Nº 08/2017. Semana 23/02/2017 a 01/03/2017

EXPEDIENTE

CONFIRA COMO SERÁ O EXPEDIENTE DA FRÍSIA NO CARNAVAL:
Alguns setores / unidades da Frísia terão expediente normal na segunda-feira (27) e folga na terça-feira
(28). Outros trabalharão com plantões. Os escritórios administrativos (Carambeí, Tibagi, Ponta Grossa)
não terão expedientes. Confira:

AGENDA

REUNIÕES SOBRE ESCARPA DEVONIANA
Reuniões para informações aos cooperados sobre a Audiência Pública da Escarpa Devoniana:
Carambeí: quarta-feira, 1º de março, às 13h30 - no Auditório Leendert de Geus.
Tibagi: sexta-feira, 3 de março, às 10h, no Auditório da nova Unidade Administrativa.
Serão explicados o objetivo da Audiência Pública e as implicações dos limites atuais da APA da Escarpa
Devoniana, bem como a proposta de novos limites.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA – ESCARPA DEVONIANA
Sexta-feira, 10 de março, acontecerá Audiência Pública para apresentação e discussão dos novos
limites da Área de Preservação Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, que ocupa grande parte dos
Campos Gerais. É importante a participação dos cooperados da Frísia para manifestarem apoio à
proposta que será apresentada pela Fundação ABC.
A audiência será realizada no Cine Teatro Ópera, em Ponta Grossa, às 8h30.
Em razão da lotação do teatro, orientamos que os cooperados cheguem no local às 7h30.
Haverá ônibus para interessados (lista será passada durante as reuniões na Frísia).

INAUGURAÇÃO: UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TIBAGI
Todos os cooperados estão convidados a participar da Inauguração da Unidade Administrativa de
Tibagi.

Quinta-feira, 9 de março, às 10h.
Rua Ernesto Kugler, 2815 – Tibagi, PR.
Confirmações: com Luara, no telefone 42-3231-9003 ou pelo e-mail luara@frisia.coop.br – até dia 6 de
março.

DIA DE CAMPO SOJA – CARAMBEÍ
Na quarta-feira, 8 de março, haverá o Dia de Campo Soja – em Carambeí.
Local: Fazenda Bela Vista – Areião
Programação: 14h30 – Inscrição / 15h – vitrine cultivares Soja / Manejo integrado de doenças de soja –
visando produção de sementes (Fundação ABC) / 17h – Palestra: Melhoramento e Biotecnologia de soja
– EMBRAPA.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – EVENTO
Convidamos as mulheres cooperativistas para um evento especial em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher:

Sexta-feira, 10 de março, das 14h30 às 19h00 – Auditório Leendert de Geus
Centro Administrativo – Carambeí
14h30: Receptivo
15h15: Palestra com ginecologista parceiro da Bayer
16h15: Palestra: Mulher Empoderada - Sim e Porque Não? - psicóloga Cláudia Barros
17h45: Encerramento e coquetel
Em parceria com a Bayer, o evento será realizado para celebrar o dia das mulheres para as
cooperadas, esposas de cooperados ou filhas (a partir de 18 anos e solteira).
As inscrições já podem ser feitas – sendo uma vaga por matrícula. As vagas são limitadas em até 220
pessoas (o que comporta o auditório). Caso não sejam preenchidas, ficarão abertas até dia 06 de
março.
Contato para inscrições: comunicacao@frisia.coop.br ou whats: 42 98885 6577, informando número de
matrícula.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - SICREDI
Os cooperados estão convidados para participar da AGO do Sicredi:
Quinta-feira, 2 de março, às 19H30 - na AFCB – Associação dos Funcionários da Cooperativa.
Rua Laurindo Pereira, s/n – AFCB – Carambeí

REUNIÃO COM SUINOCULTORES
Reunião com Suinocultores e gerentes de granja: - Problemas reprodutivos não infecciosos; - Novo foco
aos problemas reprodutivos infecciosos; - Apresentação da nova vacina: ERYSENG®PARVO/LEPTO .
Quarta-feira, 07 de março, às 18h
Local: AFCB Carambeí
Confirmações de presença até 03/03. Com Eloisa: 42- 3231-9172

AGRÍCOLA

COLHEITA DE CAMPOS DE SEMENTE DE SOJA
Solicitamos aos produtores de sementes de Soja que comuniquem a colheita dos campos com 5 dias de
antecedência para vistoria.
Tibagi - agrônomo Diego (42-8868-4643); UBS Ângelo (42-8809-2809)
Ponta Grossa – agrônoma Cirlene (42-8403-7259); UBS Diogo (42-8806-1344)
INFORMAÇÕES NA NOTA FISCAL: Devem constar: Soja semente, o nome da cultivar, a categoria e o
número do campo. Estes dados estão na placa de identificação do campo ou entre em contato com o
setor de sementes.
Ìtem 6.15 da Norma de Sementes: Antes da colheita, o produtor deve entrar em contato com o setor
de sementes para saber da disponibilidade de moegas, umidade da semente e saber se ainda estão
recebendo determinada cultivar, evitando trabalhos extras como limpeza de colhedeiras, caminhão,
dessecação e roguing.

MERCADO COMERCIAL – AGRÍCOLA
Cotações para 23 de fevereiro de 2017:

SOJA
MILHO
TRIGO

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

R$ 70,00/sc
R$ 27,50/sc
R$ 27,50/sc
R$ 590,00/t

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

LOJAS AGROPECUÁRIAS

PLANTÃO DE SAFRA
As Lojas Agropecuárias de Carambeí e Tibagi começarão a atender em Plantão de SAfra, a partir de 04
de março. Nos sábados: das 13h às 17h e nos domingos: das 8h às 17h.
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As Lojas de Ponta Grossa, Imbituva e Teixeira Soares terão um plantonista à disposição por fim de
semana, com número de telefone exposto na porta da Loja e na recepção do entreposto. As demais
lojas estarão fechadas.
Todas as farmácias estarão fechadas, sem plantão.
Confira dos dias de Plantão até o final da Safra:
MARÇO: 04 e 05; 11 e 12; 18 e 19; 25 e 26.
ABRIL: 01 e 02; 07 e 08; 14, 15 e 16; 21, 22 e 23; 29 e 30.

AMBIENTAL

EMBALAGENS DE DEFENSIVOS – RECEBIMENTO ITINERANTE
Confira as datas e locais de recebimento de embalagens de defensivos realizada pela ASSOCAMPOS
em cada município:
Palmeira: Terça-feira, 07/mar – Witmarsum (cooperativa)
Carambeí: Terça-feira, 14/mar – pela manhã – Catanduvas (Pavilhão da Igreja) / à tarde – Cooperativa
Frísia
Tibagi: Terça-feira, 21/mar – Cidade (Unidade Social)
Irati: Quarta-feira, 29/mar – Faxinal dos Melos (Pavilhão da Igreja)
Lembramos que o volume ser recebido é de 150 embalagens plásticas rígidas por CPF/CNPJ (flexíveis
serão recebidos sem limite). Para quantidades maiores de embalagens rígidas, o produtor deverá
agendar a entrega diretamente com a ASSOCAMPOS.

COLETA LEGAL – RESÍDUOS VETERINÁRIOS
A próxima coleta já tem data: quarta-feira, 15 de março. Em breve será divulgado o cronograma e
roteiro, com os horários de recebimento dos resíduos em cada unidade da Frísia.
Qualquer dúvida, contate o setor Ambiental: (42) 3231 9006 / 3231 9109.

AVISOS

CARNAVAL DE SABORES NO PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ
O Koffiehuis Restaurante e Confeitaria Parque Histórico de Carambeí, também, entrará em clima de
Carnaval. Para os dias 24, 25, 26 e 28 de fevereiro, o menu do almoço servido no museu foi
reformulado para mais uma edição do Carnaval de Sabores do Koffiehuis. Foram inseridos pratos de
países como os do Camboja, Tailândia e Malásia. Interessados deverão entrar em contato pelo telefone
42 3231-5876 para reservas antecipadas.

PARQUE HISTÓRCIO DE CARAMBEÍ TERÁ VISITAÇÃO NOTURNA
O Parque abrirá para visitação noturna, no sábado, 11 de março, com entrada gratuita. Informações: 423231-5061
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