Edição 20 – Ano 2018 – 17 e 23 maio
Calendário da Semana

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

Reuniões:
-

22 de maio – Comitê de Crédito
22 de maio – Diretoria
23 de maio – Comitê Suinícola
24 de maio – Conselho Fiscal
25 de maio – Comitê Pecuário

COLETA DE RESÍDUOS DE MANUTENÇÃO:
23/5 – Imbaú: 10h15 / Tibagi I: 13h/ Carambeí: 15h10
24/5 – PG I: 8h/ Imbituva: 10h10/ Teixeira Soares: 13h

Reuniões Comerciais
-

23 de maio, às 9h – Carambeí – Auditório
23 de maio, às 19h – Imbituva - Restaurante Delícia
24 de maio, às 9h – Tibagi – Auditório
24 de maio, às 19h – Teixeira Soares – Unidade Frísia

Guarde estas datas:
-

23 e 24 de maio – Elicoop
12 de junho – Fórum Comercial
13 e 14 de junho – Digital Agro
24 de junho – 3º Festival de
Carne Suína ALEGRA

Palavras da Governança

MARIO DYKSTRA – Gerente de Negócios Agrícola
Está chegando a edição 2018 da Digital Agro! Com o sucesso que
conquistamos, tanto com nossos cooperados quanto com os parceiros
comerciais, empresários do ramo e profissionais do agronegócio,
programamos uma feira ainda mais tecnológica e digital, com
atualidades e inovações para os produtores da região. As
apresentações trabalharão temas como Emerging Mega Trends,
Pecuária 4.0, Agricultura 4.0 e Inovações e Tecnologias Futuras para o
Agronegócio e os expositores trarão o que há de mais moderno no
mercado. Antes da abertura oficial, no dia 12 de junho, no período da
tarde acontecerá o Fórum Comercial, com palestras de Arnaldo Jabor e
Alexandre Mendonça de Barros, falando sobre as questões políticoeconômicas que afetam diretamente a produção do agronegócio.
Esperamos que possam usufruir e prestigiar estes momentos. Quando
pensamos nestes eventos, imaginamos que a aproximação entre a
tecnologia e o campo deve ser promovida por nós, que estamos
inseridos em uma região produtora. A Digital Agro já atua dentro das
grandes promessas de feiras tecnológicas e inovadoras do Brasil,
colocando a Frísia em um posicionando nacional estratégico e de
grande visibilidade.

Mario Dykstra
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Acontece na Frísia

EQUIPE DA FRÍSIA VISITARÁ SISTEMA LOGÍSTICO NO TOCANTINS
Na semana de 21 a 25 de maio, o setor de Logística da Frísia estará no Tocantins e Maranhão para conhecer
e visitar os terminais e portos de Porto Nacional - TO e Itaqui – MA. A equipe se reunirá com alguns
fornecedores, parceiros e transportadoras para melhor anteder a demanda da Cooperativa e dos
cooperados da região.

FÓRUM COMERCIAL TERÁ ARNALDO JABOR E ALEXANDRE
MENDONÇA DE BARROS
A Frísia promoverá mais um Fórum Comercial no próximo mês, no dia 12 de junho. As palestras, focadas
nos temas político-econômicos, ficarão por conta dos renomados Arnaldo Jabor e Alexandre Mendonça de
Barros. O evento será gratuito.
Terça-feira, 12 de junho – a partir das 13h / anexo ao Parque Histórico de Carambeí – Pavilhão Frísia
Inscrições no site www.eventbrite.com.br / Para mais informações, contate Tanise, no telefone 42-32319196.

DIGITAL AGRO: ABERTURA OFICIAL
Os cooperados são os convidados para uma palestra especial e abertura oficial da Digital Agro 2018. Com a
apresentação da palestrante Silvia Massruhá, da Embrapa, com o tema Smart Farming.
Na terça-feira, 12 de junho, às 19h. No Pavilhão de Palestras Frísia, anexo ao Parque Histórico de Carambeí.
Inscrições/confirmações poderão ser feitas no mesmo link da Digital Agro – exclusivo para cooperados.
Para solicitar o seu, envie email a digitalagro@frisia.coop.br

DIGITAL AGRO: INSCRIÇÕES PARA COOPERADOS
Já estão disponíveis as inscrições para a Digital Agro 2018. Durante a feira, acontecerão painéis focados em
inovação e tecnologia e os expositores apresentarão muitas novidades. Os cooperados têm entrada
gratuita.
Para acompanhar a programação completa e mais informações, acesse www.digitalagro.com.br
Se precisar solicitar seu acesso às inscrições, envie e-mail digitalagro@frisia.coop.br

Notícias

ALEGRA DESEMBARCA NA CHINA PARA ‘VENDER QUALIDADE’
A Alegra Foods desembarcou, em 16 de maio, em Xangai para a
Sial China: a feira mais importante da Ásia no segmento de
alimentos. A Alegra está habilitada para exportar para 29
países, mas a China ainda não está nessa lista. “Temos clientes
do mundo todo que participam dessa feira. Além disso, existe
uma forte relação entre China e Hong Kong, onde já somos
habilitados. Isso acaba gerando uma sinergia”, explica Ivonei
Durigon, superintendente da unidade industrial de carnes.
A ação será realizada lado a lado com outras dez empresas
exportadoras de aves e suínos do Brasil. A participação está
sendo promovida em conjunto pela Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) e pela Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
*com informações da Gazeta do Povo.
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Comunicados

10º CONCURSO DE SILAGEM DE MILHO - INSCRIÇÕES
A Fundação ABC informa que as inscrições para a 10ª edição do Concurso de Silagem de Milho encerram no
dia 15 de junho. Ainda dá tempo de participar! Informe-se com o técnico ou entre em contato com o setor
de Forragicultura, pelo email: maryon@fundacaoabc.org / telefone: (42) 3233-8600 (Richard ou Maryon).

PLANILHA DE CUSTOS DE MANUTENÇAO AGRÍCOLA ATUALIZADA
O setor de Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão atualizou a planilha de custos de Mecanização
Agrícola. O arquivo está disponível no site da fundação (www.fundacaoabc.org). Basta clicar em áreas de
pesquisa, no topo da página, e depois clicar no botão verde (Acesse aqui) do próprio setor (MAAP).

LOJAS AGROPECUÁRIAS PROMOVEM SEMANA DE
PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS
As lojas agropecuárias Frisia convidam os cooperados para participarem da semana de compra programada
Bayer: de 21 a 25 de maio. Neste período, as lojas estarão com preços diferenciados nos produtos
veterinários da linha Bayer e com prazo de pagamento em até 6x (na conta do cooperado). Aproveitem a
oportunidade e façam sua programação até dezembro de 2018.

AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE FERTILIZANTES
Já estão disponíveis todas as programações de fertilizantes da Safra 2018/2018 para agendamentos,
necessários para a antecipação dos carregamentos com o objetivo de evitar a falta de produtos, geralmente
causados por problemas portuários e logísticos.
Para agendamento, entre em contato nos telefones:
Carambeí (42) 3231-9088/3231-9090 | Tibagi (42) 3231-8087 | Ponta Grossa (42) 3700-2994/3700-2992
Imbituva (42) 3231-8971 | Teixeira Soares (42) 3231-8994
Nitrogenados: deverão ser armazenados apropriadamente, para evitar o empedramento;
Desconto BIG-BAG para entrega direta na propriedade: R$ 4,50/ton.

CONTROLE DE PRAGAS: PREÇOS PROMOCIONAIS PARA COOPERADOS
Preços promocionais nos serviços de controle de pragas para os cooperados: serviços que envolvem
procedimentos de desinsetização para controle de insetos (baratas, formigas, traças, pulgas, etc.) e
aracnídeos (ácaros, aranhas e escorpiões) e serviços de desratização (ratos, camundongos, ratazanas e
ratos de telhado). Estão inclusas aplicações nas áreas internas, externas e forro das residências. Os valores
para serviços residenciais, conforme área construída do imóvel, são:
De 1m² a 100 m² = R$ 1,20 por m²
De 101m² a 200m² = R$ 1,10 por m²
De 201m² a 300m² = R$ 1,00 por m²
Acima de 300 m² = R$ 0,90 por m²
Os agendamentos e formas de pagamento devem ser acertados diretamente com a empresa responsável.
Entre em contato com Karoline Kimura: (42) 3243-0499/ (42) 9 9129-8252. OBS.: Valores são válidos
somente para residências; consulte para realização de serviços em granjas, leiterias, barracões, etc.
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AVISOS E OPORTUNIDADES

VENDA DE IMÓVEL RURAL - FAZENDA PROGRESSO
A Frísia Cooperativa Agroindustrial coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado, um
imóvel rural de sua propriedade, conforme as especificações abaixo:
Denominação do imóvel: Fazenda Progresso
Localização: Colônia Augusta Vitória s/n – Ortigueira – Pr.
Área total: 71,37 ha / Área agricultável: 53,30 ha/ Número de matrículas: 02/ Modalidade de venda: ad
corpus / Preço mínimo: R$ 2.530.000,00
As propostas devem ser enviadas ao Comitê de Crédito da Frísia, protocoladas na Secretaria da Diretoria,
até o dia 11 de junho, às 17h30.
O Comitê de Crédito se reserva não direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar todas as
recebidas, a seu critério.

AVISO

Está chegando o prazo final do CAR! Você já fez o seu?

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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