Edição 39 – Ano 2018 – 27 setembro a 3 de outubro
Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

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

28 de setembro - sexta-feira
Conselho Fiscal
28 e 29 de setembro – sexta-feira e sábado
Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos
3 a 5 de outubro – quarta a sexta-feira
VIII Sul Leite no Auditório Leendert de Geus
4 de outubro – quinta-feira
Show Tecnológico de Inverno

FIQUE POR DENTRO!

4 de outubro (5ª-feira)
REUNIÃO DE SUINOCULTORES
- Instrução normativa ADAPAR portaria 265
- Biosseguridade de suínos
- Peste Suína Africana
Às 14h, na Casa do Criador em Carambeí.

Agriwin

VAMOS FALAR SOBRE O

AGRIWIN?

Dando continuidade à nossa campanha da Agriwin, hoje é o dia do depoimento do
cooperado Max Kuhn. Confira:

Max Kuhn
Cooperado

Por ter sido desenvolvido por uma equipe de
alta competência e bastante familiarizada com
o movimento do produtor dentro da
cooperativa, o AGRIWIN oferece de maneira
simplificada ao usuário o controle de seus
custos, produção e de suas finanças através da
integração direta com a cooperativa, isso sem
falar da possibilidade de trabalho na nuvem
que permite acesso de qualquer máquina em
qualquer lugar que tenha conexão de internet.
Sem dúvidas, o Agriwin é uma ferramenta
indispensável para controle da atividade de
maneira simples e eficiente.

E você? Quer ter seu depoimento publicado aqui no Informe? Quer saber mais sobre o programa?
Entre em contato com o nosso setor financeiro! 42 3231-9362, com Marcelo.
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Comunicados

PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS SAFRINHA 2018/2019 E
PLANTIO ANTECIPADO DE SAFRA INVERNO 2019/2019
Entre os dias 1º e 19 de outubro, estará aberto o período para programação da SAFRINHA 2018/2019 (soja, milho,
feijão, milheto, sorgo e outros) e INVERNO 2019/2019 para plantios anteriores a 1º de abril de 2019. Plantios
posteriores a esta data serão programados em janeiro do ano que vem.
Contate seu agrônomo e agende sua programação!

Está na hora da segunda edição do Show Tecnológico de
Inverno, promovido pela Fundação ABC. Acontece no dia 4 de
outubro, a partir das 8h no Campo Demonstrativo e
Experimental de Ponta Grossa. O evento é direcionado
exclusivamente para cooperados da Frísia, Castrolanda, Capal
e convidados externos e é uma realização da Fundação ABC,
patrocinado pela Sementes Batavo e Sementes Castrolanda.
Confira a programação:

Divulgação

SEGUNDA EDIÇÃO DO SHOW TECNOLÓGICO DE INVERNO DA
FUNDAÇÃO ABC

Palestra de abertura – Influências Globais no Trigo Nacional
Roberto Sândoli Júnior – Consultor em Gerenciamento de
Risco na INTL FCStone.
Estações – Agrometeorologia; Filopatologia; Fitotecnia;
Forragens e Grãos; Herbologia; Solos.
Momento Basf – Lançamento do produto ATECTRA
Quer ter acesso a programação completa? Acesse:
http://fundacaoabc.org/eventos/show-tecnologico-de-inverno/

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.

Acontece na Frísia

FARINHA HERANÇA HOLANDESA – JÁ CONFERIU ESTA
NOVIDADE DA UNIUM?
Agora a Herança Holandesa, que já é conhecida
pelas grandes indústrias do ramo alimentício,
também pode ser encontrada na linha de varejo:
farinha de trigo premium, farinha de trigo
tradicional, farinha de trigo integral, farinha de trigo
para pizza, além de pré-mix para pão francês e pão
doce.

Divulgação

A marca já pode ser encontrada nos principais
supermercados dos Campos Gerais: Super Cipa,
Mercado Faisão, Mercado Leniar, Ponto Verde
Supermercados, Pão de mel, Supermercado Vitor,
Supermercados Rickli, Rizolar, Mercado Iapó,
Priotto, dentre outros.
Os próximos estabelecimentos que receberão a linha de produtos são os supermercados Dal
Center e Saviski em Prudentópolis; Unimax e Panificadora Andretti em Guarapuava;
Supermercados Tozetto em Ponta Grossa e ainda a Panificadora Três Irmãs em Carambeí.
Aproveite esta novidade!
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COOPERADOS DO TOCANTINS PASSAM POR TREINAMENTO
SOBRE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO RURAL

Erica Lima

Cooperados e familiares participaram do treinamento sobre
Gestão e Administração Rural na unidade da Frísia em Paraíso
do Tocantins. A capacitação aconteceu na terça e quartafeira, 25 e 26 de setembro e reuniu cerca de 25 pessoas.
Ministrado pelo consultor José Ney Vinhas, da empresa
Safras e Cifras, o encontro teve apoio do SESCOOP/OCB do
Tocantins e discutiu sobre a busca de alternativas para o
crescimento e desenvolvimento das propriedades rurais,
contribuindo para o negócio, trabalhando em família e
gerindo seu patrimônio com a visão de futuro.

REUNIÕES COMERCIAIS

Claudia Mara Pereira

A Frísia promoveu mais uma rodada de reuniões
comerciais! Apresentado por Alex Santin, coordenador
do Comercial Cereais, as reuniões abordou sobrea précomercialização de trigo para safra 2018/2018 e de soja
e milho para safra 2018/2019. Os custos de insumos
para safra Verão 2018/2019 e as recepções de safra de
inverno também foram assuntos abordados pelo setor
de Insumos e Armazéns e Secadores.
As reuniões aconteceram na quarta-feira, 26 de
setembro, em Carambeí e Imbituva e encerram nesta
quinta-feira, 27 de setembro, em Tibagi e Teixeira
Soares.

Pauta Cultural

PRIMAVERA NOS MUSEUS
A primavera chegou e é claro que estação mais florida do ano não podia passar despercebida. Pensando nisso, o
Parque Histórico de Carambeí participa da 12ª Primavera dos Museus, evento organizado pelo Instituto Brasileiro
de Museus (Ibram) que acontecerá entre os dias 17 e 23 de setembro.
O museu está se preparando para receber grupos escolares com atividade programadas especialmente para o
período e trabalhará a temática Celebrando a Educação em Museus. Durante o evento, o historiador responsável
pelo Núcleo Educativo do Parque, Lucas Kugler, por meio da ação educativa Etnia e Diversidade buscará dar
vozes aos diversos sujeitos históricos e aos legados culturais presentes na comunidade.
A atividade tem por finalidade promover a
valorização de uma sociedade plural construída por
diversas culturas e sujeitos históricos, direcionada a
grupos escolares com idade entre 8 e 12 anos.

Divulgação

Encerrará com a montagem de bonecos papercraft
que representam os trajes étnicos dos indonésios,
poloneses, portugueses, italianos e holandeses,
etnias presentes na história de Carambeí.
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