Edição 15 – Ano 2018 – 12 a 18 de abril
Calendário da Semana

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

Reuniões:
-

17 de abril – Comitê de Crédito
17 de abril – Reunião de Diretoria
20 de abril – Comitê Pecuário

Eventos / Palestras:
-

18 de abril – Cefetra e Bayer convidam:
Boas Práticas no Campo – palestra /
Auditório Leendert de Geus – às 8h

Reuniões Comerciais:
-

18 de abril – Carambeí – 10h – Auditorio Leendert de Geus
18 de abril – Imbituva – 19h – Restaurante Delícia
19 de abril – Tibagi – 9h – Auditório Fazenda Forrtuna
19 de abril – Teixeira Soares – 19h - Entreposto

Notícias

ALEGRA FOODS LANÇA NOVIDADES NO MERCOSUPER
A Mercosuper 2018 - Feira e Convenção Paranaense de Supermercados chegou à sua 37ª edição apresentando novidades para o segmento:
produtos, serviços e soluções tecnológicas com negociações exclusivas.
Dentro deste conceito, a Alegra levou sete novas opções, entre cortes
suínos e produtos embutidos, que foram exibidos em primeira mão para
o público presente, formado por profissionais do setor supermercadista.
O evento aconteceu durante esta semana na Expotrade Convention
Center, em Pinhais.
O salame pepperoni está entre os destaques do estande. Junto com a
novidade, a Alegra também apresenta o lombo defumado, a linguiça fina
frescal, o bacon redondo fatiado, o bacon em cubos, o bacon pernil em
pedaço e o presunto cru fatiado. Além dos novos itens, a marca tem
também os produtos de linha disponíveis no mercado expostos no
estande para visualização e negociação com clientes e parceiros. O
espaço é montado e assinado pela Unium.
Outra atração do estande foi o novo aplicativo de realidade aumentada
da Alegra, criado especialmente para o consumidor interagir com as
novas embalagens Skin Pack da Linha Premium.
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Palavras da Governança

CRÁCIOS CLINTON CÔNSUL – Gerente de Marketing Unium
Durante esta semana, tivemos a satisfação de participar, pela primeira vez com a marca UNIUM,
da feira Mercosuper. Em sua 37ª edição, a feira reune profissionais do setor supermercadista do
Paraná e muitos lançamentos são realizados exclusivamente no evento, como produtos, serviços
e soluções tecnológicas.
Expor a UNIUM em um espaço competitivo e de grande alcance como esta renomada feira é de
extrema importância, pois conseguimos excelentes contatos e boas oportunidades de
posicionamento institucional. As nossas marcas Herança Holandesa, Colônia Holandesa, Alegra e
Naturalle, mesmo já presentes nos mercados, são apresentadas ao público de importantes
empresários e que buscam por bons negócios.
Com a Unium participando de feiras, também promovemos a
expansão, projetamos novos mercados e mostramos que a
qualidade do que industrializamos é garantida pela
conhecida eficiência e alto padrão de produtos de
cooperativas, reforçando que são originados na região e
promovem a economia local, um negócio sustentável.
Após o lançamento na feira, os novos produtos Alegra já
estarão nos mercados na próxima semana: salame
pepperoni, lombo defumado, linguiça fina frescal, bacon
redondo fatiado, bacon em cubos, bacon pernil em pedaço e
o presunto cru fatiado.
Nos vemos na Expofrísia 2018, com estandes da Alegra,
Crácios
Herança Holandesa e Colônia Holandesa para atender à
todos os cooperados e visitantes.

Acontece na Frísia

EXPOFRÍSIA 2018
Estamos há poucos dias para a Expofrísia 2018! Além dos
julgamentos dos animais, o Clube de Bezerras e Copa dos
Apresentadores também movimentarão a pista da
exposição.
Durante a feira, os visitantes poderão participar de palestras
e visitar os estandes, que trarão novidades e informações.
A programação completa poderá ser acessada no
www.expofrisia.com.br
As palestras acontecerão na sexta-feira, 27 de abril, em dois
períodos, separadas por atividades. À noite, haverá
apresentação especial do renomado palestrante Marcos
Fava Neves.
Não perca!!
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Comunicados

FABC – OPERAÇÃO SAFRA INVERNO
A Fundação ABC realiza mais uma edição da Operação Safra de Inverno, na Expofrísia. Neste encontro os
coordenadores de pesquisa da instituição repassam as últimas orientações, com base na programação de
safra feita em cada cooperativa.
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

REGULARIZAÇÃO CAR
O prazo para regularização do Cadastro Ambiental Rural encerra em 30/05.
Até esta data é também necessário o envio do documento ao setor de Cadastro da Frísia, através do
email karin.los@frisia.coop.br para regularização junto à cooperativa.
Ressaltamos aos cooperados que a regularidade do CAR é condição para acesso a recursos da Frísia,
como carteira de duplicata, fomento, empréstimos e recursos em geral. Portanto, após esta data o
associado que não regularizar o CAR não terá mais acesso aos referidos recursos.
Mais informações e dúvidas entre em contato com Jean (Ambiental) pelo telefone (42) 3231-9380 ou
email jean.andrusko@frisia.coop.br

TRANSPORTE EXPOFRÍSIA
A Frísia está oferecendo transporte para os cooperados das unidades de Teixeira Soares, Imbituva e região
que queiram participar da programação da Expofrísia, que acontece entre os dias 26 e 28 de abril.
Interessados podem confirmar com Claudia - 3231-8970 ou Ana Tangela - 3231-8981 até o dia 20 de abril.

PALESTRA SOBRE CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
Diante das novas e crescentes exigências dos consumidores por alimentos seguros e com garantia de boas
práticas de produção, você é o nosso convidado para uma discussão sobre Certificação de Boas Práticas e
elaborados Padrões Internacionais de produção agrícola.
Quarta-feira, 18 de abril
Às 8h
Auditório Leendert de Geus – Matriz da Frísia - Carambeí – PR
Temas:
Cefetra: O mercado de soja e o programa de Certificação CRS
Frísia: Importância da certificação e das boas práticas de produção
Na sequência: Reunião Comercial - ICMS, CAR e Comercial Cerais

REUNIÕES COMERCIAIS
Na próxima semana acontecerão as reuniões comerciais em Carambeí, Tibagi, Teixeira Soares e Imbituva.
Confira os dias, horários e locais na página inicial do informe.
Nas reuniões haverá a apresentação dos seguintes temas: Transferência de ICMS, CAR e Comercial Cereais.

3

Visitas

GRUPO ITALIANO VISITA A FRÍSIA
Na quinta-feira, 5 de abril, a diretoria e gerentes da Frísia
receberam representantes de um grupo de investidores da
Itália, a VOIB – Verde Oro International Business.
Durante a visita, os italianos puderam conhecer a
Cooperativa Frísia e as indústrias de Carnes e Lácteos e o
Moinho de Trigo.
Na matriz, o grupo participou de reunião e receberam o
livro da história da Frísia como presente.
Representantes da Voib e Frísia

Pauta Cultural

EXPOSIÇÃO DE FELINOS É DESTAQUE NO PARQUE HISTÓRICO
O Parque Histórico de Carambeí recebe a exposição de telas
de Astrid Veronica Jonker Schiochet. A mostra, que ficará na
Casa da Memória, é composta por 38 quadros de felinos e
está aberto ao público desde 11 de abril, nos dias e horários
de funcionamento da instituição, com entrada franca.
A artista plástica, nascida em Carambeí, é filha de imigrantes
holandeses. Autodidata, em 1968 já arriscava seus primeiros
traços reproduzindo sua família em lápis e papel. Em 1974
formou-se pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná.
O Parque Histórico é um espaço plural que está aberto para
receber as mais diversas manifestações artísticas, explica
Felipe Pedroso que é historiador e coordenador cultural da
instituição. “Buscamos a valorização das práticas artísticas e
estamos abertos para receber os trabalhos de artistas locais.
A exposição de Astrid Jonker marca essa trajetória e tem um
grande significado, pois a exímia artista é filha dessa terra”.

Aos 67 anos, Astrid se dedica à pintura há quatro décadas e nesta exposição reproduz felinos utilizando a
técnica de óleo sobre tela.
*Com informações do site www.aphc.com.br

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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