Edição 47 – Ano 2018 – 22 a 28 de novembro

Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

27

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

de novembro (3ª-feira)
Reunião de Suinocultores;

27

de novembro (3ª-feira)
Comitê de Crédito

Comunicados

EMISSÃO DE GTA PARA OS PECUARISTAS DE LEITE
Com a publicação da Portaria 265, de 10 de outubro de 2017 (anexo II), a Adapar disponibiliza uma nova
ferramenta aos produtores rurais, titulares de cadastros de explorações pecuárias. Os produtores agora
podem requerer login e senha para acesso ao Sistema de Defesa Sanitária Animal (SDSA), para obtenção da
Guia de Trânsito Animal (GTA) a partir de sua casa ou de sua propriedade rural, desde que possuam acesso
à internet.
Confira o passo a passo para fazer a emissão:
1- Acesse o site www.e-gta.adapar.pr.gov.br e
clique em “quero me cadastrar”;
2 – Informe o e-mail e os dados da imagem de
controle;

10 – Selecione se você é um produtor pessoa física
ou representante de produtor pessoa jurídica
(obrigatoriamente deve ser o proprietário do CNPJ);
11 – Preencha os dados complementares e clique em
“prosseguir” (os campos com * são obrigatórios);

3 – Você receberá um link no e-mail informado;
4 – Acesse seu e-mail e clique no link enviado pela
Central de Segurança – Governo Digital;
5 – No site, informe seu telefone celular;

12 – Se todos os dados estiverem corretos o sistema
te direcionará para o Termo de Adesão. Para
concluir, o produtor deve ler atenciosamente o
termo e se estiver de acordo deve clicar no campo
“Li e aceito o termo de adesão” e, logo após, em
salvar;

6 - Você receberá um SMS com um código. Informe
este código no campo específico e preencha seus
13 - Imprima e assine o termo. O documento deve
dados pessoais (os campos com * são obrigatórios); ser entregue para o fiscal responsável pela jurisdição
de sua propriedade.
7 – Se todas as informações estiverem corretas, seu
cadastro será concluído;
14 - Enquanto sua exploração pecuária não for
avaliada como apta pelo FDA, não será permitido a
8 – Acesse novamente www.e-gta.adapar.pr.gov.br emissão da GTA em si.
e clique em “já sou cadastrado”;
Mais informações, com Michelle pelo telefone 42
9 – Informe seu login e sua senha;
3231-9197.
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REUNIÃO CLUBE DE BEZERRAS E COPA DOS APRESENTADORES
A Frísia Cooperativa Agroindustrial tem a satisfação de convidar os cooperados da Pecuária Leiteira para Reunião do
Clube de Bezerras e Copa dos Apresentadores Expofrísia 2019. Sua participação é muito importante, já que este é um
momento para dialogar sobre os preparativos para as competições e também será uma oportunidade de fazer
sugestões. Confira as informações da reunião abaixo:
3 dezembro – segunda-feira

Auditório Leendert de Geus

15h30 às 17h30

Confirme sua presença até dia 29 de novembro, quinta-feira, com Michelle, pelo telefone: 42 3231-9197
ou pelo e-mail michelle.baldasso@frisia.coop.br. Participe!

EMBALAGENS DE DEFENSIVOS – RECEBIMENTO ITINERANTE
Em 27 de novembro, terça-feira, a ASSOCAMPOS realizará uma coleta itinerante de embalagens de defensivos no
município de Carambeí, confira os horários:
08h30 às 12h – Santa Cruz – Próximo à Escolinha.
13:30h até 16:30h – Cooperativa Frísia – Nos fundos do antigo mercado.
O volume máximo a ser recebido é de 150 embalagens plásticas rígidas por CPF/CNPJ (flexíveis serão recebidos sem
limite). Não serão aceitos:
- Embalagens contendo qualquer tipo de resíduo sólido ou líquido em seu interior;
- Material de fumigação (expurgo) sem a correta armazenagem (barricas homologadas);
- Materiais não inerentes ao SCL – Sistema Campo Limpo. (Ex: Embalagens de óleo lubrificante, EPI’s, outros).
Para quantidades maiores de embalagens rígidas, o produtor deverá agendar a entrega diretamente com a
ASSOCAMPOS pelo telefone 42 3228-1148.

DESLIGAMENTO DE ENERGIA EM CARAMBEÍ
No domingo, 25 de novembro, haverá manutenção geral do fornecimento de energia elétrica da Matriz. O
procedimento acontece entre às 7h15 e 17h30 e impactará setores de atendimento ao cooperados como a Fábrica de
Rações, Armazéns e Secadores, Posto de Combustíveis, TRR, antigo prédio administrativo, Armazém de Insumos
(apenas do lado do pátio industrial), Balança, LAS, Manutenção e Refeitório, por isso, fique atento!

APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO DE MERCADO DE FEIJÃO
Você é nosso convidado especial para a Apresentação do Cenário do Mercado de Feijão, com o analista da
corretora agrícola Correpar, Marcos Lüders.
É dia 4 de dezembro, terça-feira, às 10h no auditório Leendet de Geus, em Carambeí.
Não perca!

ATENÇÃO PECUARISTAS DE LEITE
Os produtores interessados em participar do projeto da empresa Suprema Vitri, que coletará bezerros da raça
holandesa, conforme tratado na reunião do dia 14 de novembro, devem entrar em contato com Eloisa, pelo telefone
42 3231-9172, para realizar seu cadastro.

RETIRADA DE SEMENTES – 8 DE DEZEMBRO
Devido a convenção dos colaboradores, no dia 8 de dezembro, a Unidade de Beneficiamento de Sementes estará
fechada. Os cooperados que precisarem fazer a retirada de semente de soja nesta data, devem se programar para o
dia 7 de dezembro, sexta-feira. Mais informações, entre em contato com a UBS.

PALESTRA “COMO EVITAR PERDAS EM SILAGEM”
A Agropecuária Boqueirão convida os produtores da Frísia para a palestra técnica: Como evitar perdas em silagem. O
encontro acontece no dia 4 de dezembro, às 19h30, na AFCB. Confirme sua presença até 3 de dezembro através do
telefone: 42 99121-2984 (Aline); 54 99714-5833 (Renato) ou 54 99714-4915 (Cassandra).
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Acontece na Frísia

FRÍSIA RECEBE HOMENAGEM PELO INCENTIVO AO
ESPORTE
A Secretaria do Esporte e do Turismo do Estado do
Paraná prestou uma homenagem à Frísia Cooperativa
Agroindustrial por seus esforços no incentivo ao esporte
em Ponta Grossa e região. Gaspar De Geus, diretor vicepresidente da Frísia, foi o representante da Cooperativa
em uma cerimônia que aconteceu na terça-feira, 20 de
novembro, no Clube Ponta Lagoa.
O incentivo ao esporte não é uma novidade na
Cooperativa. Em 2011 o Ginásio de Esportes Frísia
(antigo Batavão), em Carambeí, recebeu uma reforma
da Cooperativa. Com 40 anos de história, o ginásio
recebe diversas competições municipais e estaduais.
Além de apoiar a manutenção deste espaço, a Frísia também patrocinou o Operário Ferroviário Esporte
Clube, de Ponta Grossa, e o Carambeí Futsal. Neste ano também, a Cooperativa promoveu a Corrida
Solidária de Carambeí, um evento que além de incentivar o bem-estar e a prática de esportes, arrecadou
fundos para instituições de assistência social da região.

REUNIÃO DE COOPERADOS
Nos dias 21 e 22 de novembro, a Frísia promoveu mais
uma edição da Reunião dos Cooperados nos
entrepostos de Carambeí, Ponta Grossa, Teixeira Soares
e Imbituva.
Os associados presentes puderam discutir sobre o
encerramento da safra de inverno e a precificação de
cevada e estratégias de pré-comercialização de soja.
E essas foram as últimas reuniões de cooperados do
ano. Contando todos os municípios foram 44 edições.
As datas das próximas reuniões serão divulgadas aqui
nas futuras edições do Informe Frísia em Foco.
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Avisos e oportunidades

ATENÇÃO PASSAGEIROS COM DESTINO AO DESENVOLVIMENTO!
Com o objetivo de capacitar seus cooperados e colaboradores, a Frísia tem novos cursos feitos especialmente para
você! Inscreva-se agora mesmo pelo e-mail werica.almeida@frisia.coop.br. Informações pelo telefone 42 3231-9383.
CURSO NR 31 – DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

CURSO NR 34 – TRABALHOS A QUENTE

Data: 26 a 28 de novembro
Horário: 13h às 17h (26/11) e 8h às 17h (27 e 28/11)
Local: Sala de treinamento – Fábrica de Rações

Data: 29 de novembro
Horário: 8h às 17h
Local: Sala de treinamento – Fábrica de Rações

ENCONTRO DE COOPERATIVAS PARANAENSES
O sistema Ocepar promove mais uma edição do Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses. O evento tem o
objetivo de comemorar as conquistas de 2018 e fortalecer o cooperativismo paranaense. A Frísia está presente e
contamos com sua participação! Efetue sua inscrição até dia 29 de novembro através dos telefones 42 32319176 ou pelo whatsapp 42 98871-8049, informando nome, matrícula e RG. Dependendo do número de
inscritos,a Frísia disponibilizará transporte para o evento, que sairá de Carambeí, no dia 7 de dezembro, às 6h30.
Confira a programação abaixo:
8h – Recepção
8h30 – Perspectivas para o cooperativismo
Roberto Rodrigues
9h30 – Oficinas para aprovação das propostas
Conforme XIV Congresso Brasileiro de Cooperativismo
11h30 – O futuro quem faz é você
Homero Reis
12h30 – Almoço
14h – Show Cultural Concerto das Rosas
Orquestra Ladies Ensemble

Pauta Cultural

NATAL DO PARQUE
Chegou o tempo de natal! É hora de celebrar mais um ano que passou em família, com união, alegria e
paz. E é claro que o Parque Histórico de Carambeí preparou mais uma edição do Natal do Parque,
considerado o maior evento natalino dos Campos Gerais, já consolidado na região. Confira a
programação desta semana:

24 DE NOVEMBRO
11h – Abertura do Parque Histórico;
12h às 14h – Almoço Típico Holandês e
Indonésio;
14h – Abertura Praça de Alimentação Natal;
18h45 – Desfile de Natal;
20h – Visitação ao Parque Iluminado;
20h30 – Espetáculo Natal de Todos os Povos

25 DE NOVEMBRO
11h – Abertura do Parque Histórico;
12h às 14h – Almoço típico Holandês e
Indonésio;
14h – Abertura da Praça de Alimentação Natal;
19h – Natal do Shrek;
20h – Visitação do Parque Iluminado

Confira a programação completa no site www.aphc.com.br. De segunda a sexta, o ingresso tem preço
único de R$ 5,00. Aos sábados e domingos, a ingresso custa R$30,00, mas cooperados e dependentes
pagam meia-entrada. O estacionamento custa R$ 10,00.
Informe Frísia em Foco
Redação: Igor Leal; Kethlyn Lemes; Silvia Roorda
Diagramação: Igor Leal; Kethlyn Lemes
Fale conosco! – comunicacao@frisia.coop.br ou 42 3231-9176 ou 42 3231-9384.
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