Nº 40/2017. Semana 05/10/2017 a 12/10/2017

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE PARA 12 DE OUTUBRO – FERIADO NACIONAL
Na quinta-feira, 12 de outubro, é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Na sexta-feira, o expediente será normal. Confira como será na quinta-feira:
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AGENDA

EXCURSÃO PARA COOPERADOS: WINTERSHOW – 18 DE OUTUBRO
A Frísia está organizando excursão de cooperados para a Agrária Winter Show, na quarta-feira, 18/10. O ônibus
sai de Carambeí pela manhã e retorna à noite, ao final da programação da feira. Mais informações ou para se
inscrever, entrar em contato com a Crislaine, no telefone 3231-9081. Vagas limitadas. Para programação
completa da feira acesse http://www.wintershow.com.br.

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 05 de outubro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO 17/17

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

R$ 68,50/sc
R$ 26,50/sc
R$ 26,50/sc
R$ 580,00/t

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

PECUÁRIA

BPF DIVULGA RECERTIFICAÇÃO
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Recertificação em setembro/2017, 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: Guilherme Los; Aroldo Fernando
Los; Valdir Lederer; Eduardo Teruo Baba; Hary Warkentin; Leonel Arlindo Dalfovo; Erwin Marciel Erkel;
Fernando Luis Costa Rosa; Arlindo Santana; Osmar Seling; Anna C. de Geus; Albert Kuipers; Rosana
Maistrovicz Runinski; Zenilda Kredens; Luis Guilherme Dall Agnol; Maori Agostinho Primor.

AVISOS

CENSO AGROPECUÁRIO 2017
Começou em outubro o Censo Agropecuário 2017. Para que os levantamentos sejam um retrato fiel da
realidade e possam contribuir verdadeiramente para a tomada de decisões sobre o rural brasileiro, é necessário
que os produtores colaborem com a pesquisa, atendendo bem aos recenseadores e fornecendo informações
corretas sobre a propriedade. Para que não haja dúvidas quanto à identidade dos recenseadores, todos estarão
devidamente identificados com colete, boné, crachá e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) – um smartphone
que armazena as informações colhidas no campo e transmite para a rede de computadores do IBGE.
O crachá possui a foto e os dados pesquisador, bem como um número de telefone e um Qrcode para a
confirmação das informações junto ao IBGE.
Contribua!

NOVA ESPECIALIDADE MÉDICA NA POLICLINICA
A partir de agora, a Policlínica conta com mais uma especialidade médica: Pneumologista, com o dr. Rangel
Olsen de Carvalho. O atendimento poderá ser pela Unimed, Fundação com desconto ou de forma particular.
Para mais informações, contate a Fundação: 42-3231-1200.
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