Nº 39/2017. Semana 28/09/2017 a 04/10/2017

AGENDA

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).
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 28 de setembro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO 17/17

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

R$ 69,00/sc
R$ 26,50/sc
R$ 26,50/sc
R$ 600,00/t

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

PROJETO PILOTO DE ENERGIA SOLAR
A Frísia está selecionando cooperados bovinocultores e suinocultores que tenham interesse em participar de um
Projeto Piloto de Geração de Energia Fotovoltaica (solar). As empresas parceiras oferecem condições especiais
para os cooperados que forem selecionados, como isenção de custos com projeto, instalação,
acompanhamento e mão-de-obra. O cooperado pagará apenas os materiais e equipamentos, resultando em
uma economia de até 35%. O valor a ser investido varia conforme a propriedade e quantidade de painéis
instalados, mas deve ficar entre R$70 mil e R$120 mil.
Os recursos devem ser do próprio cooperado ou financiados por instituição parceira. A Frísia está em
negociação com a SICREDI para viabilizar financiamento. O tempo de retorno do investimento varia entre 8 a 10
anos e a durabilidade dos painéis fotovoltaicos é de 25 anos.
Para participar, o produtor deverá:
- Ter consumo de energia mensal entre 2.000 e 3.500 kWh.
- Estar disposto a receber visitas em sua propriedade, para que outros produtores possam conhecer a
tecnologia.
- No caso de bovinocultores, devem estar em dia com o BPF e os aspectos ambientais exigidos.
- Para suinocultores, devem possuir a Licença de Operação e estar em dia com os aspectos ambientais (fossa,
composteira, etc).
- Devem ter participado, ao menos uma vez, das coletas de Resíduos Veterinários de 2017 (Coleta Legal).
Mais informações com o setor Ambiental da Frísia: ambiental@frísia.coop.br ou (42) 3231 9006.

CONTROLE DE PRAGAS - EMPRESA DOMÍNIO AMBIENTAL ESTARÁ NA
MATRIZ DIA 04/10
A Domínio Ambiental Controle de Pragas, empresa parceira da Frísia, oferece aos cooperados preços
promocionais nos serviços de controle de pragas. De forma rápida e segura, a desinsetização controla insetos
(baratas, formigas, traças, pulgas, etc) e aracnídeos (ácaros, aranhas e escorpiões). O procedimento engloba a
aplicação nas áreas internas, externas e forro das residências. A empresa também oferece serviços de controle
integrado de pragas para fazendas, granjas e unidades armazenadoras com um valor diferenciado.
Valores para serviços residenciais, conforme área construída do imóvel:
De 1m² a 100 m² = R$ 1,20 por m²
De 101m² a 200m² = R$ 1,10 por m²
De 201m² a 300m² = R$ 1,00 por m²
Acima de 300 m² = R$ 0,90 por m²
O atendimento aos cooperados será no dia 4 de outubro, das 8h30 às 12h, na recepção da Matriz, em
Carambeí. Estes valores serão válidos apenas para os contratos firmados nesta data. As condições e formas de
pagamento deverão ser acertadas diretamente com a Domínio Ambiental.
Para mais informações e atendimento a cooperados de outras localidades, solicitamos que entrem em contato
com o setor Ambiental da Frísia, no telefone (42) 3231 9006 ou e-mail: ambiental@frisia.coop.br.
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