Edição 11 – Ano 2018 – 15 a 21 de março
Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS
Acompanhe os próximos eventos e/ou reuniões que a Frísia participa ou realiza.
Confira!

Reuniões:
16 de março – Curso MDA para colaboradores da Pecuária Leiteira - AFCB
16 de março – Escola de Suinocultura
18 de março – Aniversário Tibagi
19 de março – Feriado em Imbaú - Dia de São José – Padroeiro da cidade
Atendimento normal na unidade
19 de março – Reunião Diretoria
21 de março – Comitê Suinícola
22 de março – Conselho Fiscal

REUNIÃO COMERCIAL MARÇO
27/03 – 8h – Carambeí – Auditório
27/03 – 19h – Teixeira Soares – Entreposto
28/03 – 9h – Tibagi – Auditório
28/03 – 19h – Imbituva – Restaurante Delícia
Assuntos:
- Seguro Agrícola e Taxas dos Custeios de Inverno
- Comercial Cereais
- Análise de Solo e Agricultura de Precisão

Notícias

FRÍSIA SEDIA ENCONTRO DA ALIANÇA SYNGENTA
Na quinta-feira, 15 de março, o auditório Leendert de Geus
foi palco do encontro Aliança Syngenta, programa realizado
em parcerias com as cooperativas do Sul e Centro-Oeste
que visa integrar as participantes, através de temas como
liderança, gestão e desenvolvimento humano.

Cerca de 70 representantes das cooperativas estavam
presentes e foram recepcionados pelo diretor-presidente
da Frísia, Renato Greidanus; da Castrolanda, Frans Borg; e
da Capal Erik Bosch, que apresentaram sobre o modelo da
intercooperação e suas principais unidades.

Dirigentes durante encontro na Frísia

Durante o evento, Renato ressaltou a importância do projeto para a Frísia: “Ficamos satisfeitos em mostrar
como estamos enfrentando os desafios do mercado e nos tornando cada vez mais competitivos. Este
encontro proporciona um aprendizado para nós e é importante para enxergarmos muito além da nossa
realidade interna e observarmos o que está acontecendo em nossa volta.” O superintendente da Frísia
Emerson Moura também apresentou a Digital Agro, feira da cooperativa que acontece em junho.
Logo após a passagem pela Frísia, os dirigentes fizeram uma visita nas unidades industriais da Alegra e na
Unidade de Beneficiamento de Leite (UBL), em Castro. No fim do dia, eles foram recepcionados em um
happy hour no Parque Histórico.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
O prazo para que os produtores rurais registrem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) foi prorrogado até 31 de maio de 2018. Em parceria com a UNICAMPO, a Frísia oferece aos
seus cooperados a possibilidade de realizarem o CAR de suas propriedades.
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail ambiental@frisia.coop.br, ou nos telefones:
(42) 3231-9016 – com Francis ou (42) 3231 9380 – com Jean.
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COPA DOS APRESENTADORES
Estão abertas as inscrições para a Copa dos Apresentadores, evento único realizado pelas
cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, para estimular o envolvimento de jovens e crianças com
idades entre 8 e 21 anos na atividade pecuária.
São três categorias distintas: 8-11 anos, 12-14 anos e 15-21 anos. Os interessados devem entrar em
contato com Lucas Mesquita no telefone (42) 3231-9323 ou pelo e-mail lucas.santos@frisia.coop.br
até o dia 23 de março.

INSCRIÇÕES PARA EXPOFRÍSIA JÁ ESTÃO ABERTAS
A Expofrísia 2018 já está aceitando inscrições para a exposição de animais das raças Holandesa
(Preto e Branco e Vermelho e Branco). Os interessados devem acessar o site da Frísia,
www.frisia.coop.br, clicar no link Expofrísia e depois em expositores e fazer o download da Ficha de
Inscrição e Termo de Compromisso. Os documentos devem ser encaminhados para Rubens Bueno,
através do e-mail rubens.bueno@frisia.coop.br ou devem ser entregues preenchidos na Matriz até
o dia 6 de abril. Para mais informações, ligue para (42) 3231-9132.

RECEBIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS
Na terça-feira, 20 de março, a ASSOCAMPOS realizará uma coleta itinerante de embalagens de defensivos
em Carambeí. Confira a programação abaixo:
8h30 às 12h – Catanduvas – Pavilhão da Igreja Católica
13h30 às 16h30 – Matriz, Carambeí – antigo estacionamento
O volume a ser recebido por CPF ou CNPJ é de 150 embalagens plásticas rígidas. Já as flexíveis serão
recebidas sem limite.
Não serão recebidos: Embalagens contendo qualquer tipo de resíduo sólido; Embalagens contendo qualquer
tipo/quantidade de resíduo líquido; Material de fumigação (expurgo) sem a correta armazenagem (barricas
homologadas). Materiais não inerentes ao SCL – Sistema Campo Limpo. Ex: Embalagens de óleo lubrificante,
EPI’s, outros.
Para quantidades maiores de embalagens rígidas, o produtor deverá agendar a entrega diretamente com a
ASSOCAMPOS, pelo telefone (42) 3228-1148.

Palavras da Governança

MARIO DYKSTRA – Gerente de Negócios Agrícola
“Entendemos que a gestão do negócio caminha junto com o
crescimento sustentável das propriedades e dos cooperados Frísia.
Nesse sentido, o dia a dia no agronegócio vai além do campo, e
cada vez mais envolve também o controle, a organização e o
planejamento da atividade.
Essa rotina administrativa e financeira muitas vezes representa uma
grande demanda e, neste sentido, buscamos intermediar soluções
para os cooperados com ferramentas como o Gestor Agrícola.
O programa permite ao produtor ter controle sobre as contas a
pagar e receber, fluxo de caixa, estoque dos insumos e uso por
cultura ou talhão, a conciliação da conta bancária, indicadores e
relatórios de resultados.”
Mario Dykstra

Para saber mais, o cooperado interessado poderá entrar em contato
com Marcelo Assunção, na Frísia matriz ou pelo telefone (42) 3231-9362.
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Acontece na Frísia

ESCOLA DE SUINOCULTURA INICIA 2ª EDIÇÃO
Na sexta-feira, 9 de março, a Frísia deu início a segunda edição da
Escola de Suinocultura que contou com a participação de 10 associados
na Matriz, em Carambeí.
Durante todo primeiro semestre do ano, os associados terão aulas semanalmente e aprenderão sobre vários
assuntos relacionados à atividade suinícola, com módulos focados em manejo geral, nutricional, sanitário e
de ambiência, além de discutirem sobre biossegurança nas granjas.

FRÍSIA TEM PRIMEIRA EDIÇÃO DO COLETA LEGAL
Na quarta-feira, 14 de março, aconteceu a primeira Coleta Legal de 2018, programa
da Frísia que estimula os associados a darem o destino certo as embalagens de
medicamentos veterinários. Cerca de 130 associados de dez municípios participaram
e foram coletados quase 9 mil quilos de resíduos. A próxima coleta ocorre em julho.

Comunicados

FUNDAÇÃO ABC - OPERAÇÃO SAFRA DE INVERNO
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realiza mais uma edição da
Operação Safra de Inverno. Neste encontro os coordenadores de pesquisa da instituição repassam as
últimas orientações, com base na programação de safra feita em cada cooperativa.
Locais:
27/03 - Itapeva-SP - Espaço Bella Vista
29/03 - Arapoti-PR - Auditório da Ceral
04/04 - Castro-PR - Auditório da Fundação ABC
26/04 - Carambeí-PR - na ExpoFrísia
Programação:
8h30 às 9h - Recepção/Café;
9h – Palestras: Panorama Safra Inverno - Luís Henrique Penckowski;
Posicionamentos de genótipos de trigo para a safra 2018 - Rudimar Molin;
Custos de produção para culturas de inverno – Claudio Kapp Jr;
10h20 às 10h30 - Intervalo
10h30 – Palestras: Atualizações no Manejo das doenças dos cereais de Inverno - Senio J. N. Prestes;
Dessecação de pré-colheita de trigo. Pontos de atenção e benefícios – Luís Henrique Penckowski
12h00 - Encerramento

FUNDAÇÃO ABC – FORRATEC DE INVERNO
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realizará nas cidades sedes
das cooperativas um encontro técnico com os pecuaristas de leite, com as seguintes apresentações:
- Posicionamento de forrageiras de inverno - Richard Paglia de Mello
- Ferramentas para melhorar a assertividade na estimativa de produtividade – Fabricio Pinheiro Povh
- Custos de produção para culturas de inverno - Pastagens – Claudio Kapp Jr.
Os encontros serão:
Em Carambeí – 27/03 – 19h – Auditório Leendert de Geus;
Em Arapoti – 29/03 – 13h30 – Auditório da Ceral;
Em Castro – 04/04 – 13h30 – Auditório da Fundação ABC.
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VIAGEM TÉCNICA PARANÁ
A Frísia convida os cooperados para participarem de viagem técnica pelo Paraná, entre os dias
8 e 15 de maio de 2018. As inscrições deverão ser feitas até o dia 30 de março, com Silvia pelos
telefones (42) 3231-9367 ou 98871-8049 ou através do email silvia.roorda@frisia.coop.br
Importante: As vagas serão reservadas por ordem de inscrição, um participante por matrícula e
eventuais desistências serão permitidas apenas com a transferência para outro cooperado.
Custo altamente subsidiado, no valor de R$ 1.000,00 por pessoa. Para que a viagem seja
confirmada espera-se o mínimo de 20 inscrições.
Mais informações na próxima edição do Informe Frísia em Foco.

Pauta Cultural

PARQUE HISTÓRICO ABRE CONCURSO PARA
COORDENAÇÃO DE ESPETÁCULO DO NATAL NO PARQUE
O Parque Histórico de Carambeí abriu edital para quem deseja coordenar o espetáculo do Natal do Parque,
que acontece entre os dias 24 de novembro a 22 de dezembro. Para participar é necessário preencher um
formulário no link www.aphc.com.br/editalnatalnoparque2018, além de encaminhar currículo e portfólio.
Em seguida, o candidato deverá desenvolver um projeto e roteiro com o tema Natal de Todos os Povos.
Para mais informações, acesse o site do Parque Histórico ou entre em contato pelo telefone: 42 3231-5063.

Espetáculo de Natal

* Com informações do site do Parque Histórico.

Avisos e Oportunidades
Operador de Máquina Florestal – Armazéns e Secadores – Ponta Grossa II, cadastro até o dia: 22/03/2018
Supervisor de Produção – Fábrica de Rações – Carambeí, cadastro até o dia: 22/03/2018
Assistente Administrativo – Balança – Carambeí, cadastro até o dia: 22/03/2018
Mais informações sobre as vagas no site: http://www.frisia.coop.br no link Trabalhe Conosco.

Informe Frísia em Foco
Textos / Diagramação: equipe de Comunicação e Marketing
Fale conosco! Dúvidas, críticas, sugestões:
Vivian – vivian.mello@frisia.coop.br / 42-3231-9021/ whats: 42-9-8885-6577
Silvia – silvia.roorda@frisia.coop.br / 42-3231-9367/ whats: 42-9-8871-8049
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