Nº 42/2017. Semana 19/10/2017 a 25/10/2017

AGENDA

CONVITE: ENCONTRO DA UNIÃO
Para celebrar o ano e as conquistas, foi programado um evento especial para os cooperados da Frísia,
Castrolanda e Capal, que irá unir todos os cooperados em uma grande festa.
Este jantar será a confraternização do final do ano, com show exclusivo do cantor Daniel.
No evento, será lançada a marca da intercooperação. Participem!
Sexta-feira, 10 de novembro
Local: Pavilhão da Cidade do Leite, Castrolanda – Castro – PR
18h30 – Credenciamento / 19h15 – Abertura oficial
Os convites são exclusivos para os cooperados com um acompanhante. A presença deverá ser registrada com
a Luara (luara@frisia.coop.br ou pelo 42-3231-9003) até 6/11. Após a confirmação, os convites poderão ser
retirados na Matriz da Frísia ou será encaminhado para o entreposto mais próximo do cooperado solicitante. Os
convites já foram distribuídos e estão nas caixinhas de cada cooperado.

EXPEDIENTE

FERIADO EM TIBAGI – 27 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA
PADROEIRA DO MUNICÍPIO – NOSSA SRA DOS REMÉDIOS

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 19 de outubro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO 17/17

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

R$ 69,50/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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PROPOSTA DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA CONVENCIONAL – SAFRA
17/18
Prêmio: US$ 45,00/ton | Pagamento: 07 dias úteis | Prazo para Fixação: 31/08/2018
Preço: Base Média Indústrias de Ponta Grossa | Validade da Proposta: 27/10/2017
Interessados entrar em Contato com o Setor Comercial.

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

SETOR AMBIENTAL – ATENDIMENTO AO COOPERADO
A partir de agora, os cooperados serão atendidos pelo novo colaborador do setor Ambiental, Jean Cesar
Andrusko. Ele será responsável pelas visitas às propriedades para as vistorias técnicas, licenciamento
ambiental, outorga de água, recuperação de áreas degradadas e Coleta Legal.
E-mail: jean.andrusko@frisia.coop.br, telefone fixo: (42) 3231 9109 e celular: (42) 98814 6937.
Demais assuntos ou dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail ambiental@frisia.coop.br e telefone (42) 3231
9006.

COLETA LEGAL – RESÍDUOS VETERINÁRIOS
A próxima coleta já tem data: 14 de novembro. Frascos de medicamentos, seringas e agulhas usadas, luvas,
pipetas e material cirúrgico: todos estes materiais devem ser descartados e destinados de forma correta!
Caso ainda não tenha em sua propriedade a bombona para armazenamento destes resíduos, favor entrar em
contato com o setor Ambiental ou com a Loja Agropecuária da Frísia mais próxima. Todos os suinocultores e
bovinocultores de leite estão convidados a participar!
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