AGENDA / EXPEDIENTE
FERIADO 15 DE NOVEMBRO – EXPEDIENTE DA FRÍSIA

NOITE FESTIVA – 2 DE DEZEMBRO
Neste ano, a Frísia preparou um evento especial para cooperado e acompanhante no Parque Histórico de
Carambeí. Será na sexta-feira, 02 de dezembro, com a seguinte programação:
19h30: Receptivo e direcionamento para a Concha Acústica da Vila Histórica
20h: Apresentação do Grupo Cantares – Concha Acústica (Vila Histórica)
Entrega das Homenagens (Pavilhão Frísia)
Jantar Especial
Show Bee Gees cover – One Tribute
Baile
02h30: Encerramento
Informações: os ingressos serão distribuídos na Matriz (até dia 28/11, segunda-feira). Cada cooperado pode
levar acompanhante (os ingressos são pessoais e intransferíveis). Não serão oferecidas bebidas alcoólicas,
somente para venda. As bebidas não alcoólicas serão oferecidas livremente. Pede-se para não levar crianças. Mais
informações e inscrições para retirada do ingresso na matriz: luara@frisia.coop.br (para retirada do ingresso nos
entrepostos, comunicar a matriz para envio antecipado). Fone: (42) 3231-9003.
PECUÁRIA
NOVO RELATÓRIO DE ABATE PARA SUINOCULTORES – APLICATIVO DA FRÍSIA E NA EXTRANET
Está disponível o novo relatório de abate para Suinocultores no aplicativo da Frísia e na Extranet – Sala do
Cooperado. É possível visualizar os dados por propriedade/dia/carga entregues na indústria. O cooperado que
ainda não usa o aplicativo e não tenha a senha de acesso – pode contatar a TI pessoalmente ou pelos telefones
3231-9047 ou 3231-9050 – Rhaiana ou Natalia.
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AGRÍCOLA
COLHEITA DE CAMPOS DE SEMENTE DE TRIGO
Solicitamos que os produtores de sementes de trigo comuniquem a colheita dos campos com 5 dias de
antecedência para vistoria, para os contatos: Em Tibagi: Eng. Agrônomo - Diego Kachinski Nessel (42 - 88684643); UBS - Angelo (42 - 8809-2809) Em Ponta Grossa – Eng. Agrônoma - Cirlene (42 - 8403-7259); UBS - Diogo
(42 - 8806-1344); Coordenador da UBS - Deschamps (42 - 8403-7269).
INORMAÇÕES NA NOTA FISCAL: Deve constar: Trigo semente, o nome da cultivar , a categoria e o número do
campo. Estes dados estão na placa de identificação do campo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor
de sementes.
Item 6.15 da Norma de Sementes: Antes da colheita o produtor deve sempre 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 AGRÍCOLA
Cotações para 10 de novembro de 2016:
SOJA
DISPONÍVEL
R$ 76,00/sc
MILHO
CARAMBEÍ/PONTA GROSSA – DISPONÍVEL
R$ 36,00/sc
TIBAGI/ IMBAÚ - DISPONÍVEL
R$ 36,00/sc
TRIGO
SUPERIOR PH 78 TI - DISPONÍVEL
R$ 630,00/t
*Os valores não representam vendas efetivamente feitas pela Cooperativa. Consulte o setor Comercial.
AVISOS
RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Durante o mês de agosto, cooperados e colaboradores puderam participar de pesquisas e contribuir para
melhorar ainda mais os serviços e trabalhos prestados pela Frísia e para o Clima Organizacional da Cooperativa.
Nos últimos meses, setembro e outubro, os setores focaram em trabalhos de Planejamento Estratégico e as
definições dos Planos de Ações, que também estão relacionadas com os resultados que foram apresentados nas
Pesquisas de Clima de Colaboradores e de Satisfação dos Cooperados. Algumas das ações propostas serão
facilmente percebidas nos próximos meses.
Acompanhe alguns resultados: Em média, o grau de satisfação em relação à FRISIA foi para COOPERADOS:
77,27% e para os COLABORADORES: 79,67%. A nossa meta é chegar em 85%.
O resultado da pesquisa esta disponivel na Sala do Cooperado. Em caso de dúvidas, contate o RH.
APRESENTAÇÃO SOBRE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA BIODIGESTORES
A Frísia, em parceria com o SEBRAE, está realizando um estudo de potencial e viabilidade de geração de energia
solar e com biogás na pecuária leiteira e suinocultura dos cooperados. O objetivo é identificar as propriedades
com viabilidade e interesse em investir na geração de energias renováveis e posteriormente fazer a compra
conjunta de materiais e equipamentos, reduzindo custos. Os cooperados interessados na instalação ou
modernização de biodigestores e painéis solares estão convidados a participar de uma reunião para conhecer o
projeto no dia 21 de novembro, às 14h, no Auditório Leendert de Geus, em Carambeí. Mais informações no
Departamento Ambiental: (42) 3231-9006 ou pelo e-mail: pieter.meer@frisia.coop.br
GRUPO DE CLASSIFICADOS NO WHATSAPP
Os pecuaristas de leite da Frísia agora têm um grupo de classificados no whatsapp, onde podem ser anunciados
itens para troca e venda. Aos interessados, solicitem ao Luciano (marketing) a inclusão no grupo, através do
telefone: (42) 98403-7827.
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