Edição 36 – Ano 2018 – 6 a 12 de setembro
Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

11

de setembro (3ª-feira)
Reunião Diretoria

12

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

de setembro (4ª-feira)
Comitê Agrícola

14

de agosto (6ª-feira)
Conselho Fiscal

Feriado em Irati 8 de setembro – Sábado – Dia de Nossa Senhora da Luz – Loja Agropecuária fechada

Notícias

FRÍSIA INFORMA: RUMORES DE NOVA PARALISAÇÃO
DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Em virtude dos rumores quanto a paralisação no
transporte, solicitamos para que tenham cautela e
ressaltamos que, junto à Ocepar, estamos monitorando
este cenário que pode afetar fortemente o agronegócio.

•

O nível de óleo diesel nos tanques na propriedade,
agendando entrega do TRR caso entenda necessário.
O mesmo vale para abastecimento de veículos
antecipadamente nos postos de combustíveis;

A Frísia e seus setores, juntamente com as indústrias da
Unium, tem estudado alternativas para antever e
minimizar o impacto de uma possível crise, avaliando
formas de operacionalidade.

•

A retirada de fertilizantes e defensivos seguirá
agendamento, podendo ser avaliada sua
antecipação;

•

Estoque de medicamentos: As Farmácias
Veterinárias poderão atender pedidos antecipados
de itens de primeira necessidade.

•

Entrega de rações: Os estoques de insumos para
rações de suínos e leite estão sendo avaliados pela
indústria de rações, de acordo com a sua limitação
estrutural. Portanto é importante que programe
antecipadamente sua demanda de rações.

De maneira preventiva, avaliem as suas reais
necessidades de reposição de insumos, sejam eles
medicamentos, combustíveis, rações, defensivos e
fertilizantes.
Para as propriedades rurais mais distantes, reforçamos a
importância do gerenciamento e do uso otimizado da
sua capacidade de estoque. Nesse sentido, é importante
avaliar:

Reforçamos a necessidade de alinhamento de suas necessidades e programações com o técnico que lhe
assiste. As dúvidas e esclarecimentos poderão ser feitos nos seguintes contatos:
Para informações técnicas e específicas de cada atividade:

Pecuária Suínos
Pecuária Leite
Insumos Agrícolas
TRR

Jameson – 42 3231 9381
Rubens – 42 3231 9132
Sandra – 42 3231-9086
Bruna - 42 3231-9087
Paulo Constantin – 42 3231-9061

Lojas e Farmácia
Josenei – 42 3231-9051
Logística
Ana Claudia – 42 3231-9077
Fábrica de Rações
Artur - 42 3231-9112
Suínos
Ricardo Cogo – 42 98403 7256
Leite
Jefferson Pagno – 42 98403-7263
Pecuária
Mauro – 42 98824-6588
Comitê de Crise Frísia Cooperativa Agroindustrial
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Claudio Burkot

COLABORADORES
DE ARMAZÉNS E
SECADORES
PARTICIPAM DE
TREINAMENTO
No mês de agosto, cerca de 35 colaboradores dos Armazéns e Secadores dos
entrepostos de Ponta Grossa, Tibagi, Imbaú, Imbituva e Carambeí passaram
por treinamento sobre secagem e armazenagem de produtos agrícolas. A
capacitação foi ministrado pelo Engenheiro Agrícola, Adriano Divino Lima
Afonso, e aconteceu na AFCB.

Sobre o palestrante
Adriano Divino Lima
Afonso é Engenheiro
Agrícola formado pela
universidade Federal de
Viçosa (UFV).

O objetivo do encontro foi qualificar os colaboradores sobras as normativas
de procedimentos e técnicas dando ênfase em itens como qualidade dos
grãos armazenados, regulagens de máquinas de limpeza, secagem de grãos e
outros. A capacitação contribuirá ainda mais para que o setor possa garantir a
qualidade dos produtos recebidos, assegurando a qualidade durante a
armazenagem de grãos e na melhoria contínua, atendimento aos requisitos e,
principalmente, na satisfação e confiabilidade nos serviços prestados na
padronização de grãos para os cooperados.

Ele tem mestrado em
Propriedades Físicas de
Materiais Biológicos e
Doutorado em Controle
de Pragas de Grãos
Armazenados também
pela UFV.

OPERAÇÃO SAFRA VERÃO NO TOCANTINS
Sara Barros

Na terça-feira, 4 de setembro, os cooperados do
Tocantins participaram da Operação Safra Verão,
que aconteceu na unidade de Paraíso do Tocantins.
Ao todo, mais de 40 pessoas estavam presentes na
ocasião, entre colaboradores da Frísia, Fundação
ABC, cooperados e familiares.
O evento foi aberto pela coordenadora da unidade,
Érica Lima e contou com uma apresentação de
Felype Braga, operador de mercado, e agrônomos
da Fundação ABC.

WORKSHOP MDA
Igor Leal

Na quarta e quinta-feira, 5 e 6 de setembro, aconteceu no
auditório Leendert de Geus, em Carambeí, o 3º Encontro
Projeto Gestão MDA Frísia. Os encontros foram divididos em
três turmas, que contemplaram todos os participantes
envolvidos de forma direta e indireta no projeto.
Na quarta, cerca de 20 técnicos participaram de capacitação
no período da manhã. Eles puderam discutir sobre a análise
financeira de uma propriedade. Já a tarde, 50 produtores
participantes da capacitação entre 2016 e 2017 receberam
treinamento. Ambos foram ministrados por Paulo Machado,
da Clínica do Leite.
Já na quinta-feira, Sandro Viechineski, também da Clínica do Leite, ministrou treinamento para 50 funcionários
de propriedade. Na ocasião, eles tiveram oportunidade de discutir sobre questões relacionadas à padronização
de processos e melhoria contínua.
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Notícias

PROFESSORES DO COOPERJOVEM CONCLUEM MAIS UMA ETAPA
Igor Leal

Dando continuidade no programa
Cooperjovem 2018, os professores
participantes do projeto estiveram na
terceira etapa de capacitação. Nesta
oportunidade, eles puderam fazer uma
consultoria individual de seus projetos,
avaliando seus pontos fortes e
discutindo melhorias. Os encontros
aconteceram na segunda-feira, 3 de
setembro, em Ponta Grossa e terçafeira, 4 de setembro, em Carambeí.
Recapacitação
Na quarta-feira, 5 de setembro, foi o momento da recapacitação do Cooperjovem, no qual os professores que já
desenvolveram projetos anteriormente, puderam revisar os conceitos do programa bem como pensar em novas
estratégias para aplicação nas escolas.
Após esse período de capacitações, os professores passarão para etapa de apresentação dos projetos que
acontece em 6 de novembro em Carambeí.

EVENTO DE ENERGIA SOLAR
Geração, conversão, utilização, benefícios. Esses serão alguns pontos discutidos no evento de Energia Solar Fotovoltaica.
Data: 20 de setembro – quinta-feira | Local: Pavilhão de Exposições Frísia | Horário: 8 horas
Palestras:
• Cenário de Energia no Brasil e perspectivas para o futuro
Alceu Candido; Marcos Vinicius Gusmão
• Smart Grid – Rede de energia inteligente e sustentável
Celso Kloss
Confirme sua presença até 17 de setembro com Robert – 42 3231-9082.

Obs: Leve sua fatura de energia e
histórico de consumo dos últimos
12 meses para fazer simulações de
projetos com as empresas de
Energia Solar Fotovoltaica que
estarão presentes no evento.

Comunicados

VENDA DE SOJA A TERMO (FUTURA)
Devido às incertezas do mercado agrícola e
financeiro de 2019, o setor Comercial
Cereais alerta os associados sobre a
importância de assegurar seu custo de
produção. Esta é a melhor maneira de não
sofrer com possíveis baixas nos preços da
soja no ano que vem. O setor recomenda a
avaliação da trava do custo dos insumos. O
gráfico ao lado mostra um breve histórico do
Preço de Venda x Custo Insumos por
hectare. Nesse momento, a “troca” é mais
favorável do que em anos anteriores.
Lembrando que sempre a decisão final
sempre será sua.

Para saber mais sobre o assunto, contate o setor comercial pelo telefone 42 3231-9196.

3

LOJAS AGROPECUÁRIAS PROMOVEM
SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS
As lojas agropecuárias promovem entre os dias 10 a 22 de setembro a semana de compras programadas.
Durante este período, os associados poderão comprar produtos veterinários da linha Valleé com preços
diferenciados e podem parcelar em até 5x na conta do cooperado.
Aproveite!

IAP LIBERA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA
O licenciamento ambiental da atividade de Bovinocultura de leite e de corte, confinada e semiconfinada, já pode ser
solicitado no Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Os empreendimentos de bovinocultura já existentes terão um
prazo de 24 meses para requerer a regularização junto ao órgão ambiental. A Licença Ambiental para atividade de
bovinos de leite já está sendo exigida por algumas instituições financeiras nos projetos de solicitação de crédito.
Para mais informações, entre em contato com o setor Ambiental: Jean 42 3231-9380 ou Diego 42 3231-9167.

Avisos e Oportunidades

EQUIPAMENTOS À VENDA PARA COOPERADOS
A Frísia oferece aos seus associados quatro máquinas de limpeza. Os equipamentos estão disponíveis na unidade de
Ponta Grossa II e podem ser visitados e analisados. Confira as especificações técnicas dos equipamentos e os valores:
Máquina de limpeza 40 ton/hr – Entriger

R$ 7.000,00

Máquina de limpeza 40 ton/hr – Entriger

R$ 7.000,00

Máquina de limpeza 40 ton/hr – Kepler Weber

R$ 6.000,00

Máquina de limpeza 40 ton/hr - Kepler Weber

R$ 6.000,00

Interessados, devem
entrar em contato com
Alessandro Bueno no
telefone: 42 98868-6415.
Obs: Frete e retirada por
conta do comprador.

Pauta Cultural

PARQUE HISTÓRICO ABRIRÁ NORMALMENTE NO FERIADO
Semana de feriado prolongado ideal para programar um passeio seja sozinho, com amigos ou com a família.
Conhecer e vivenciar uma nova cultura sem precisar viajar para fora do país. Que tal aproveitar para visitar o
Parque Histórico de Carambeí e conhecer a história da imigração na região?
No dia 8 de setembro, a partir das 15 horas, o Parque ganhará vida com o Museu Interativo. Pessoas da
comunidade encenarão o cotidiano dos imigrantes na Colônia Carambehy, é uma oportunidade para os visitantes
conhecerem a cultura dos imigrantes e saber mais sobre a história da cidade.
Divulgação

Serviço
O Parque Histórico de
Carambeí abre para visitação
de terça a domingo, das 11
às 18 horas. No feriado e no
final de semana o horário de
funcionamento do museu
será o mesmo. Mais
informações pelo e-mail
agendamento@aphc.com.br.
* Com informações do site do APHC

Informe Frísia em Foco
Redação: Igor Leal; Silvia Roorda
Diagramação: Cristian Tabor
Fale conosco! – comunicacao@frisia.coop.br ou 42 3231-9176.
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