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Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

26

de setembro (4ª-feira)
Comitê Suinícola

28

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

de setembro (6ª-feira)
Conselho Fiscal

de setembro (6ª-feira e sábado)

28/ 29

Programa de certificação de
Conselheiros Cooperativos

REUNIÕES COMERCIAIS
26 de setembro (quarta-feira) – Reunião Comercial Carambeí – 8h – Local: Auditório Leendert de Geus
26 de setembro (quarta-feira) – Reunião Comercial Teixeira Soares – 19h - Local: Entreposto
27 de setembro (quinta-feira) – Reunião Comercial Tibagi – 9h – Local: Auditório Fazenda Fortuna
27 de setembro (quinta-feira) – Reunião Comercial Imbituva – 19h – Local: Restaurante Delícia

Acontece na Frísia

FRÍSIA RECEBE VISITA DE ACADÊMICOS DA UFPR

Igor Leal

No sábado, 15 de setembro, a Frísia recebeu a visita de acadêmicos dos cursos de Agronomia e Zootecnia
da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Ao todo, cerca de 20 estudantes estiveram presentes no
auditório Leendert de Geus, em Carambeí.
O grupo foi recepcionado
pelo superintendente da
Frísia, Emerson Moura, que
ressaltou a importância do
momento. “É um grande
prazer receber vocês aqui e
mostrar o sistema do
cooperativismo paranaense”,
ressaltou o superintendente.
Emerson abordou sobre a
história e funcionamento da
cooperativa e explicou sobre
a Unium e modelo da
intercooperação.
Para explicar mais a fundo
sobre as atividades pecuária
e agrícola da Frísia, o gerente
de Negócios Pecuária, Mauro Sergio Souza, e o engenheiro agrônomo, Wagner Maciel Mello realizaram
apresentações sobre suas áreas.
Além das apresentações, os visitantes puderam conhecer a estrutura do Centro Administrativo e visitar o
Parque Histórico de Carambeí.
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FRÍSIA PROMOVE EVENTO DE ENERGIA SOLAR
Geração, conservação, utilização e benefícios.
Essas foram as palavras que definiram a
primeira edição do Evento de Energia Solar
Fotovoltaica. Ao todo, foram mais de 100
pessoas reunidas no Pavilhão de Exposições
Frísia em Carambeí, nesta quinta-feira, 20 de
setembro.
O evento, promovido pelo setor ambiental da
Frísia, iniciou com a palestra da Smart Energy
com o tema “eficiência energética e geração
fotovoltatica”. Subiram ao palco os
palestrantes Celso Kloss, Rafeel Sabetzki e
Fernando Augusto. Em um segundo
momento, o tema “Cenário de Energia no
Brasil e perspectivas para o futuro” foi
abordado por Alceu Candido e Marcos
Vinicius Gusmão da 3G Energia.

Igor Leal

Além das palestras, os visitantes presentes
tiveram contato com dez empresas
expositoras que abordaram sobre a
instalação de placas fotovoltaicas, geração de
energia solar e financiamento de projetos
relacionados ao tema.
Em breve, saiba mais na TV Frísia!

Comunicados

AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE SEMENTES DE SOJA
UBS – PONTA GROSSA II
A partir desta safra, os associados devem agendar a retirada de semente de soja na UBS de Ponta Grossa II. O
agendamento deverá ser feito com 7 dias de antecedência da data desejada para retirada e o associado deve
informar matrícula; variedade; quantidade; se a semente é tratada ou não; tipo de veículo que será enviado;
data; e horário desejados. O agendamento será considerado conforme disponibilidade de produto, datas e
horários indicados. A confirmação do agendamento será realizada via protocolo enviado por e-mail, SMS ou
WhatsApp.
Para realizar o agendamento, esteja atento a algumas condições:
- Agendamentos por telefone devem ser feitos das 07h30 às 12h
- O motorista e veículo devem se apresentar com 15 minutos de antecedência ao horário agendado.
- A tolerância para atrasos será de 10 minutos, após esse prazo o veículo é automaticamente reposicionado
no fim da fila do dia agendado.
- Somente serão carregados os produtos agendados.
- Os motoristas devem apresentar o protocolo de agendamento.
- Veículos não agendados somente serão carregados se houver disponibilidade de horário ao término dos
carregamentos previamente agendados.
Obs: Por ser um projeto piloto, na UBS de Tibagi, não será adotado agendamento para retirada de semente
de soja neste ano.
Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (42) 98808-1764 ou e-mail
agendamento.sementes@frisia.coop.br.
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TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA E ENTREGA DE BIG BAG
A UBS já definiu como será feita o tratamento de semente industrial (TSI)
Ao todo, serão 15 cultivares de soja, que estão descritos abaixo. A entrega será somente para sementes
tratadas na cooperativa. Para este ano ficou definido com a área técnica o tratamento de semente industrial
(TSI) de soja das 15 cultivares abaixo. A entrega em big bag será somente para as sementes tratadas na
cooperativa. As cultivares sem tratamento, poderão ser entregues em big bag desde que tenha
disponibilidade em estoque. Caso contrário será em saco.
NA 5909 RG

M 5917 IPRO

55I57 RSF IPRO (Zeus)

NS 5445 IPRO

M 5947 IPRO

58I60 RSF IPRO (Lança)

NS 6209

M 6410 IPRO

BMX ATIVA RR

NS 6909 IPRO

M 5705 IPRO

TMG 7062 IPRO

BS 2606 IPRO

M 5838 IPRO

TMG 7063 IPRO

Confirme o TSI antes de retirar a sua semente na unidade de Tibagi. Em Ponta Grossa será feito via
agendamento. As demais cultivares não constante nesta lista, poderão ser negociadas diretamente com cada
UBS, de acordo com disponibilidade de tempo e volume mínimo necessário para realizar o tratamento.
Para mais informações ou agendamento entre em contato com as unidades.
UBS TIBAGI: 3275-8081 / 98809-2809
UBS PG II: (42) 98808-1764 conforme orientação de agendamento a seguir.

NOVO ITEM DA TABELA DE PAGAMENTO POOL LEITE
O setor de Pecuária Leiteira informa aos cooperados sobre o novo item que será inserido na tabela de
pagamento do Pool Leite. O critério de penalização para o leite fora do padrão terá início a partir de 1º de
novembro de 2018.

Em caso de dúvidas, entre em contato com técnico responsável pela sua propriedade.

EQUIPAMENTOS À VENDA PARA COOPERADOS
A Frísia oferece aos seus associados três 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:

Avisos e Oportunidades

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

Interessados, devem
entrar em contato com
Alessandro Bueno no
telefone: 42 988686415.
Obs: Frete e retirada por
conta do comprador.
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Avisos e Oportunidades

VISITA DE MULHERES À FÁBRICA DA NEW HOLLAND
A concessionária Tratornew / New Holland convida cooperadas, esposas de cooperados e familiares maiores de 12
anos da Frísia para participar de visita à fábrica, que dedica o mês de outubro para ações diretamente relacionadas às
mulheres do Agronegócio.
A visita está marcada para o dia 9 de outubro, com a seguinte programação:
07:00

Saída da Cooperativa Frísia em Carambeí (ônibus enviado pela concessionária Tratornew)

09:00

Coffee de Boas-vindas na Galleria New Holland

09:15

Apresentação no auditório da Galleria

09:45

Início da visita na linha de tratores, transmissões e colheitadeiras

11:30

Almoço na associação interna da fábrica

14:00

Retorno para a cooperativa

Não haverá nenhuma despesa para o grupo. Teremos visita na New Holland Store.
Interessadas podem confirmar sua participação enviando nome e RG para Silvia, na Assessoria de Cooperativismo,
através dos contatos (42) 98871-8049 ou silvia.roorda@frisia.coop.br. Vagas limitadas!

CURSOS DO SENAR – SETEMBRO E OUTUBRO 2018
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – MANEJO E ORDENHA
DATA: 24 a 27 de setembro / HORÁRIO: 8h às 17h / LOCAL: Sindicato Rural de Carambeí
CARGA HORÁRIA: 28h / Nº DE VAGAS: 8 a 15 alunos
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS – NR 31
DATA: 15 a 19 de outubro ou 22 a 26 de outubro / HORÁRIO: 8h às 17h / LOCAL: Sindicato Rural de Carambeí
CARGA HORÁRIA: 24h /VAGAS: 6 a 9 alunos
TRABALHADOR NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS – NR 31.8
DATA: 29 a 31 de outubro / HORÁRIO 8h às 17h / LOCAL: Sindicato Rural de Carambeí
CARGA HORÁRIA: 24h / VAGAS: 10 a 15 alunos
Mais informações e inscrições: Sindicato Rural de Carambeí – (42) 99848-5664 / (42) 98887-3366 ou pelo email: sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br.

VENDA DE PROPRIEDADE
CHÁCARA SEDE DA TABATINGA
PROPRIETÁRIO: Lauro Antonio Martins Taques
Área total: 27,87 há / Área de plantio: 20 ha
Reserva Legal: 5,57 há
Área agricultável: 20,23 há / Outros: 2,07 ha
Casa sede alvenaria 150m2, 2 casas para funcionários,
estábulo para 42 vacas alvenaria, barracão bezerreiro
para 16 animais, galpão e garagem, padrão energia,
água de nascente por gravidade.
Mais informações pelo telefone 42 98827-9103.

VIII SUL LEITE
O Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia
do Leite – CMETL – promove entre os dias 3 e 5 de
outubro a 8ª edição do Sul Leite. O evento visa discutir
os principais desafios e avanços da cadeia produtiva do
leite. Ao todo serão cerca de vinte palestras promovidas
no auditório Leendert de Geus, em Carambeí.
Cooperado Frísia poderá assistir a palestra
gratuitamente, porém o número de vagas é limitado.
Garanta já a sua! Entre em contato com Michelle, da
Pecuária, pelo telefone: 42 3231-9197 ou
michelle.baldasso@frisia.coop.br. .

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