Nº 41/2017. Semana 11/10/2017 a 18/10/2017

LEMBRETE

HORÁRIO DE VERÃO
Começa neste domingo (15/10) o Horário de Verão brasileiro. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e vigora até 18 de fevereiro de 2018.
À 0h do domingo, adiante seu relógio em uma hora.

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 11 de outubro 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$ 26,50/sc
R$ 26,50/sc
R$ 590,00/t

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

PECUÁRIA

BPF DIVULGA CERTIFICAÇÃO
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Certificação no mês de 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. Certificação: Rosemary de Best
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AGRÍCOLA

VOCÊ CALCULA SEUS CUSTOS DE PRODUÇÃO? – CONHEÇA O
PROGRAMA GESTOR AGRÍCOLA!
Que tal ir além das anotações em cadernos e planilhas? Para quem deseja ser mais competitivo e eficiente, o
cálculo do custo de produção é essencial.
A Cooperativa disponibiliza o software Agriwin para Gestão do Custo da Produção Agrícola. Simples, intuitivo e
100% on-line, suas informações estarão disponíveis em tempo real, em qualquer lugar e com total sigilo e
segurança. Este sistema faz parte do Projeto de Gestão nas propriedades e, por estar integrado com a
Cooperativa, o usuário tem a sincronização automática de suas despesas. As outras informações e receitas do
cooperado podem ser inseridas manualmente. Com sua utilização, será possível visualizar, por exemplo, o
estoque, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber e, no final da Safra, os custos de produção por fazenda,
cultura e talhão, com suas respectivas lucratividades, rentabilidades e outros indicadores de eficiência. Com
esses resultados, a identificação dos pontos positivos e negativos ficam mais claros e auxiliarão na tomada de
decisões. Para saber mais, conhecer ou aderir ao programa, o Cooperado interessado poderá entrar em contato
com Marcelo Assunção, na Matriz da Cooperativa, ou pelo telefone 42-3231-9362.

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!

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.
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