Edição 17 – Ano 2018 – 26 de abril a 2 de maio
Calendário da Semana

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

Reuniões:

Feriados:

-

-

2 de maio – Comitê de Crédito
3 de maio – Conselho Fiscal

1º de maio: Dia do Trabalhador
3 de maio: Aniversário de Imbituva

Expediente
Na próxima terça-feira, 1º de maio, é Dia do Trabalhador, feriado em diversos países.
Em razão disso, confira como será o expediente na cooperativa.

ADM

ARM. E
ARM.
LOJAS/
POSTOS
SECADORES INSUMOS FARMAS

FÁB. RAÇÕES
ADM e Entrega Ensacado:
Fechado

Carambeí

Fechado

Tibagi

Fechado

Imbituva

Fechado

Imbaú

Normal

Teixeira Soares

Fechado

Tocantins

Fechado

Plantão
Entrega Rações Granel: Normal
Fechado Fechado 7h - 18h
(7h30 - 17h30)
Pedidos para dia 01 e 02/05
deverão ser feitos até 15h do
dia 30/04/18.
Normal

Fechado Fechado 7h - 18h

Plantão
Fechado Fechado
(7h30 - 17h30)
Normal

x

x

Plantão
Fechado Fechado
(7h30 - 17h30)
Normal

x

x

Plantão
Fechado Fechado
(7h30 - 17h30)
Tronco / Terra Nova/ Piraí/ Palmeira/ Prudentópolis
Fechado
Ponta Grossa

Fechado

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

3 de maio: Feriado municipal em Imbituva
Armazém e Secadores
ADM
Armazém Insumos
Peças e Farmácia

Plantão
Fechado
Normal
Fechado
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Palavras da Governança

JANUS KATSMAN – DIRETOR CONSELHEIRO
1º de maio, dia Internacional do Trabalhador. Em diversos países do mundo é celebrado este dia
para homenagear a todos nós, que não medimos esforços para lutar, movimentar a economia,
entregar o fruto do nosso trabalho para todos aqueles que usufruem de produtos e serviços nos
mais diferentes meios.
Indiferente da profissão que cada um exerce ou do meio a
que pertence, todos os dias acordamos sabendo quais tarefas
devemos fazer e que o resultado será apreciado por muitas
pessoas. É grandioso e satisfatório saber que nosso trabalho
gera alimentos, é cooperativo e sustentável.Com isso, neste
dia que é para celebrar a todos nós, desejo que os
cooperados e colaboradores da Frísia sejam sempre
lembrados pelos bons trabalhos e pela dedicação que têm
com a Frísia. Que Deus abençoe a todos que fazem parte
desta grande família!

Janus Katsman

Acontece na Frísia

EXPOFRÍSIA 2018 COMEÇA COM NOVIDADES
Começou a Expofrísia 2018 e, com ela, a inauguração do novo Pavilhão de Palestras, construído
especialmente para atender às demandas da cooperativa. O espaço tem capacidade para 1400
pessoas. Com a construção do pavilhão, a Casa do Criador ganhou novo espaço e nova estrutura e a
entrada agora tem um receptivo fixo e estruturado para receber os visitantes.
Outra importante novidade é que a Expofrísia passou a integrar o Circuito Nacional da Raça
Holandesa. A etapa de julgamentos que acontece na feira foi credenciada junto à Associação
Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH).
São diversos animais que desfilarão em pista nos próximos dias para receberem a avaliação e escolha
do juiz.
No primeiro dia de feira, centenas de visitantes passaram pelo Pavilhão de Exposição e puderam
conhecer os mais de 40 expositores. Pela manhã, a Fundação ABC apresentou a Operação Safra
Inverno, para cooperados e assistentes técnicos presentes. A abertura oficial acontecerá às 18h (mais
notícias no site) e contará com autoridades e diretoria da cooperativa e de parceiros.
Não perca a Expofrísia 2018! Se estiver distante e não puder comparecer, acompanhe ao vivo pelo
site da feira.

2

Comunicados

BPF DIVULGA CERTIFICADOS E RECERTIFICADOS
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Certificação no mês de Março/2018 com o objetivo
de ajudar na adoção de procedimentos e controles na propriedade leiteira, contribuindo com a gestão. O
setor Pecuário agradece a participação dos produtores que foram Certificados e Recertificados listados
abaixo:
Certificação: ROQUE JORGE BARTH; MAURICIO PONTAROLO.
Recertificação: ROGERIO KREMER; CARLOS AUGUSTO DELEZUK; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA
GROSSA; ADALTO TADEU RIBEIRO DE MATTOS; GERRIT KASTELIJN; ITAMAR COUSSEAU; LUIGI ALBERTI
AARDOOM; MELKSTAD AGROPECUARIA LTDA; CHRISTIAN KLIEWER; CORNELIO HAROLDO DIJKSTRA;
JACQUES WOLF

PROGRAMA DE CAPACITACAÇÃO DE MULHERES COOPERATIVISTAS
Estão abertas as inscrições para o Programa de Capacitação de Mulheres Cooperadas! Serão 5 encontros de 8
horas com foco na Gestão do Agronegócio e certificação pelo ISAE. Um programa especialmente preparado
para atender a demanda das mulheres da Frísia. Venha investir em conhecimento e na gestão do seu negócio!
Alguns módulos acontecerão no Auditório Leendert de Geus, em Carambeí e outros no Auditório Fazenda
Fortuna, em Tibagi.
• Sustentabilidade do Agronegócio – 16/5 - Carambeí – Carga Horária 8h
• Autogestão – 6/6 – Tibagi – Carga Horária 8h
• Decisões Estratégicas e Sucessão – 8/8 – Carambeí – Carga Horária 8h
• Análise de Investimentos – 12/9 – Tibagi – Carga Horária 8h
• Inovação e Gestão de Mudança e Painel de Conclusão – 17/10 – Carambeí – 8h
Para mais informações e Inscrições: até 11/05 com Silvia Roorda - silvia.roorda@frisia.coop.br - (42) 32319367 / (42) 98871-8049
Confira a grade de cada módulo nos folders distribuídos nas caixinhas dos cooperados.

COLETA DE RESÍDUOS DE MANUTENÇÃO
Nos dias 23 e 24 de maio, acontecerá a Coleta Legal de resíduos de manutenção de equipamentos e
veículos agrícolas. Poderão ser entregues:
- embalagens de óleo (preferencialmente em bags); filtros; panos; estopas; EPI’s.
- outros resíduos sólidos contaminados com óleos ou graxas.
Não poderão ser entregues pneus e lâmpadas.
Confira a programação e entregue seus resíduos:

Dia 23/05/2018
Local
Cooperativa Frísia - Entreposto de Imbaú
Cooperativa Frísia - Entreposto de Tibagi I
Cooperativa Frísia - Matriz

Horário
10:15
11:15
13:00
14:00
15:10
16:10

Dia 24/05/2018
Local
Cooperativa Frísia - Entreposto de Ponta Grossa I
Cooperativa Frísia - Entreposto de Imbituva
Cooperativa Frísia - Entreposto de Teixeira Soares

Horário
08:00
09:00
10:10
11:10
13:00
14:00

3

AVISOS E OPORTUNIDADES

EQUIPAMENTOS À VENDA PARA COOPERADOS
Estão disponíveis para venda aos cooperados duas (2) balanças rodoviárias. Os equipamentos
estão na unidade de Ponta Grossa II e poderão ser visitados e analisados. Havendo interesse, basta
entrar em contado com o responsável, Alessandro Bueno, no 42-98868-6415.
Lance mínimo de R$ 25.000,00 cada balança. A proposta deve ser em envelope, entregue até o dia
10 de maio, para a recepcionista da Matriz.
Balança rodoviária modelo embutida, capacidade de 100 toneladas, 21 metros. Marca Capital.
Balança rodoviária modelo embutida, capacidade de 100 toneladas, 21 metros. Marca Saturno.
*Frete e retirada por conta do comprador

EDITAL DE VENDA DE VEÍCULO PARA COOPERADOS
EDITAL DE VENDA DE VEÍCULOS
ITEM

QTDE.

ESPECIE

1

01

CAMINHÃO

DESCRIÇÃO DO BEM
CAMINHÃO
AGRALE 6.000D

ANO MODELO
2005/2006

KM ATUAL
246.276

VALOR TABELA
FIPE R$
44.074,00

VALOR LANCE
MINIMO R$
28.000,00

Os Cooperados interessados deverão formalizar a proposta por escrito até o dia 11 de maio, em envelope
fechado. O comprador será aquele que apresentar a maior proposta. A abertura dos envelopes será
efetuada em data e horário a ser informado aos Interessados. Mais informações no telefone 3231-9098 Adnilson/Calir.

Pauta Cultural

NA FESTA DOS IMIGRANTES PARQUE HISTÓRICO PROPORCIONA
VIAGEM NO TEMPO
O Parque Histórico de Carambeí possibilita aos visitantes vivenciarem diferentes culturas em um só lugar.
Nos dias 5 e 6 de maio, durante a Festa dos Imigrantes, a partir das 14h haverá encenação do cotidiano dos
imigrantes na antiga Colônia Carambehy, com o Museu Interativo.
A proposta do Museu Interativo é proporcionar ao público uma viagem no tempo, para conhecer a antiga
colônia e vivenciar a cultura e a tradição dos imigrantes que se estabeleceram na região.
Durante o evento, como é habitual em datas festivas, voluntários da comunidade estarão trajados com
roupas das décadas 1930 a 1950 para dar vida a Vila Histórica, reprodução da Carambehy de outrora. Esta é
uma ótima oportunidade para o público do Parque interagir com o grupo de descentes de imigrantes, que
reproduzem o dia-a-dia de seus antepassados, para conhecer os costumes dos pioneiros em Carambeí.
Com a realização da atividade cada uma das construções que reproduzem a Colônia estará habitada, os
voluntários estarão trabalhando e os visitantes que forem na escola poderão aprender algumas palavras em
holandês. Quem visitar a Casa do Colono e a Casa das Etnias poderá degustar petisco das respectivas
culturas.
Mais informações pelo e-mail agendamento@aphc.com.br, ou telefone 42 98433-4639.

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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