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Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

17

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

de outubro (4ª-feira)
Capacitação de Mulheres Cooperativistas

19 e 20

de outubro (6ª-feira e sábado)
Prog. de Certificação de Conselheiros

Espaço Rosa

VAMOS FALAR SOBRE

HPV?

O Papilomavírus Humano é o tema do nosso segundo
texto. Mais conhecido como HPV é um vírus que pode
infectar diversas áreas do corpo, inclusive, é o causador
do câncer de colo de útero. A doença atinge tanto
homens quanto mulheres e a principal forma de contágio
é a sexual.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA, é o
terceiro tumor mais frequente na população feminina,
atrás do câncer de mama e do colorretal. Além disso é a
quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.
Pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, mostram
que 54,6% da população jovem brasileira está infectada
com o HPV. A infecção não apresenta sintomas, na
maioria das pessoas. Estima-se que 5% das pessoas
infectadas apresentem lesões, que pode ser a olho nu ou
não.
O INCA ainda aponta que em 2018 sejam identificados
mais de 16 mil novos casos de câncer de colo de útero. E
para combater esta doença o melhor caminho é a
prevenção. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14
anos, podem receber as doses gratuitas na rede pública
de saúde. Além disso, a doença pode ser identificada
através do exame preventivo, feito anualmente.

5 em cada 10
Jovens brasileiros estão
infectados com o HPV
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Comunicados

SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS
As lojas agropecuárias promovem, entre os dias 15 a 27 de outubro, a semana de compras
programadas. Durante este período, os cooperados poderão adquirir produtos veterinários da linha
MSD – leite com preços diferenciados e podem parcelar em até 5x na conta do cooperado.
Aproveite!

PRÓXIMO “COLETA LEGAL” JÁ TEM DATA
O Coleta Legal está marcado para o dia 13 de novembro!
Separe seus resíduos veterinários e leve aos pontos de coleta.
Em breve, mas informações aqui no Informe Frísia em Foco.
Está com alguma dúvida? Entre em contato com o setor ambiental!
Telefones: 42 3231-9016 / 42 3231-9380 / 42 3231-9167.

Marque no calendário:
13 de novembro!

PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS SAFRINHA 2018/2019 E
PLANTIO ANTECIPADO DE SAFRA INVERNO 2019/2019
Entre os dias 1º e 19 de outubro, está 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!

BOAS PRÁTICAS DA FAZENDA – SETEMBRO
“O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Certificação e Recertificação no mês de
Setembro de 2018, 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: ARI VOORSLUYS; RUBENS ARNS NEUMANN.
Recertificação: GUILHERME GERALDO LOS; AROLDO FERNANDO LOS; VALDIR LEDERER;
EDUARDO TERUO BABA; HARY WARKENTIN; LEONEL ARLINDO DALFOVO; ERWIN MARCEL
ERKEL; FERNANDO LUIZ COSTA ROSA; ARLINDO SANT'ANA; OSMAR SELING; REINALDO
HENRIQUE BORGER; IVANOR LUIZ MULLER; ALBERT JOHAN KUIPERS; ROSANA MAISTROVICZ
RUBINSKI; ZENILDA LUCIA KREDENS; LUIS GUILHERME DALL AGNOL.”.

CAR – PRAZO PRORROGADO!
O prazo para que os produtores rurais registrem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018. Em parceria com a UNICAMPO, a Frísia oferece aos
seus cooperados a possibilidade de realizarem o CAR de suas propriedades.
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail
ambiental@frisia.coop.br, ou nos telefones:
42 3231-9016 Francis ou 42 3231 9380 Jean.
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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 a atividade de
bovinos de leite já está sendo exigida por algumas instituições financeiras nos projetos de solicitação de crédito.
Para saber mais, entre em contato com o Departamento Ambiental da Frísia: Jean – 42 3231-9380 ou Diego 42
3231-9167.

OPERAÇÃO DE RECEBIMENTO ITINERANTE IMBITUVA –
MUDANÇA DE LOCAL
Fique atento! A Operação de Recebimento Itinerante de Imbituva (Valinhos) que aconteceria na propriedade do Sr.
Ozires Moletta teve uma mudança de local. Agora, a ação acontece no Pavilhão da Igreja da Comunidade de Mato
Branco de Cima, há cerca de 1,5 km da propriedade. A data permanece a mesma, 7 de novembro e a ação é aberta
a todos os cooperados. Participe!

Acontece na Frísia

SEGUNDA EDIÇÃO DO SHOW TECNOLÓGICO DE INVERNO
O Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa recebeu a 2ª edição do Show Tecnológico de Inverno,
organizado pelas cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, em parceria com a Fundação ABC. O evento, patrocinado
pelas Sementes Batavo e Sementes Castrolanda, teve como tema “Conhecimento é terreno fértil para a inovação”.
A programação contemplou a apresentação de duas palestras: “Influências globais no trigo nacional”, com o
consultor na INTL FCStone, Roberto Sândoli Júnior; e “Estratégias para manejo do mosaico comum do trigo”, com
Douglas Lau, pesquisador da Embrapa Trigo.
Após cada uma das palestras, os participantes do evento
foram divididos em seis grupos, que se revezaram em
apresentações técnicas em seis estações com experimentos
em Agrometeorologia, Fitopatologia, Fitotecnia,
Forragens&Grãos, Herbologia e Solos. Os coordenadores
passaram informações sobre doenças, controle de pragas,
seleção de melhores genótipos para trigo, triticale e cevada
cervejeira.

MULHERES NA NEW HOLLAND
O Outubro Rosa está aí e as cooperadas da Frísia tiveram um momento especial! Na terça-feira, 9 de
outubro, cerca de 45 mulheres tiveram a oportunidade de visitar a fábrica da Tratornew, em Curitiba.

Além de conhecer as linhas de tratores, transmissões e colheitadeiras, elas visitaram a Galleria New Holland
e assistiram a uma palestra com Tatiane Berger, diretora do departamento jurídico do Banco CNHI, que
contou sua história de sucesso no mundo empresarial.
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FALA COOPERADO! – PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A Pesquisa de Satisfação já começou e os cooperados de Tibagi,
Teixeira Soares e Imbituva foram os primeiros que puderam
responder ao questionário. Mas, ainda não acabou! Entre os dias
15 e 18 de outubro, será a vez dos associados de Carambeí.

Nós queremos ouvir sua opinião! Não perca a oportunidade de
avaliar a cooperativa a e contribuir para seu crescimento. Agende
agora seu horário através do telefone: 42 98871-8049 ou envio
“quero participar” via Whatsapp.

TREINAMENTO TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO
Na terça-feira, 9 de outubro, aconteceu o “Treinamento
Tecnologia de Aplicação” para cooperados, operadores e
ASTEC, na Fazenda Bela Vista, Pugmil – TO, propriedade
que pertence ao cooperado Hermann Weigand.
Com objetivo de atender demandas como, tamanho de
gota, vazão, mistura no tanque, tipo de ponta, uso de
EPIs, horário de aplicação, dentre outros, a capacitação
teve o apoio da empresa Inquima Nutrição e Tecnologia.
No dia 16 de outubro o treinamento será feito em
Abreulândia – TO.

Pauta Cultural

FESTIVAL DE TORTAS INICIA NESTA SEXTA-FEIRA EM
CARAMBEÍ
A programação do fim de semana já está definida e promete novos e tradicionais sabores. A sexta edição do
Festival de Tortas de Carambeí, começa sexta-feira, 12 de outubro, a partir das 10 horas e vai até o dia 14,
no Pavilhão de Exposições Frísia – anexo ao Parque Histórico, com entrada gratuita. A Frísia é uma das
empresas apoiadoras do evento, que destaca o turismo gastronômico local.
Quem gosta de tortas sabe que já é tradição na
cidade e o evento é um modo de manter viva a
cultura holandesa, muito presente em Carambeí.
A novidade deste ano é que o evento voltou a ser
sediado no parque.
Nesta edição o público poderá aproveitar mais de
seis opções de expositores de tortas, feirinha de
artesanato e cervejas artesanais. Para a assessora
de imprensa do Parque Histórico a mudança de
formato tem grande importância. “Neste ano
estamos trabalhando dentro do parque, o que
chama a atenção do público e resgata a essência
do evento”. Espera-se que cerca de 15 mil
pessoas passem pelo festival durante os dois dias.

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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