Nº 34/2017. Semana 24/08/2017 a 30/08/2017

AGENDA

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 24 de agosto de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 68,00/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 foi desenvolvido para contribuir com a administração dos cooperados, faz
integração automática 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.

TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA E ENTREGA EM BIG BAG
Ficou definido com a área técnica o tratamento de semente industrial (TSI) de soja das 12 cultivares
abaixo. A entrega em big bag será somente para as sementes tratadas na cooperativa. As cultivares
sem tratamento (TSI) poderão ser entregues em big bag desde que tenha disponibilidade em estoque.
Caso contrário será em saco. Cultivares com TSI – Tratamento de Semente Industrial:

NA 5909 RG
NS 5445 IPRO
1

M 5917 IPRO
M 5947 IPRO

BS 2606 IPRO
58I60 RSF IPRO

NS 6209 RR
BMX ATIVA RR

M 6410 IPRO
BRS 284

TMG 7062 IPRO
TMG 7262 RR

As demais cultivares que não estão nesta lista poderão ser negociadas diretamente com cada UBS,
para ver disponibilidade de tempo e volume mínimo necessário para realizar o tratamento. Agendar com
7 dias de antecedência pelos telefones: UBS Ponta Grossa: 42-3219-7095 / Tibagi: 42-3275-8081/
3219-7094 / 3275-8053
OBS: A partir desta safra, o faturamento da semente de soja será realizado diretamente na UBS de
Ponta Grossa.

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 que agendem sua programação conforme informações abaixo:
Carambeí: (42) 3231-9088 ou 3231-9090 / Tibagi (42) 3231-8087 ou 3231-8088 / Ponta Grossa (42)
3700-2992 ou 3700-2994 / Imbituva (42) 3231-8971/ Teixeira Soares (42) 3231-8994.
Este agendamento deve ser solicitado com, no mínimo, uma semana de antecedência, para que as
sementes possam ser tratadas e entregues dentro do prazo esperado.

CORPORATIVO

COOPERADO PESSOA JURÍDICA
Informamos que o recolhimento do Funrural sobre a comercialização da produção por Cooperados
Pessoas Jurídicas produtores rurais é de responsabilidade da própria pessoa jurídica e não cabe à
Cooperativa a retenção destes valores. O Funrural é uma contribuição previdenciária, que neste caso
substitui à folha de salário (art. 22, I e II, da Lei 8.212/91) e deverá ser calculada no percentual de 2,85%
(2,5% + 0,1% RAT/SAT – art. 25 da lei 8.870/94 + 0,25% Senar – art.2 da lei 10.256/91) sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.

AVISOS

NOVIDADE: SOLICITAÇÃO DE RAÇÃO PELO PORTAL DO
COOPERADO
A partir do dia 28 de agosto, estará disponível no Portal do Cooperado – a possibilidade de solicitação
de Rações direto pelo link disposto na primeira página.
Basta o cooperado entrar com sua matrícula e senha no Portal, acessar o link Pecuária Leite ou
Pecuária Suíno e localizar a frase “Clique aqui solicitar Ração”. O pedido seguirá as mesmas regras e
prazos das solicitações feitas via telefone.

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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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.

CURSOS SENAR – SETEMBRO / 2017
Inscrições no SINDICATO RURAL de CARAMBEI pelo: Tel. (42)99848-5664 ou (42)98887-3366 ou
email: sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS (TRATORISTA
AGRÍCOLA - NR 31)
PERÍODO: 18/09 a 22/09 / HORÁRIO: 08h00 às 17h00 / CARGA HORÁRIA: 24h / VAGAS: 6 a 9 alunos
TRABALHADOR NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS – NORMA REGULAMENTADORA 31.8
PERÍODO: 19/09 a 21/09/ HORÁRIO: 08h00 às 17h00 / CARGA HORÁRIA: 24h / VAGAS: 10 a 15
alunos
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – CASQUEAMENTO DE BOVINOS DE LEITE
PERÍODO: 21/09 e 22/09/ HORÁRIO: 08h00 às 17h00 / CARGA HORÁRIA: 16h /VAGAS: 10 a 15
alunos
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE
LEITE – MANEJO E ORDENHA
PERÍODO: 25/09 a 28/09 / HORÁRIO: 08h00 às 17h00 / CARGA HORÁRIA: 28h /VAGAS: 8 a 15
alunos

ATENDIMENTO CORRETORA BALSANO EM CARAMBEÍ
A partir de 28 de agosto – a Corretora Balsano atenderá na Cooperativa (Matriz – Recepção) nas
segundas e quartas Feiras, relativo ao seguro agrícola safra verão 2017/2018.

AGENDAMENTO DE DEVOLUÇÕES DE EMBALAGENS VIA
WHATSAPP
A Assocampos está realizando agendamentos de devoluções de embalagens de agroquímicos via
whatsapp. A ferramenta tem auxiliado tanto no agendamento quanto na confirmação prévia de
devoluções. O telefone da Assocampos é (42) 9 9133-5428.
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