Nº 37/2017. Semana 14/09/2017 a 20/09/2017

AGENDA

DIGITAL AGRO – EVENTOS ESPECIAIS PARA COOPERADOS E FAMÍLIA
Todos os cooperados e familiares estão convidados a participar da Digital Agro. A feira trará inovação,
automação, robótica e muita informação de tecnologia Digital para o agronegócio. Serão dois dias de exposição
e debates com a participação de grandes nomes do setor. Participem!

Evento de lançamento: especial para cooperados e convidados –
Quarta-feira, 20 de setembro – às 19h30
Quinta-feira, 21 de setembro: painéis iniciando às 8h30 e às 13h30 – temas: Brasil, o celeiro do mundo /
Robótica e Automação
Especial para cooperadas: Digital Agro para elas – às 16h30
Especial para cooperados e filhos: Start Agro: demonstrações de Start Ups – às 16h30
Sexta-feira, 22 de setembro: painéis iniciando às 9h e às 13h30 – temas: Sensoriamento e monitoramento digital
/ Gestão e E-management
Na última página desta circular – painéis. Confira a programação em www.digitalagro.com.br
Se inscreva para os painéis e/ou confirme sua presença para o evento de abertura: com Vivian –
vivian.mello@frisia.coop.br ou 42-3231-9021/ Igor – igor.fontoura@frisia.coop.br ou 42-3231-9176 / Juliana –
juliana@frisia.coop.br ou 42-3231-9003

1º SHOW TECNOLÓGICO DE INVERNO – FUNDAÇÃO ABC E
COOPERATIVAS
As cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, em conjunto com a Fundação ABC e patrocínio das Sementes
Batavo e Castrolanda, promovem o 1º Show Tecnológico de Inverno
Quinta-feira, 5 de outubro, das 9h às 16h
Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa (ao lado da indústria Frísia).
PALESTRAS
Manhã: A lógica da planta e as estratégias de manejo para maior produtividade - Dr. Dirceu Gassen Engenheiro agrônomo e consultor
Tarde: Qualidade de cevada para produção de malte e cerveja – Noemir Antoniazzi – Pesquisador
FAPA/Agrária
Qualidade Industrial do Trigo – Luiz Carlos Caetano – Diretor Técnico da Associação Brasileira das Indústrias de
Trigo (Abitrigo).
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GIRO DE CAMPO
Estação 1 - Genótipos de Trigo e Cultivares de Trigo Forrageiros – Rudimar Molin e Maryon S. D. Carbonare Fundação ABC
Estação 2 - Tratamento Industrial de Sementes – Emanuel Soto - Laborsan Agro
Estação 3 - Qualidade Fisiológica de Sementes - Jonas Farias Pinto – Fundação Pró sementes
Estação 4 - Manejo de população de plantas e racionalização da adubação nitrogenada na cultura de trigo - Luís
Henrique Penckowski – Fundação ABC
Estação 5 - Grupo de Cultivares e diferentes manejos de doenças em Trigo - Senio José Napoli Prestes Fundação ABC
Estação 6 -Cultivares de Cevada - Noemir Antoniazzi / Eduardo Pagliosa e Marcos Novatzki – FAPA/Agrária
Mais informações com Fundação ABC: (42) 3233-8600

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 14 de setembro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO 17/17

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$ 620,00/t

*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial

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
NS 6209 RR
BMX ATIVA RR

M 5917 IPRO
M 5947 IPRO
M 6410 IPRO
BRS 284

BS 2606 IPRO
58I60 RSF IPRO
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.

CORPORATIVO
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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

CADASTRAMENTO NO SISTEMA IBAMA PARA COMPRA DE GÁS FREON
Cooperados produtores de leite que queiram comprar o gás Freon (utilizando nos resfriadores de leite), a partir
de 1º de outubro poderão realizar a operação somente se estiverem devidamente cadastrados no Sistema
IBAMA.
Apenas a Loja Agropecuária da Frísia em Carambeí comercializará o produto. Além dos cooperados, empresas
prestadoras de serviços e fornecedores também poderão comprar o gás, desde que possuam o cadastro no
IBAMA.

CAIXA REDUZ TAXA DE JUROS DO CRÉDITO RURAL
Promoção válida no mês de setembro oferecerá taxas de juros a partir de 6,7% a.a.
A Caixa Econômica Federal anunciou, na manhã desta sexta-feira (1º), que promoverá campanha reduzindo as
taxas de juros em até um ponto percentual para as propostas de financiamento apresentadas entre 1º e 29 de
setembro de 2017. As taxas, que eram a partir de 7,5 % a.a., serão a partir de 6,7% a.a. somente no mês de
setembro.
A redução está de acordo com as alterações promovidas nas regras do Crédito Rural por meio da Resolução
CMN 4.597, publicada em 28/08/2017. Além das linhas de custeio para produtores pessoa física, cooperativas e
agroindústrias, a promoção com taxas especiais será direcionada também para as operações de
comercialização e industrialização destinadas a cooperativas, que voltaram a contar com os recursos
obrigatórios. A CAIXA possui linhas de crédito para atender as principais culturas agrícolas, como soja, milho,
arroz, café, algodão, trigo, feijão, cana-de-açucar, laranja , sorgo, e para a bovinocultura de corte e leite, com
processo simplificado para as operações de custeio agrícola de até R$500 mil, em que a análise técnica da
proposta ocorre de forma online, diretamente na agência, o que garante um acesso mais ágil ao recurso pelo
produtor.
Os produtores e cooperativas interessados devem procurar uma das agências da CAIXA habilitadas a
operar com o Crédito Rural e apresentar o projeto de financiamento da produção. Para auxiliar na
elaboração dos projetos, a CAIXA possui ainda convênio com empresas de consultoria rural, em todas
as regiões do país.
Safra 2017/2018
A CAIXA começou a operar linhas de crédito rural no ano-safra 2012/2013. No ano-safra 2016/2017, a CAIXA
disponibilizou cerca de R$ 8 bilhões. Para a safra 2017/2018, iniciada em julho, a CAIXA disponibilizou R$ 10
bilhões em Crédito Rural. O valor é 25% superior ao da safra anterior.
Com informações: Assessoria de Imprensa da CAIXA/ Regional Campos Gerais/PR
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