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Comunicados

NOTA AOS COOPERADOS
Chegamos ao quarto dia de bloqueio nas estradas, e a Frísia está desde o início trabalhando de forma
permanente para minimizar os prejuízos aos seus produtores.
Ações estão sendo tomadas em conjunto com os produtores no sentido de prestar atendimento nos
serviços essenciais de alimentação dos animais, no destino da produção e no suprimento de insumos. A
assistência técnica está inteiramente à disposição prestando atendimento.
Os órgãos representativos do setor, do sistema cooperativo e a Frísia seguem pressionando os governos
Estadual e Federal por uma solução imediata.
Os serviços paralisados até o momento são:
- Produção e entrega de rações;
- Coleta de leite;
- Transporte de suínos;
- TRR;
- Postos de combustíveis;
- Transporte de insumos agrícolas;
- Logística em geral;
- Agroindustrialização.
Para mais informações sobre os serviços paralisados:
Adriano Braga (suínos) – (42) 3231 9381
Rubens Bueno (leite) – (42) 3231 9132
Ricardo Cogo – (42) 98403 7256
Nelson Rocha (agrícola) – (42) 98403 7278

ORIENTAÇÃO DO POOL PARA DESCARTE DE LEITE
Em função da mobilização e bloqueio dos caminhoneiros nas rodovias do país, o Pool Leite
informa que apesar de todos os esforços para manter as coletas, a partir desta data as mesmas
estão suspensas. As diretorias das cooperativas continuam trabalhando em busca de soluções
para escoar nossa produção das unidades industriais.
Orientamos os produtores para que todo descarte de leite siga o processo padrão e que seja
comunicado imediatamente o técnico da cooperativa que atende a propriedade.
Processo padrão para descarte: contatar o técnico da cooperativa que atende sua propriedade,
registrar com fotos e vídeos o volume descartado, encaminhar os registros para o técnico, a
cooperativa irá documentar os registros junto ao Pool Leite.

As atividades de coleta retornarão assim que as estradas forem liberadas
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Palavras da Governança

EMERSON MOURA – Superintendente
Estamos enfrentando uma semana difícil, não só para o agronegócio mas para toda a
cadeia produtiva do nosso país.
A greve dos caminhoneiros colocou à prova a
dependência do transporte rodoviário, e para os
nossos produtores os prejuízos já se acumulam.
Em todo o Paraná são 150 pontos de bloqueio que
impossibilitam que os serviços rotineiros cheguem
até os nossos cooperados.
Não precisamos listar as dificuldades porque cada
um sabe a realidade que a manifestação está
impondo no dia a dia do seu negócio.
Toda a equipe da Frísia tem acompanhado de
perto esta situação, e nossa demanda por uma
solução imediata está sendo pleiteada por
representantes do setor e do sistema cooperativo.
A Frísia está a postos e pronta para atender cada
cooperado de forma personalizada neste momento
de crise, trabalhando para minimizar o impacto na
Emerson Moura
atividade.

Calendário da Semana

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

Reuniões:
- Conselho fiscal – quinta-feira – 24 de maio
- Comitê Pecuário – sexta-feira – 25 de maio

EXPEDIENTE
Na próxima quinta-feira, 31 de maio, é feriado de Corpus Christi.
Em razão disso, confira como será o expediente na cooperativa.

CORPUS CHRISTI – QUINTA-FEIRA – 31 DE MAIO
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Notícias

FRÍSIA SEDIA ENCONTRO DE LIDERANÇA FEMININA

Aconteceu, nos dias 23 e 24 de maio, a 13ª edição do Elicoop, encontro promovido pelo Sescoop que
reúne as principais lideranças femininas do Estado. Ao todo, cerca de 270 mulheres de 15 cooperativas
do Paraná estiveram presentes no evento, que ocorreu no Pavilhão de Exposições da Frísia.
Na quarta-feira, lideranças femininas da Frísia participaram de um painel, onde relataram sobre suas
histórias de sucesso no agronegócio. As participantes também visitaram o Parque Histórico,
conhecendo a história da cooperativa e da colonização de Carambeí.
No período da tarde, elas tiveram a oportunidade de conhecer a administração de três propriedades
modelos da cooperativa, possibilitando uma troca de experiências em assuntos como sucessão familiar
e produtividade. Após as visitas, elas participaram da oficina “Empreendedorismo e a minha vida”
ministrada pelo instrutor Eliseu Felipe Hoffman e assistiram à apresentação musical do grupo Sonatta.
No dia seguinte, foi a vez do palestrante Maurício Louzada subir ao palco e contar um pouco de sua
história, emocionando as participantes.
Para o coordenador de Marketing e Comunicação da Frísia, Luciano Tonon, o evento teve resultados
positivos: “Para nós da Frísia é uma satisfação ser a cooperativa anfitiã do Elicoop, pois acreditamos
que este debate saudável promove a interação entre as lideranças femininas e fortalece o
cooperativismo paranaense, estimulando a participação ativa das mulheres no agronegócio”.
Ainda durante o evento, foi anunciado que a cooperativa Copagril sediará a edição do Elicoop 2019.

MAIO AMARELO É MARCADO POR DIVERSAS AÇÕES NA FRÍSIA
A CIPA e o SESMT, em parceria com empresas da região, promoveram diversas atividades relacionadas
ao Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização dos motoristas sobre os cuidados com o trânsito.
Na quarta-feira, 16 de maio, colaboradores da cooperativa e de outras empresas fizeram uma “blitz do
bem” em frente ao colégio estadual Júlia Wanderley, em Carambeí. Foram entregues folders e
repassadas dicas sobre direção defensiva para os motoristas que passavam por lá.
Na sexta-feira, 18 de maio, membros da CIPA e do SESMT
estiveram em frente ao estacionamento do Centro
Administrativo, em Carambeí, orientando os funcionários sobre
prevenção de acidentes de trânsito.
Continuando as ações, o auditório Leendert de Geus foi palco de
uma palestra sobre cuidados no trânsito para ciclistas,
ministrada pelo comandante do destacamento da Polícia Militar
de Carambeí, sargento Marçal, na quarta-feira, 23 de maio.
Cerca de 50 colaboradores estiveram presentes na ocasião.
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Acontece na Frísia

FÓRUM COMERCIAL TERÁ ARNALDO JABOR
E ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS
A Frísia promoverá mais um Fórum Comercial abordando cenário político-econômico, com a
participação dos renomados palestrantes: Arnaldo Jabor e Alexandre Mendonça de Barros.
O evento acontece na terça-feira, 12 de junho – a partir das 13h / anexo ao Parque Histórico de
Carambeí – Pavilhão Frísia.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.eventbrite.com.br
Para mais informações contatar a Tanise, no telefone 42-3231-9196.

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.
O evento acontece 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.

Avisos e Oportunidades
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 há / 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 de
Diretoria, até o dia 11 de junho, às 17h30.
O Comitê de Crédito se reserva no direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar todas as
recebidas, a seu critério.

Informe Frísia em Foco
Textos / Diagramação: equipe de Comunicação e Marketing
Fale conosco! Dúvidas, críticas, sugestões:
Silvia – silvia.roorda@frisia.coop.br / (42) 3231-9367 / Whats: (42) 9 8871-8049
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