.
Condição 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.
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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

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.

VENDA DE TRATOR E SEMEADEIRA – FUNDAÇÃO ABC
MODALIDADE ENVELOPE FECHADO
A Fundação ABC coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado, um trator agrícola e
uma semeadeira, conforme especificações abaixo, no valor mínimo de R$ 115 mil e R$ 35 mil,
respectivamente.
O envelope fechado deverá ser enviado à Diretoria da Fundação ABC, protocolado na recepção da sede
(Castro – PR) até as 17h30 do dia 31/07/2017. A Diretoria, com apoio do Conselho Fiscal, reserva o
direito de escolher a melhor proposta, bem como rejeitar todas as enviadas. Para quem tiver interesse
em avaliar os bens pessoalmente, ambos se encontram no CDE Ponta Grossa, na Rodovia PR 151, ao
lado da Unidade de Processamento de Leite da Frísia.
Especificações:
- 01 TRATOR AGRÍCOLA – 1.330 horas de uso, Massey Ferguson, modelo 7350, série 7350308824,
ano 2010, 150 CV, pneu dianteiro medindo 18.426 (12 lonas), pneu traseiro medindo 24.532 (12 lonas),
GoodYear; Valor mínimo: R$ 115.000,00.
- 01 SEMEADEIRA – usada, Semeato, modelo Personale Drill PD21S, múltipla com kit inverno e verão
(21 linhas inverno, 9 linhas verão), acompanha facão, com rosca sem fim para distribuição de adubo,
série 086H292A, ano 2008. Valor mínimo: R$ 35.000,00
Para propostas parceladas, forma de pagamento:
Trator – 30% de entrada mais duas parcelas
Semeadeira – 30% de entrada mais uma parcela.
As parcelas serão corrigidas pelo IPCA.
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LEILÃO DE IMÓVEL - CASTROLANDA
Os interessados em Leilão de Imóvel podem participar com propostas de preços conforme abaixo:
1º LEILÃO:03/08/2017 - 13h00min, por preço não inferior ao da avaliação.
2º LEILÃO:10/08/2017 - 13h00min, para venda a quem mais oferecer, não sendo aceito preço inferior a
60% (sessenta por cento) da avaliação do bem.
Item: 1)Um lote de terreno rural localizado na localidade de Campina do Paiol Velho - Fernandes
Pinheiro/PR, com área de 30.000m², matricula sob nº2.532, no CRI desta Comarca, sem benfeitorias.
DEPOSITÁRIO: Publico ANA MARIA CABRAL / AVALIAÇÃO DO BEM: R$60.000,00 (sessenta mil
reais).

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
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