Edição 28 – Ano 2018 – 12 a 18 de julho
Calendário da Semana

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

17 de julho (terça-feira) – Comitê Suinícola
18 de julho (quarta-feira) – Reunião Comercial Carambeí – 8h – Local: Auditório Leendert de Geus
18 de julho (quarta-feira) – Reunião Comercial Imbituva – 19h – Local: Restaurante Delícia
19 de julho (quinta-feira) – Reunião Comercial Tibagi – 9h – Local: Auditório Fazenda Fortuna
19 de julho (quinta-feira) – Reunião Comercial Teixeira Soares – 19h - Local: Entreposto
FERIADO

14 de julho (sábado) - Aniversário de Teixeira Soares – Unidade fechada

Acontece na Frísia

SETOR DE INSUMOS
INSTALA PÓRTICO MÓVEL

Maycon Antunes de Souza

O Setor de Insumos, com foco em boas práticas e
visando adequar as operações conforme a NR 35,
sobre ‘Trabalho em Altura’ pesquisou um
equipamento que adequasse a segurança das
operações no processo de carregamento de
fertilizantes e sementes forrageiras.
Após pesquisa e testes o setor identificou um
pórtico móvel, no qual os colaboradores não ficam
expostos aos riscos de queda durante engate de
big bags, garantindo assim sua integridade física.
Com esta atitude o setor demonstra que está
alinhado com a proposta da cooperativa na
prevenção de acidentes.
A implantação do pórtico móvel aconteceu em
junho de 2018 e o setor prevê a instalação destes
equipamentos em todas as unidades da área de
Insumos da Frísia.
“Esse projeto é um passo muito importante, pois além da cooperativa oportunizar sugestões o pórtico
regulariza nossas operações conforme NR35, e atende um dos principais quesitos da Cooperativa: A
segurança de nossos colaboradores”, ressalta Maycon Antunes de Souza, idealizador do projeto.
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ESCOLA DE SUINOCULTURA
CONCLUI MAIS UM MÓDULO
Na terça-feira, 10 de julho, os funcionários de granja
participantes da Escola da Suinocultura tiveram a última aula
deste módulo. Ao todo, foram 36 horas de capacitação
focada nas fases da creche, abordando temas como manejo,
nutrição, sanidade, bem-estar e segurança. A Escola de
Suinocultura capacita participantes para que eles apliquem
na prática os conhecimentos obtidos na cooperativa.

Após a aula, os colaboradores foram recepcionados no Espaço Gourmet, na Matriz, onde receberam o
certificado de conclusão de curso.
Esta foi a segunda turma da Escola de Suinocultura da Frísia. O próximo módulo abordará o tema reprodução
e tem previsão de início para ano que vem.

COLETA LEGAL MOVIMENTA UNIDADES DA COOPERATIVA
Aconteceu mais uma edição do Coleta Legal que,
desta vez, foi dividida em dois dias: terça e quartafeira, 10 e 11 de julho. Ao todo foram 6.200 kg de
materiais coletados e mais de 80 cooperados
participantes em cerca de 10 municípios.

André Felipe de Mello

“Percebemos que novos associados têm aderido ao
programa e isso é muito positivo. Conseguimos
atender novos pontos de coleta, chegando a vários
municípios. Desta maneira, percebemos que o
Coleta legal é fundamental para que o produtor
permaneça executando suas atividades de maneira
consciente e sustentável.
Mais ações
Além da Coleta Legal, nos dia 26 e 27 de junho, o setor Ambiental promoveu a coleta de resíduos de
manutenção, na qual os cooperados entregaram resíduos de embalagens e filtros de óleo, estopas e
outros materiais. A ação aconteceu nos municípios de Carambeí, Ponta Grossa, Tibagi, Imbaú,
Teixeira Soares e Imbituva.
No total, foram coletadas 2,3 toneladas de resíduos, quase 50% a mais que o volume do ano
passado. Os resíduos coletados foram destinados para reciclagem e coprocessamento.

COOPERADOS ASSISTEM PALESTRA
SOBRE PREVENÇÃO DE DOENÇAS
Cooperados estiveram presentes no Auditório Leendert de Geus, em Carambeí, na segunda-feira, 9 de julho,
para assistir a uma palestra ministrada por Alba Martos Raich, representante da Hipra, empresa parceira da
Frísia. Cerca de 20 cooperados estiveram presentes na ocasião e puderam entender sobre o controle e
prevenção de doenças e produção de vacinas.
Além dos cooperados, na terça-feira, 10 de julho, colaboradores da pecuária participaram de um treinamento
com a palestrante Alba, também em Carambeí.
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FRÍSIA RECEBE VISITA
DE ALUNOS DA ESALQ
Nesta quinta-feira, 12 de julho, a Frísia
recebeu a visita de 25 alunos da Esalq de
São Paulo, universidade voltada ao
ensino, pesquisa e extensão universitária
nas áreas de ciências agrárias, sociais
aplicadas e ambientais. Os estudantes
foram recepcionados no Auditório
Leendert de Geus, em Carambeí.
Durante a ocasião eles assistiram à apresentação institucional da cooperativa, ministrada pelo coordenador
de Comunicação e Marketing, Luciano Tonon Silva. O coordenador de Comercial Cereais, Alex Sandro Santin,
falou sobre os principais números da área agrícola da Frísia.
Após a passagem pela cooperativa, os estudantes visitaram a Fazenda Vale do Jotuva. No período da
tarde, seguiram até o Moinho de Trigo e encerraram a visita na Unidade de Beneficiamento de Sementes
de Ponta Grossa.

Comunicados

AGENDAMENTO PARA TRATAMENTO DE SEMENTE DE MILHO
O setor de Insumos inicia no mês de agosto o agendamento para o tratamento das sementes de milho para
Safra 2018/2019. As solicitações devem ser feitas com, no mínimo, uma semana de antecedência.
O tratamento da Semente de Milho Waxy será realizado somente aos sábados e os cooperados devem se
programar para que as sementes possam ser tratadas e entregues dentro do prazo estipulado.
Para agendar, entre em contato com o setor de insumos da sua unidade:
Carambeí – 42 3231-9088 ou 42 3231-9090
Tibagi – 42 3275-8087 ou 42 3275-8088
Ponta Grossa – 42 3700-2992 ou 42 3700-2994
Imbituva – 42 3231-8971
Teixeira Soares – 42 3231-8994

AGENDAMENTO PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES
DIRETO NA PROPRIEDADE
O setor de Insumos está programando a retirada antecipada de fertilizantes para Safra 2018/2019, com
desconto de R$ 7,00 por tonelada em nota fiscal.
Esta condição será concedida para quem agendar e receber entre 12 de julho e 31 de agosto e é válida
apenas para os associados que agendarem carga fechada da mesma fórmula de adubo e recebê-la
diretamente na propriedade. Neste caso, somente a troca de nota fiscal acontecerá na cooperativa.
Para agendar, entre em contato com o setor de insumos da sua unidade:
Carambeí – 42 3231-9088 ou 42 3231-9090
Tibagi – 42 3275-8087 ou 42 3275-8088
Ponta Grossa – 42 3700-2992 ou 42 3700-2994
Imbituva – 42 3231-8971
Teixeira Soares – 42 3231-8994
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TAXAS DE JUROS PARA SAFRA 2018/2019
Confira quais serão as taxas de juros aplicadas para safra 2018/2019.

Banco do Brasil
Juros = 7% a.a.
Tarifa de análise = 0,5%
IOF = 0,38%
Total = 7,88%

Sicredi
Juros = 7% a.a.
Tarifa de análise = 0,5%
IOF = 0,38%
Total = 7,88%

Frísia duplicatas - prazo safra
Juros = 8% a.a.
Adm = 0,5%
Fundo risco = 0,5%
Capital de Giro Próprio = 3%
Total = 12%

Entre em contato com setor de cadastro para confirmar a opção de custeio:
Rudiard – (42) 3231-9189 / Diogo – (42) 3231-9191

CERTIFICAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BPF
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a certificação no mês de junho com o objetivo de ajudar na
adoção de procedimentos e controles na propriedade leiteira, contribuindo com a gestão.
O Setor Pecuário agradece à participação dos produtores que foram certificados e recertificados listados abaixo:
Certificação: Milena Roberta Vriesman; Dyego Adriano Ferreira da Silva.
Recertificação: Matias Hampf; Jose Alexandre de Aragao; Hugo Jose Fittkau; Jacob Leonardo Voorsluys; Jacco
Arnoud Erkel; Fabio Luis Foggiatto; Julio Cesar Machado; Carlos Antonio Kleina; Ronaldo Onesko; Regiane
Lourdes Moleta; Eliseu Jose Moleta; Renato Stanislavski; Lauro Futra; Ricardo Malinoski; Roseli Konopka Smulek;
Giovane de Paula Lopes; Everton Jean Camilo; Cristina Ottilia Schmidt.

Avisos e Oportunidades

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Carambeí, por meio da Secretaria de Obras, convida todos os interessados a
participarem de Audiência Pública para apresentação do Projeto Técnico de Adequação, Manutenção e
Melhorias da Estrada Rural nos trechos entre a Fazenda Cipó e Ponte Rio Tamanduá.
Local: Câmara Municipal – Rua da Prata, nº 99, Centro
Data: 18 de julho – quarta-feira
Horário: 14h
Informações pelo telefone (42) 3915-1013 ou obras@carambei.pr.gov.br

INSCRIÇÕES DE ANIMAIS PARA EXPOLEITE ESTÃO ABERTAS
As inscrições de animais para a 46° Expoleite estão abertas e seguem até o dia 13 de julho.
O julgamento se mantém dividido em gado Vermelho e Branco e gado Preto e Branco.
Para se inscrever basta acessar o link da APCBRH: https://www.apcbrh.com.br/exposicoes/inscricoes
Demais informações sobre inscrições ou julgamento, tratar com Faine, pelo telefone (43) 3512 1027 ou pelo
e-mail pecuaria@capal.coop.br

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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