Nº 30/2017. Semana 03/08/2017 a 09/08/2017

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!

LANÇAMENTO DO PROGRAMA GESTOR AGRÍCOLA
Os cooperados Agrícolas são convidados a participar do lançamento do programa Gestor Agrícola. O
lançamento será realizado durante as reuniões comerciais em Tibagi e Carambeí e em reunião nos
entrepostos. Confira:

DATA

HORÁRIO

UNIDADE

LOCAL

9h15

CARAMBEÍ

AUDITÓRIO

10h15

TIBAGI

AUDITÓRIO

13h30

IMBITUVA

Espaço
Giocond

16h

TEIXEIRA
SOARES

Entreposto

Quarta
09/08

Quinta
10/08

CIRCUITO FEIJOADA ALEGRA EM CARAMBEÍ – 13 de agosto
No domingo, 13 de agosto, é Dia dos Pais. E, para comemorar, acontecerá a Feijoada Alegra no Parque
Histórico de Carambeí.
Todos são convidados para participar. Os ingressos estão à venda, na cooperativa – setor Financeiro,
nos locais indicados na próxima página e pelo site www.uningressos.com.br.
Os portões serão abertos às 11h30. A feijoada será servida entre 12h e 14h, com as opções Gourmet
(servida separada) e completa. Os acompanhamentos serão arroz branco, farofa, couve com bacon,
vinagrete, laranja, calabresa refogada e caldinho de feijão.
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Sobremesas e bebidas serão vendidas à parte. Quem comprar o ingresso para a feijoada poderá
acessar o Parque Histórico gratuitamente no dia.
Valores: R$40 adultos e R$20 para crianças entre 8 e 12 anos. Menores de 8 anos não pagam.
Pontos de venda: Carambeí – Supermercados Rickli; Parque Histórico.
Ponta Grossa – Supermercados Tozetto – Jardim Carvalho; Uvarana; Oficinas
Jaguariaíva e Arapoti – Supermercado Rickli
Castro – Supermercados Rizolar; Priotto; Dal Santos.
Obs.: Pelo site Uningressos, você pode comprar com cartão de crédito. Caso opte por escolher uma
mesa completa (08 lugares) deverá comprar seus ingressos no Parque Histórico de Carambeí, em
horário comercial, fone: 42 3231 5063. Mais informações no site: www.alegrafoods.com.br

CALENDÁRIO DE EVENTOS – FRÍSIA
Entramos no segundo semestre de 2017 e, para que os cooperados e familiares possam se programar,
seguem informações sobre os eventos de setembro da cooperativa:
- Digital Agro – 21 e 22 de setembro
- Dia da Família – 23 de setembro/ *junto acontecerá o Encontro de Mulheres Cooperativistas, em um
ambiente reservado para as cooperadas e esposas.

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 03 de agosto de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 66,00/sc
R$ 24,00/sc
R$ 24,00/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: US$ 45,00/ton | Volume mínimo para contrato 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.

PECUÁRIA

AGROLEITE – SUBSÍDIO PARA EXPOSITORES DA FRÍSIA
Para a Agroleite 2017, que acontecerá de 15 a 19 de agosto, a Frísia subsidiará parte dos custos para o
cooperado viabilizar a exposição de animais. Será fornecido R$ 100,00 por animal em pista.
Para mais informações, procure o Setor Pecuário – Jefferson Tramontini Pagno.
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CATÁLOGO DE TOUROS DA INTERCOOPERAÇÃO
Com o objetivo de tornar o Catálogo de Touros da Intercooperação ainda mais completo, estão sendo
disponibilizados a partir deste mês mais alguns touros extra catálogo. Para acessar a prova completa
dos touros basta acessar o endereço: http://www.dairybulls.com/search/usform2.asp?breed=HO e
preencher o campo: NAAB No.: com o código do touro na relação da última página.
Estes touros estarão disponíveis para compra até dia 30/11/2017 como também os demais touros do
catálogo e os pedidos poderão ser feitos através dos representantes ou do departamento pecuário.

MDA – TERCEIRA EDIÇÃO
O setor Pecuária Leite, com o Comitê Pecuário, está organizando a 3ª edição do treinamento no
Sistema de Gestão em Propriedade Frísia - MDA, com turma em Carambeí.
O treinamento será realizado em 4 encontros mensais, de 1 dia cada. Serão evidenciados conceitos de
gestão aplicados à produção de leite, liderança, como atrair e reter bons funcionários, entendimento e
organização do negócio.
Os interessados devem fazer sua inscrição até o dia 18/08, com Michelle Baldasso pelo telefone (42)
3231-9197 ou michelle.baldasso@frisia.coop.br.

INSUMOS

DEPÓSITO DE DEFENSIVOS DE CARAMBEÍ ESTÁ EM NOVO LOCAL
O Depósito de Defensivos de Carambeí está em novo local: ao lado do escritório da UBS, dentro do
pátio do antigo escritório. Para acessar, use a portaria atrás do mercado.

AGENDAMENTO PARA TRATAMENTO SEMENTE MILHO WAXY
Destacamos que, para Safra 17/18, o tratamento da Semente de Milho WAXY será realizado somente
aos sábados. Solicitamos aos cooperados que agendem, a partir de 03/08, sua programação. Conforme
tabela abaixo:

Carambeí
Tibagi
Ponta Grossa
Imbituva
Teixeira Soares

(42) 3231-9088 ou 3231-9090
(42) 3231-8087 ou 3231-8088
(42) 3700-2992 ou 3700-2994
(42) 3231-8971
(42) 3231-8994

Este agendamento deve ser solicitado com no mínimo uma semana de antecedência, para que assim as
sementes possam ser tratadas e entregues dentro do prazo esperado.

AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE FERTILIZANTES
Devido aos problemas portuários, a cooperativa está fomentando a retirada com antecedência dos
FERTILIZANTES para a safra 2017/2018, com desconto maior do que praticado.
O desconto atual é de R$ 4,50 por tonelada, quem agendar e receber entre 1° de julho e 20 de agosto,
receberá desconto de R$ 7,00 por tonelada em Nota Fiscal.
Condição válida apenas para o associado que agendar carga fechada da mesma fórmula de adubo e
recebê-lo diretamente na propriedade. Somente a troca da NF acontece na cooperativa.
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Telefones para agendamento:

Carambeí
Tibagi
Ponta Grossa
Imbituva
Teixeira Soares

(42) 3231-9088 ou 3231-9090
(42) 3231-8087 ou 3231-8088
(42) 3700-2992 ou 3700-2994
(42) 3231-8971
(42) 3231-8994
LOJAS

VENDAS COM O PRAZO SAFRA PARA O SETOR DE PEÇAS
As lojas agropecuárias informam que desde de 1º de agosto estão liberadas as vendas com o Prazo
Safra para o setor de Peças, com os vencimentos para 31/05/2018. Estas vendas são para produtos
destinados às atividades Agrícolas.

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.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA MULHER
COOPERATIVISTA
A Frísia está iniciando o Programa de Desenvolvimento da Mulher Cooperativista no Agronegócio, com
objetivo de fortalecer o envolvimento das mulheres na cooperativa, e de proporcionar novos
conhecimentos e habilidades que possam ser aplicados para o crescimento pessoal e profissional dos
negócios. Os encontros vão acontecer entre os meses de agosto e novembro. Mais informações nas
próximas circulares ou através do (42) 3231-9367 – com Silvia.

VENDA DE IMÓVEL RURAL - FAZENDA BANHADÃO
A Frísia coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado, um imóvel rural de sua
propriedade, conforme as especificações abaixo:
Denominação do imóvel: Fazenda Banhadão / Localização: Ortigueira-PR
Área total: 302,44 ha / Área agricultável: 192 ha aproximadamente/ Número de matrículas: 09
Modalidade de venda: ad corpus / Preço mínimo: R$ 6.300.000,00
Condições de pagamento: 30% de entrada e saldo parcelado com juros à Taxa Selic, conforme as
normas do fomento fundiário.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato com o setor Financeiro da Cooperativa.
As propostas devem ser enviadas ao Comitê de Crédito da Frísia, protocoladas na Secretaria da
Diretoria, até o dia 31/08/2017, às 17h30.
O Comitê de Crédito se reserva o direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar todas as
recebidas, a seu critério.
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RELAÇÃO DE TOUROS – CATÁLOGO DA INTERCOOPERAÇÃO
Empresa
ABS
Pecplan

Código do
Touro

Nome do Touro

Stantons CASE029HO18523 ET

Peak
Alta
AltaMARLONGenetics 011HO11655 ET

Pedigree

TPI

Pernas Leite Vida
F.
Tipo Úbere e Pés lbs Prod. Parto

Modesty x
Main Event 2698 2,41

2,21

2,22 1029

AltaSpring
x O-Style

2,23

1,51 1587

2559 2,02

Preço
Conv.

Preço
Sex.

6,4

R$
7,9 38,00

R$
-

6,4

R$
7,5 32,00

R$
R$
-

CRI
CO-OP Aardema Missouri x
Genética 001HO11933 SURGEON-ET
Mogul

2568 2,13

2,33

1,59 1185

6,6

R$
7,2 25,40

CRV
Lagoa

Peak EVEREST097HO41742 ET

Yoder x
Massey

2712 2,29

1,87

2,33 1644

6,7

R$
8,2 35,00

R$
-

Semex

Fepro
200HO10912 MAPLETREE-ET

Monterey
x Bombero 2686 3,07

2,84

1,91 1208
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R$
6,4 60,00

R$
-

Semex

Palmarie
200HO10784 ADMIN-ET

Muscadet
x Meridian 2619 2,61

2,92

1,67 1450

6,3

R$
7,2 39,00

R$
-

Sexing

Mer-James
Supershot
TARNISH 1220- x
151HO03161 ET
McCutchen 2675 2,08

6,6

R$
7,2 49,00

R$
139,00
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1,52

1,67 1820

