Nº 33/2017. Semana 17/08/2017 a 23/08/2017

AGENDA

REUNIÃO CONJUNTA SUINOCULTORES – ALEGRA
A Unidade Industrial de Carnes convida os cooperados suinocultores para a Reunião Conjunta.
Sexta-feira, 25 de agosto – às 14h – Auditório Leendert de Geus – Matriz – Frísia.
Pauta: Planejamento Estratégico; Resultados da Indústria; Resultados de Campo; Projetos para 2018;
Assuntos diversos. Participe!

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA MULHER
COOPERATIVISTA
As mulheres cooperativistas – Cooperadas, esposas, filhas, noras e familiares de cooperados – estão
convidadas a participar de encontros onde trabalharão o papel delas no Cooperativismo.
Imbituva – Espaço Geocond – 28 de agosto
Carambeí – Casa das Águas – Parque Histórico de Carambeí – 31 de agosto
Tibagi – Auditório Frísia – 1º de setembro
Horários: das 8h às 12h ou das 13h às 17h
Mais informações e confirmação de presença até 25 de agosto/ Pelos telefones: 42-3231-9367 / 9-88559631/ 9-8871-8049.

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 17 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

PROGRAMA GESTOR AGRÍCOLA
O Programa Gestor Agrícola, que procura foi desenvolvido para contribuir com a administração dos
cooperados, faz integração automatica das despesas e receitas com produtos e serviços que são
gerados na Frísia – como Notas Fiscais, despesas internas dos cooperados, receitas de produção. As
outras despesas e receitas que o cooperado gera fora da Cooperativa podem ser inseridas
manualmente no Programa. Será possível visualizar melhor os custos de produção de culturas,
lucratividade e rentabilidade, o ponto de equilíbrio por culturas e outros indicadores da atividade,
facilitando o planejamento e tomada de decisões dos agricultores.
Para saber mais, conhecer ou aderir ao programa, o cooperado interessado poderá contatar Marcelo
Assunção, na Matriz da Cooperativa ou pelo telefone 42-3231-9362.
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PECUÁRIA

BPF DIVULGA RECERTIFICADOS
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a certificação no mês de julho com o objetivo de
ajudar na adoção de procedimentos e controles na propriedade leiteira, contribuindo com a gestão. O
setor Pecuário agradece a participação dos produtores que foram recertificados listados abaixo:
Reinaldo Schimdt; Gretchen Gehrman; Anna Christie de Geus; Evandro Los; José Silvio Wrobel; Omega
Agronegocio LTDA – ME; Alberto Leonardo Los; Gilberto Padilha de Paula; Robert Gerald Leonardi;
Helmuth Schimidt; Luis Antonio Mioduski.

INSCRIÇÕES ABERTAS: ESCOLA DE SUINOCULTURA FRÍSIA
O setor Pecuária Suinocultura promove: Aulas da Escola de Suinocultura Frisia, com turma em
Carambeí. O módulo disponibilizado será o de “Manejo de Terminação” e abordará temas relacionados
ao manejo geral, nutricional, sanitário, ambiência, biossegurança e biosseguridade. Os encontros
acontecerão nas sextas-feiras, na Casa do Criador, das 13h às 16h30, iniciando em 1º de setembro,
estendendo até novembro. Os interessados devem fazer sua inscrição até 28/08, com Eloisa Ferreira,
pelo telefone (42) 3231-9172 ou eloisa.ferreira@frisia.coop.br. As vagas são limitadas. Mais informações
com Kialane Pagno, pelos telefones (42) 3231 8953/98805 2156.

AVISOS

REPRESENTANTE DA SHELL LUBRIFICANTES NA LOJA
AGROPECUÁRIA – TIBAGI
A Loja Agropecuária de Tibagi receberá representante da Shell Lubrificantes para atender e tirar dúvidas
dos cooperados. Segunda-feira, 21 de agosto, das 7h30 às 17h30

SICREDI CONVIDA: REUNIÃO DE NÚCLEOS
A cooperativa Sicredi convida seus cooperados para participar da Reunião de Núcleos, com o objetivo
de dialogar e contribuir com o desenvolvimento.
Segunda-feira, 21 de agosto, às 10h30
Local: Clube AFCB / Rua Laurindo Pereira, 264 – Carambeí, PR.
Informações – (42) 3231-5210

VENDA ÁREA RURAL – CATANDUVAS – CARAMBEÍ
Vende-se uma área rural de 38,72 hectares ou 16 alqueires, localizada em Catanduvas, no município de
Carambeí-PR. Preço mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo 40% de entrada e o
restante parcelado no prazo máximo de 2 anos, mediante entrega de soja. As ofertas devem ser
enviadas na modalidade de envelope fechado, até o dia 05/09/2017, para o Setor Financeiro da
Cooperativa. Os vendedores se reservam no direito de não aceitar nenhuma proposta, caso não
atendam seus interesses. Mais informações com Ary ou Claudio (Financeiro) ou, ainda, pelos telefones
98822-4907 e 98812-9216.

CONSEG CONVIDA PARA REUNIÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
O Conselho Municipal de Segurança Pública de Carambeí convida a todos para participarem de
reunião. Quarta-feira, 30 de agosto, às 18h – Auditório Leendert de Geus – Matriz – Frísia
A participação dos cidadãos de Carambeí é de extrema importância.
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