Nº 51/2017. Semana 21/12/2017 a 28/12/2017

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE DA FRÍSIA – 25 de dezembro e 1º de janeiro
Os entrepostos e unidades administrativas da Frísia não terão expedientes nos feriados de 25 de dezembro –
Natal e 1º de janeiro – Dia Mundial da Paz.
FARMÁCIAS VETERINÁRIAS:
Plantão em Carambeí: Mateus – (042) 9 9930-3340
INSUMOS
Atendimento normal nos sábados 23 e 30 de dezembro: das 7h40 às 11h40.
ATENDIMENTO DA FÁBRICA DE RAÇÕES:
Sábado, 23 de dezembro, haverá expediente normal tanto para entregas ensacadas e à granel.
Dias 24/12, domingo e 25/12, Natal, não haverá expediente. Quem necessitar de rações deve programar suas
entregas para dias 23/12 ou dia 26/12.
Pedidos para entrega dias 23 e 26/12 terão que ser realizados até as 15h do dia 22/12.
Sábado, 30 de dezembro, haverá expediente normal tanto para entregas ensacadas e à granel.
Dias 31/12, domingo e 1º/01, Dia Mundial da Paz, não haverá expediente. Quem necessitar de rações deve
programar suas entregas para dias 30/12 ou dia 02/01.
Pedidos para entrega dias 30/12 e 02/01 terão que ser realizados até as 15h do dia 29/12.
Desejamos a todos um Abençoado Natal e um Feliz Ano Novo!

EXPEDIENTE DO SETOR FINANCEIRO FRÍSIA – 22 E 29 DE DEZEMBRO
Na sexta-feira, 22 de dezembro, o expediente do setor financeiro será normal.
No dia 29 de dezembro, devido ao fechamento das agências bancárias, não haverá atendimento no Caixa do
setor financeiro da Frísia. Transferências e emissões de cheques também não serão realizadas.

EXPEDIENTE – 27 DE DEZEMBRO – PIRAÍ DO SUL
Quarta-feira, 27 de dezembro, é feriado em Piraí do Sul, dia de Nossa Senhora das Brotas – padroeira da Rota
dos Tropeiros.
Em razão disso, não haverá expediente na Loja Agropecuária / Farmácia Veterinária neste dia.

1

VEM AÍ! NOVOS FORMATOS DE COMUNICAÇÃO COM VOCÊ,
COOPERADO!
Aguardem! Estamos trabalhando em novos meios de comunicação com os cooperados. De fácil acesso,
dinâmico e em diversos formatos.

AGRÍCOLA

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 21 de dezembro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO 17/17

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

R$ 72,50/sc
R$ 27,50/sc
R$ 27,50/sc
R$ 680,00/t

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

INFORMAÇÃO DA NÃO ENTREGA DE PRODUÇÃO DE GRÃOS
A produção de grãos (TRIGO, CANOLA E CEVADA CERVEJEIRA) não entregue na cooperativa,
utilizada para pagamento de arrendamento, colheita, frete ou de terra, deve ser informada até 12 de
janeiro de 2018.
Entregas na Frísia, diretamente na conta de outros cooperados ou não cooperados cadastrados,
também deverão ser declaradas.
Transferências feitas após a entrega não precisam ser declaradas (sistema já faz o controle). Informe o
volume não entregue, o mais breve possível, para o setor agrícola (Marcio): no telefone 42 32319081 ou
email angelo.marcio@frisia.coop.br
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