Nº 04/2017. Semana 26/01/2017 a 1º/02/2017

AGENDA

REUNIÃO COM PRODUTORES DE SEMENTES
Os cooperados produtores de sementes são convidados a participar de reunião para alinhar diretrizes
de recepção da Safra de sementes de soja. Também será realizada palestra. Confira a programação:
Quinta-feira, 16 de fevereiro – Carambeí – Auditório Leendert de Geus
8h – Recepção
8h30 – Produção de sementes
9h30 – Palestra – Regulagem de Colheitadeiras – com prof. Flávio Gurgacz da Unioeste – Cascavel
12h – Almoço
Quinta-feira, 16 de fevereiro – Tibagi – Auditório na Filial de Tibagi I
15h – Recepção
15h30 – Produção de sementes
16h30 – Palestra – Regulagem de Colheitadeiras – com prof. Flávio Gurgacz da Unioeste – Cascavel
19h – Jantar

REUNIÕES COMERCIAIS
Confira e participe das próximas reuniões do Comercial Cereais:
Quarta-feira, 1º de fevereiro, às 16h – Teixeira Soares – na Cooperativa
Quinta-feira, 2 de fevereiro, às 16h – Imbituva – no Clube dos Veteranos

SHOW RURAL COOPAVEL 2017
Os cooperados estão convidados a visitar o Show Rural em Cascavel, promovido pela Coopavel.
A excursão acontecerá no dia 8 ou 9 de fevereiro, conforme a demanda dos cooperados. As vagas são
limitadas. Os interessados podem entrar em contato com Crislaine, pelo telefone (42) 3231-9081 para
mais informações ou se inscrever. Até 1º de fevereiro.

AVISO

ATENDIMENTO EM TIBAGI NO NOVO ESCRITÓRIO: A PARTIR DE 30
DE JANEIRO
A partir da segunda-feira, 30 de janeiro, os colaboradores de Tibagi já realizarão atendimento no novo
escritório. Os setores de Insumos, ASTEC e Administrativo estarão no local. A Loja Agropecuária,
Farmácia Veterinária e Frísia Store estão funcionando normalmente, nas locações novas.
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CORPORATIVO

INFORME PARA IMPOSTO DE RENDA
O relatório para rendimentos do imposto de renda estará disponível a partir do dia 1º de março de 2017.

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 26 de janeiro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 74,00/sc
R$ 30,00/sc
R$ 30,00/sc
R$ 610,00/t

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

AMBIENTAL

REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO PARA TANQUES DE DIESEL
Conforme determinação do IAP e da legislação municipal dos municípios de Ponta Grossa, Castro e
Jaguariaíva, é necessária a regularização dos tanques de armazenamento de diesel: cobertura, bacia
de contenção, piso na área de abastecimento, canaletas e caixa separadora de água e óleo.
A Frísia firmou uma parceria com a ECOLOG, que fará os processos de licenciamento, incluindo o
projeto básico e orientações de melhorias.
Os custos, por processo, serão reduzidos conforme o número de cooperados interessados, conforme a
tabela:

Número de
Processos
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
O prazo para aderir à contratação será 31 de janeiro.
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Valor dos serviços de
cada processo
1.675,00
1.580,00
1.485,00
1.390,00
1.295,00
1.200,00
1.105,00
1.010,00
915,00
820,00
725,00

Os interessados devem procurar o setor Ambiental na Frísia ou pelos telefones: (42) 3231-9006 / 32319167. Após este prazo, novos serviços serão cobrados com o custo individual por processo.
As custas processuais, como publicação de súmulas, taxas de vistoria do órgão ambiental, taxas de
emissão de certidão municipal de uso e ocupação do solo (se necessário), cópia de matrícula atualizada
e outras devem ser pagas pelo requerente, podendo ser descontadas diretamente da conta do
cooperado.

ORIENTAÇÕES SOBRE AUMENTO POPULACIONAL DE JAVALIS
Os cooperados que estão prejudicados e com problemas em função do aumento populacional de javalis
podem procurar por informações e apoio no setor Ambiental da Frísia.
Para mais informações: (42) 3231-9167 / 3231-9006.
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