Nº 30/2017. Semana 27/07/2017 a 02/08/2017

AGENDA

REUNIÃO SEMESTRAL – APRESENTAÇÃO AOS COOPERADOS
Todos os cooperados estão convidados a participar de reunião de apresentação de resultados
semestrais da Cooperativa.
Sábado, 5 de agosto / das 9h30 às 11h30 / Auditório Leendert de Geus – Matriz - Carambeí
- Prestação de Contas – 1º Semestre
- Palestra: Reforma Trabalhista - novas leis e seus impactos
Sua presença é muito importante!

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.

OPERAÇÃO SAFRA VERÃO
A Fundação ABC convida os associados para a Operação Safra Verão, momento no qual os
pesquisadores da instituição vão repassar informações para os preparativos da safra verão 2017/2018.
Os encontros serão realizados conforme datas:
21 de agosto – Arapoti/PR – Casa da Amizade – Rotary Club / 25 de agosto – Itapeva/SP – Espaço
Bella Vista / 14 de setembro – Carambeí/PR – Auditório Leendert de Geus – Frísia
19 de setembro – Castro/PR – Memorial da Imigração Holandesa – Moinho
Programação: 8h30 – Recepção/Café
9h – Início das apresentações
• Panorama da Safra Verão – Luís Henrique Penckowski;
• Efeito da sucessão de culturas na produtividade de soja – Rudimar Molin;
• Manejo Integrado de Pragas na cultura da soja no grupo ABC – Elderson Ruthes;
• Atualização da Climatologia; Versão 2.0 do aplicativo smaABC; Novo modelo de previsão
do tempo e Previsão Climática – Rodrigo Yoiti Tsukahara;
• Atual cenário no controle da Ferrugem Asiática da soja - Eficiência comprometida dos
fungicidas – Senio J. N. Prestes.
12h10 – Encerramento
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AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 27 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

PROPOSTA DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA CONVENCIONAL –
SAFRA 2017/2018
Prêmio: R$ 45,00/ton | Volume mínimo para contato com a indústria: 10.000 toneladas
Pagamento: 7 dias úteis | Prazo para fixação: 31/08/2018
Preço: base média das indústrias de Ponta Grossa | Validade da proposta: 10/08/2017
Interessados, entrar em contato com o setor Comercial: (42) 3231-9196.

INSUMOS

POLÍTICA REVISADA: DÉBITOS DE SALDOS COOPERADOS
Com o objetivo de melhorar e reduzir os 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:
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
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PAGAMENTO DE ICMS SOBRE INSUMOS
Informamos que em 28 de julho serão creditados, em conta movimento, os valores dos créditos de
ICMS sobre insumos, gerados no período de janeiro a junho de 2017.

AVISOS

ASSESSORIA DE COOPERATIVISMO – CONTATOS
A Frísia conta em seu quadro com a Assessoria de Cooperativismo, criada com uma visão estratégica
de relacionamento com o cooperado. Entre as atribuições, estão o atendimento e acompanhamento de
ações, promoção social e desenvolvimento de projetos que buscam aprimorar e fortalecer a parceria
entre cooperados e a Frísia.
O contato é a Silvia Roorda, que está disponível para atender pessoalmente na Matriz em Carambeí ou
pelos telefones: (42) 3231-9367 / (42) 98855-9631
Cooperados que tenham interesse em receber informações pelo aplicativo Whatsapp podem entrar em
contato para cadastro, lembrando que é necessário salvar o número na agenda do celular para garantir
o recebimento das mensagens, que serão enviadas através de listas de transmissão. Mais informações
com Silvia pelos telefones acima.

CURSO PARA TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TRATORES AGRÍCOLA
De 14 a 18/08 / das 8h às 17h | LOCAL: Sindicato Patronal Rural (fundos Contagri)
PÚBLICO-ALVO: Colaboradores e Cooperados / Duração de 24H
Vagas disponíveis: 9
Interessados podem contatar a Edicléia, 42-3231-9179 - no setor de Desenvolvimento Humano da Frísia
– Matriz.
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