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Calendário da Semana

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

23

de outubro (terça-feira)
Aniversário de Paraíso de Tocantins

24

de outubro (quarta-feira)
Comitê Suinícola

25

Entreposto fechado. Plantão 63 2101-1502

de outubro (quinta-feira)
Conselho Fiscal

26

24
25

de outubro (sexta-feira)
Comitê Pecuário

de outubro (quarta-feira)
- Reunião de Cooperados Carambeí
Auditório Leendert de Geus, às 8h
- Reunião de Cooperados Imbituva
Restaurante Delícia, às 19h
de outubro (quinta-feira)
- Reunião de Cooperados Tibagi
Auditório Fazenda Fortuna, às 9h
- Reunião de Cooperados Teixeira Soares
Entreposto, às 19h

Acontece na Frísia

PROGRAMA DE MULHERES COOPERATIVISTAS REALIZA
TERCEIRO ENCONTRO
Na quarta-feira, 17 de outubro, aconteceu mais um
encontro do Programa de Capacitação de Mulheres
Cooperadas. O módulo tinha o objetivo de mostrar
como o espírito de liderança é importante para o
agronegócio e para o cooperativismo.
Cerca de 45 cooperadas participaram do treinamento.
Através de dinâmicas, o bate-papo abordou temas como
a capacidade de liderança, mudanças de hábitos para se
melhorar os resultados e a importância de se ter boas
conexões.
As mulheres puderam compartilhar experiências no
agronegócio e tirar suas dúvidas sobre gestão com
Pedro Salanek, do ISAE. O próximo encontro será
realizada em Tibagi.
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FALA COOPERADO! – PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A pesquisa de satisfação da Frísia está nos seus últimos dias e muitos
cooperados já responderam. Mas ainda dá tempo! Se você tem
interesse em contribuir com sua opinião, encaminhe um whatsapp ou
ligue no 42 98871-8049, para que possa responder via telefone.
Participe! Sua opinião ajuda a tornar a Frísia cada vez mais forte e
engajada com as suas necessidades!

COOPERADOS DA FRÍSIA SÃO PREMIADOS EM PROGRAMA DE
QUALIDADE DA TORTUGA DSM
Na quinta-feira, 18 de outubro, a Tortuga DSM
promoveu a premiação regional no Programa
de Qualidade do Leite Começa Aqui! 2018 que
reconhece os melhores produtores do Paraná.
O evento aconteceu no Hotel Deville, em
Cascavel.
O encontro teve início com algumas palestras
e uma delas foi do zootecnista da Frísia,
Fernando Solano Baptista, que falou sobre a
gestão de índices zootécnicos na nutrição das
vacas de alta performance. “Foi uma
experiência muito positiva. Poder representar
a cooperativa, apresentando nosso trabalho
para produtores de todo Paraná mostra que a
Frísia está no caminho certo”, explica Solano.
Ao todo, foram 60 produtores premiados,
sendo que seis deles são da Frísia. Confira:

- Francisco Bastos de Miranda
1º lugar – categoria quantidade e
qualidade do leite – Raça Jersey
- Janus Kastman
2 º lugar – categoria qualidade do leite –
Raça Jersey
- Carlos Augusto Delezuk
2º lugar – categoria quantidade e
qualidade do leite – Raça Holandês
- Rubens Arns Neumann
3º lugar – categoria qualidade do leite –
Raça Holandês
- Mario e João Dykstra
1º lugar – categoria qualidade – Raça
Jersey
3º lugar – categoria quantidade e
qualidade do leite – Raça Jersey
- Melkstad Agropecuária LTDA
3º lugar – categoria quantidade e
qualidade do leite – Raça Holandês

O gerente de Negócios Pecuários da Frísia, Mauro Sergio Souza, avalia a importância da premiação. “É
um reconhecimento importante pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos produtores e técnicos
da Frísia”. O programa contou com a participação de 1788 fazendas de todo Paraná.

COOPERADOS E COLABORADORES NO WINTER SHOW
Cerca de 12 cooperados e representantes da área agrícola da Frísia estiveram presentes no
Winter Show 2018 que aconteceu entre 16 e 18 de outubro na FAPA de Entre Rios, em
Guarapuava. Ao longo dos três dias, eles puderam acompanhar palestras sobres diversos
temas como manejo de cultivares de cevada, adubação de cereais de inverno e outras
questões, além de visitar expositores.
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Comunicados

AGRO + LEAN
O Agro + Lean é um evento sobre aplicação da gestão lean na agropecuária. Por meio de palestras, painéis e
fóruns sobre bovinocultura de leite, agricultura e suinocultura, são apresentadas as práticas e os resultados
alcançados por fazendas e indústrias que buscam a melhoria contínua de seus sistemas de gestão.
A Frísia será a anfitriã do evento este ano que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, no Pavilhão de
Exposições Frísia, em Carambeí. E o nosso cooperado terá acesso gratuito ao evento! Garanta sua vaga
agora, realizando sua inscrição pelo site: www.agromaislean.com.br/evento.
Vagas limitadas. Prazo final para inscrição: 6 de novembro.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO EM IMBAÚ
A unidade da Frísia em Imbaú está passando por obras de ampliação, o que poderá impactar a rede de
telefonia. Por isso, caso precise de atendimento, utilize os ramais 42 3275-8098 ou 42 3275-8099 para
entrar em contato com o entreposto.

CIRCUITO AGRO BB – ETAPA CARAMBEÍ
Está chegando mais uma etapa do Circuito Agro BB, agora em Carambeí. É no dia 8 de novembro, às 8h, no
auditório Leendert de Geus, em Carambeí. A programação prevê palestras sobre Sucessão e Governança,
Mitigadores de risco, BB Consórcio de Energia Fotovoltaica e Cenários de Mercado. Ficou interessado e quer
se inscrever? Faça sua inscrição pelo telefone 42 3231-9500. Mais informações pelo site:
bb.com.br/agronegócios.

QUE TAL UMA ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA NA
SUA PROPRIEDADE?
A Fundação ABC está oferecendo exclusivamente aos associados
das Cooperativas Capal, Frísia, Castrolanda e Coopagrícola, a
instalação de estações agrometeorológicas dentro das
propriedades. A proposta, em regime de prestação de serviço,
contempla a coleta, transmissão de dados e disponibilidade das
informações agrometeorológicas (temperatura e umidade
relativa do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar,
molhamento foliar e pressão atmosférica) atualizadas de hora
em hora, dentro do smaABC (página web e aplicativo), ao custo
anual de R$ 4.550,00.
Os cooperados interessados devem encaminhar e-mail
para agrometeorologia@fundacaoabc.org, informando os
seguintes dados:
1) Nome e matrícula do associado;
2) Endereço da propriedade onde pretende instalar a estação;
3) Coordenadas geográficas do local de instalação (arquivo
kml gerado pelo Google Earth);
4) Email e telefone para contato:
Através destas informações, será feito um levantamento inicial e posteriormente uma análise de
campo (cobertura GSM das empresas de telefonia, relevo, distância da rede de estações da
Fundação ABC, etc). Caso esta análise demonstre a viabilidade técnica, o setor de Controladoria
elaborará um contrato de prestação de serviço entre produtor associado e a Fundação ABC.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: 42 3233-8646 e 42 3233-8647
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Avisos e Oportunidades

ATENÇÃO PASSAGEIROS COM DESTINO AO DESENVOLVIMENTO!
Temos vagas disponíveis para o curso de
Comunicação e técnicas de apresentação
> Comunicação e técnicas de apresentação
22 e 23 de outubro
Das 8h às 17h
Sindicato Rural de Carambeí
COMO SE INSCREVER?
Garanta sua vaga encaminhando um e-mail para
werica.almeida@frisia.coop.br, até 19 de outubro.
Informações pelo (42) 3231-9383.

Espaço Rosa

SAÚDE DA MULHER

DURANTE A GESTAÇÃO PODE INFLUENCIAR O BEBÊ
A gravidez é um momento que precisa de cuidado
redobrado com a saúde. Nesta fase a mulher sofre
diversas influências, inclusive de toxinas que podem ser
encontradas no próprio corpo.
O hipotireoidismo é um dos distúrbios relacionados com
mudanças hormonais e o mais comum durante a gravidez.
Mais de 2,5% das mulheres grávidas no mundo têm a
doença, a maioria sem sintomas.
As gestantes nessa condição muitas vezes precisam
aumentar a dose de reposição hormonal. Caso não seja
tratada pode promover o desenvolvimento intelectual
debilitado no feto e em casos mais graves o aborto
espontâneo.

MAIS DE
2,5% DAS
GESTANTES
TÊM

HIPOTIREOIDISMO

Esta e outras doenças podem ser evitadas ou tratadas
através do pré-natal. O acompanhamento médico auxilia
na saúde da mãe e do bebê, sendo uma ação
indispensável.

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