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Outubro Rosa

SAÚDE É O DESTAQUE DO MÊS DE

OUTUBRO
A Campanha Outubro Rosa completa 10 anos em 2018, conscientizando a população sobre
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Frísia não
poderia deixar esta causa tão importante passar despercebida. Durante todo o mês de
outubro, você poderá acompanhar no Informe Frísia em Foco, textos com dicas e
informações úteis sobre a causa, além de diversas outras questões com o foco na saúde.
Acompanhe e participe desta causa!
Em 2018 foram identificados cerca de 57 mil novos
casos de câncer de mama no Brasil, segundo o
Instituto Nacional de Câncer – INCA. A doença é a
maior causa de morte de mulheres no mundo e
até o fim do ano os dados apontam que 600 mil
brasileiras descobrirão que tem a doença.
O principal sintoma é a presença do nódulo
(caroço), fixo e geralmente indolor. Está presente
em ao menos 90% dos casos quando o câncer é
percebido pela própria mulher. Outros sinais que
podem aparecer são a pele na mama
avermelhada, retraída e também alterações no
mamilo.
É comum surgir nódulos nas regiões das axilas e
do pescoço. Grande parte dos casos não tem
sintomas o que aumenta ainda mais a importância
do autoexame e do acompanhamento médico
regular para se ter a detecção precoce da doença.
Previna-se! Faça o autoexame!

57 mil

Novos casos de câncer de mama
em 2018.

600 mil

Mulheres podem descobrir a doença
este ano.

90%

Dos casos o câncer é percebido pela
própria mulher.
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Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

9

10

de outubro (3ª-feira)
Reunião de Diretoria

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

de outubro (4ª-feira)
Comitê Agrícola

11

de outubro (5ª-feira)
Comitê Pecuário

Na sexta-feira, 12 de setembro, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Confira como será o expediente nesta data.
ADM

ARM.
SECADRES

ARM. INSUMOS

LOJAS/
FARMAC

Carambeí

Fechado

Normal

Normal

Fechado

Tibagi

Fechado

Normal

Normal

Fechado

Normal
x
Normal
x
Normal

Fechado
x
Fechado
x
Fechado
Fechado

Imbituva
Fechado
Normal
Imbaú
Fechado
Normal
Teixeira Soares
Fechado
Normal
Tocantins
Fechado
Normal
Ponta Grossa
Fechado
Normal
Tronco / Terra Nova/ Piraí/ Palmeira/ Prudentópolis

POSTOS

FÁB. RAÇÕES

ADM e Rações
Plantão das 7h às
Ensacadas 18h
Fechado
Plantão das 7h às Rações à Granel 18h
Normal
x
* Pedidos para os
x
dia 12, 13 e
x
15/10 devem ser
x
feitos até às 15h
x
do dia 11/10
x

Palavra da Governança

EMERSON MOURA - SUPERINTENDENTE
Permeados pelos princípios do cooperativismo, nosso trabalho diário
dentro da Frísia é norteado pelo bom desempenho dos nossos
cooperados na sua atividade.
Parte desse objetivo é cumprido quando ouvimos de cada um as suas
expectativas sobre nossa cooperativa.
Nesse sentido, nos próximos dias vamos realizar uma Pesquisa de
Satisfação de Cooperados, que está aberta a todos que queiram
participar.
O que nos fortalece para este crescimento é o trabalho de cada um, e
para isso gostaríamos de contar com o maior número de participantes
na pesquisa.

Emerson Moura

Para tornar a participação mais efetiva e respeitar a disponibilidade de cada um, a pesquisa será aplicada
mediante agendamento de horário, que pode ser feito através do telefone (42)98871-8049.
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Comunicados

RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS – IMPRÓPRIOS E SOBRAS
As unidades da ASSOCAMPOS de Ponta Grossa e Irati já podem receber agrotóxicos impróprios para uso e sobras.
Fazem parte do escopo os resíduos de agrotóxicos pós-consumo regularmente fabricados e comercializados, ou seja:
- Agrotóxicos impróprios para uso: princípios ativos registrados nos Órgãos Federais competentes com data de
validade vencida ou avaria que impossibilite seu uso.
- Agrotóxicos em desuso: princípios ativos cujo registro foi cancelado (sem ter o registro proibido), não tendo
mais recomendação de uso.
- Embalagens com sobras de agrotóxicos dentro da validade, caso o usuário (agricultor) tenha interesse em
efetuar sua devolução.
NÃO podem ser recebidos:
- Agrotóxicos falsificados, contrabandeados ou apreendidos por fiscalização por roubo.
- Agrotóxicos que venceram no canal de distribuição.
- Quaisquer sobras que estejam em embalagens sem identificação.
- Quaisquer agrotóxicos com uso proibido por lei.
Os cooperados que desejam realizar tal devolução devem solicitar um agendamento específico para esta devolução,
junto à ASSOCAMPOS pelo telefone (42) 3228-1148.

NÃO ENTREGA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
As produções de grãos da safra verão (Soja e Milho, safra normal e safrinha) e Inverno (Trigo e Cevada Cervejeira)
não entregues na cooperativa e as entregas na cooperativa diretamente em conta de outros cooperados e não
cooperados, devem ser informadas/declaradas anualmente. Transferências de produção feitas após a entrega na
cooperativa, e pecuaristas de leite com áreas de milho já programadas com a finalidade silagem ou grão úmido,
não precisam declarar.
Quando declarar:
- Safra verão no mês de abril.
- Safrinha no mês de junho.
- Safra inverno 01 novembro até 10 dezembro.
Como declarar:
- Através do laudo final de produtividade do agrônomo, informando detalhadamente o volume
Enquadramento
Venda a Terceiros
(Traders)

Motivo

Taxa

> Pagamentos (Arrendamentos, serviços, colheita, fretes,
aquisição de equipamentos e implementos, e outros).

0,5% de Administração, 1,2%
cota capital, R$
8,88/tonelada.

Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade integrada na
Frísia (Pecuária leiteira, Suinocultura).

Não incide taxas.

Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade integrada na
Venda a Cooperado ou Unium - Capal e Castrolanda (Pecuária leiteira, Suinocultura). 0,5% de Administração.
Consumo Próprio
Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade não integrada na
0,5% de Administração, 1,2%
Unium (Gado de corte ou produtor não vinculado ao grupo
cota capital.
ABC, nas atividades de leite, suinocultura, e outras).

Outras Penalidades

Não participação de sobras
técnicas, premiação Ranking
Não declaração da destinação da produção, conforme meses produção, e fica
estipulados anteriormente.
descredenciado para
produção de sementes da
UBS.

* Cota capital é debitada do cooperado na conta movimento e creditada na cota capital do cooperado.
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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!

WHATSAPP FUNDAÇÃO ABC
A Fundação ABC criou uma lista de distribuição pelo aplicativo
WhatsApp com os números de celular de todos os associados,
disponíveis no cadastro desta cooperativa (não é grupo!).
A intenção é criar um canal direto de comunicação entre a instituição e
os cooperados. Para começar a receber os recados dos coordenadores
de pesquisa, vídeos do ABC Play, convites, entre outros, basta salvar na
agenda do seu aparelho o número (42) 99126-3272.
O setor de Comunicação e Marketing encaminhará um recado teste no
dia 15 de outubro. Se você receber é porque está tudo certo. Caso não
receba, ligue ou mande mensagem para número acima, para atualizar o
seu cadastro em nossa lista.

Acontece na Frísia

PECUÁRIA CONCLUI CURSO DE BOVINOCULTURA DE LEITE
Na sexta-feira, 28 de setembro, a equipe de
Bovinocultura de Leite encerrou um curso com o
professor Dr. Rodrigo de Almeida, da Universidade
Federal do Paraná.

Kethlyn Lemes

A capacitação teve duração de 14 meses e revisou
temas como nutrição animal, criação de bezerras até
vacas em período de transição, com conceitos
aplicados dentro da Pecuária de Leite.

Avisos e oportunidades

PROPRIEDADES À VENDA
AGROPECUÁRIA DALL AGNOL

Pecuária Leiteira

Área Total: 17,4204 ha
Área de preservação permanente: 1,3182 ha
Área Consolidada: 14,3963 Área de plantio: 6,2 ha
Remanescente vegetação nativa: 1,4745 ha
Reserva legal: 2,8859 ha
Plantel: 192 animais
Produção diária: 3100 Litros, média 32 litros/animal dia.

Solicite a descrição completa.

CHÁCARA BELA VISTA Volumoso e feijão das secas
R.I. Piraí do Sul
Área Total: 38,3502 ha / Área de preservação permanente: 6,3843 ha
Área Consolidada: 27,8258
Área de plantio: 27,8258 ha
R.I. Piraí do Sul
Área Total: 6,6424 ha / Área de preservação permanente: 0,74148 ha
Área consolidada: 5,1923
Solicite a descrição completa.
Interessados devem entrar em contato com Luis Guilherme Dall Agnol pelo
(42) 99925-7572 ou agrolgd@gmail.com

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