Nº 48/2017. Semana 30/11/2017 a 06/12/2017

EXPEDIENTE

FERIADOS EM CARAMBEÍ: 8 E 13 DE DEZEMBRO
Nas próximas semanas, na sexta-feira, 8 de dezembro, e na quarta, 13, são feriados em Carambeí, em razão da
padroeira do município, Imaculada Conceição e do aniversário da cidade.

FERIADO EM IMBAÚ, TEIXEIRA SOARES E PALMEIRA: 8 DE DEZEMBRO
Na sexta-feira, 8 de dezembro, é feriado também em Teixeira Soares, Palmeira e Imbaú.
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AGENDA

TREINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE INSETOSPRAGA
A Fundação ABC está com as inscrições abertas para a 4ª edição do treinamento de identificação e
monitoramento de insetos-praga nas culturas de soja e milho. Podem participar assistentes técnicos,
cooperados e seus funcionários. A inscrição é feita pela internet, na página da Fundação, clicando em eventos.
É necessário login para fazer a inscrição.
O treinamento, teórico e prático, será realizado nos dias de 5 a 7 de dezembro, no Campo Demonstrativo e
Experimental de Ponta Grossa, com turmas pela manhã e à tarde. São 40 vagas por turma.
Mais informações, contate a Fundação ABC.

APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO DE MERCADO DE FEIJÃO
Convite para palestra com o analista de correta agrícola, Marcelo Lüders.
Sexta-feira, 15 de dezembro – às 10h
Auditório Leendert de Geus – Matriz da Frísia – Carambeí
Mais informações com setor Comercial: Tanise – 42-3231-9196

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 30 de novembro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO 17/17

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

R$ 73,00/sc
R$ 27,50/sc
R$ 27,50/sc
R$ 660,00/t

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

PROGRAMA GESTOR AGRÍCOLA
Para calcular seus custos de produção agrícola, a Frísia oferece o Programa Gestor Agrícola: simples,
intuitivo, 100% on-line e, o mais importante, integrado à Cooperativa, evitando digitar notas das compras,
produções entregues, vendas e descontos. As informações do sistema ficam restritas ao usuário.
Tenha seus custos bem definidos ao longo da safra e tome decisões mais assertivas!
Para conhecer ou aderir ao programa, o interessado poderá entrar em contato com Marcelo Assunção,
na Matriz da Cooperativa, ou pelo telefone 42-3231-9362.
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AVISOS

CAR: COOPERADOS REGULARIZADOS DEVEM ENVIAR COMPROVANTE
A Frísia está fazendo o levantamento dos cooperados que possuem CAR (área própria e arrendada).
Solicitamos que enviem o COMPROVANTE DO CAR por e-mail karin.los@frisia.coop.br ou entreguem
diretamente no SETOR DE CADASTRO, até o dia 15/12/17.

CAR: O QUE É O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL?
O prazo para que os produtores rurais registrem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) finaliza
em 31 dezembro de 2017. Uma das vantagens de fazer o CAR é a possibilidade de adesão ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA), que regulariza as Áreas de Preservação Permanente - APP, de Reserva Legal
- RL e de uso restrito, que foram desmatadas até 22/07/2008 e estão consolidadas por atividades agrícolas,
pecuárias ou florestais. A regularização poderá ser efetivada mediante recuperação, recomposição,
regeneração ou compensação destas áreas. A compensação aplica-se exclusivamente às Áreas de Reserva
Legal – RL suprimidas até 22/07/2008.
A adesão ao PRA prevê a suspensão e o encerramento dos processos administrativo e criminal referente às
áreas, desde que comprovado o cumprimento das obrigações firmadas: as multas são anuladas e o produtor
tem um prazo para recuperar, ficando em dia com o IAP, IBAMA e Ministério Público. Apenas precisam aderir ao
Programa os proprietários que tiveram problemas em suas APPs ou Reserva Legal, informados no momento da
elaboração do CAR.
Caso o CAR não tenha apontado pendências ou não existam autos de infração ou processos em aberto, não há
necessidade de aderir ao PRA.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail ambiental@frisia.coop.br, ou nos telefones: (42) 3231 9006 –
Pieter ou (42) 3231 9380 – Jean.
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