Edição 49 – Ano 2018 – 6 a 12 de dezembro

Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

11

de dezembro (3ª-feira)
Comitê de Crédito
Matriz, 8h

12

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

de dezembro (4ª-feira)
Apr. Proposta Seguro Pecuária
Aud. Leendert de Geus, 15h

14

de dezembro (6ª-feira)
Show Festivo da Família Frísia
Pav. Exposições Frísia, 19h

EXPEDIENTE – 13 DE DEZEMBRO
Dia 13 de dezembro, quinta-feira, é feriado em Carambeí. Confira o expediente para essa data.

Armazém e Secadores

Normal

Administrativo

Fechado

Armazém Insumos

Normal

Peças e Farmácia

Fechado

Posto de Combustíveis

Das 7h às 18h

Fábrica de Rações

Adm e Entrega ensacados: Fechado
Entrega Rações a granel: Normal
Pedidos para 13 e 14/12, devem ser
feito até às 15h do dia 12/12.

Comunicados

NOITE FESTIVA FRÍSIA
É hora de celebrar mais um ano que passou!
A Frísia convida os cooperados e colaboradores para mais uma edição da Noite Festiva. E a grande atração deste ano
será o cantor Renato Teixeira!
ANOTE NA AGENDA!
14 de dezembro, sexta-feira;

Pavilhão de Exposições Frísia – anexo ao Parque Histórico de Carambeí;

Início do show às 20h30.
O convidado poderá levar um acompanhante, sendo imprescindível a presença do titular da matrícula.
Confirmações de presença e retirada dos ingressos: com Luara (luara@frisia.coop.br) ou Juliana
(juliana@frisia.coop.br) / telefones: 42-3231-9003 / 42-3231-9327 – até 10 de dezembro.
Informações: Os ingressos são pessoais e intransferíveis. Não serão oferecidos jantar e bebidas.
No Parque Histórico, haverá Praça de Alimentação para compras de bebidas e lanches.
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CAR: O PRAZO ESTÁ FINALIZANDO!
O prazo para que os produtores rurais registrem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) encerra em 31 de
dezembro de 2018. O CAR é um registro eletrônico de âmbito nacional, em que são declaradas informações sobre o
tamanho da propriedade, Áreas de Preservação Permanente (APPs), áreas consolidadas e Reserva Legal.
O registro é OBRIGATÓRIO para todos os imóveis rurais. Os cooperados da Frísia que não apresentarem o CAR das suas
propriedades não terão acesso às linhas de crédito e financiamento oferecidos pela cooperativa, nem prazos nas
duplicatas. Após essa data, assim como a cooperativa, os bancos também realizarão o bloqueio ao acesso dos
financiamentos.
Para cooperados que já fizeram o CAR mas ainda não apresentaram na Frísia, entrem em contato com o setor de
cadastro pelo 42 3231-9008. Já os sócios que não fizeram o CAR entrem em contato com setor Ambiental para
regularizar sua propriedade - 42 3231-9380.

UNIMED – OPORTUNIDADE ÚNICA PARA COOPERADOS
Foi prorrogado o prazo para adesão do Plano de Saúde da
Unimed. Agora, os cooperados que desejam usufruir do
benefício podem aderir até 21 de dezembro, sexta-feira. O
associado interessado deve trazer uma lista de documentos
indicados ao lado, para garantir o plano. Mas, atenção: o
novo prazo é válido apenas para adesão por parte dos
cooperados. O prazo para adesão para os funcionários das
propriedades encerrou em 30 de novembro e só reabrirá
em novembro de 2019.
Ficou com dúvida? Entre em contato com o RH, com Jamile,
pelo telefone 42 3231-9616 ou e-mail:
jamile.pitlovanciv@frisia.coop.br.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
- RG (titular e dependentes);
- CPF (titular e dependentes / obrigatório para
todas as idades);
- Título de eleitor (titular e dependentes);
- CNS – cartão nacional do SUS (titular e
dependentes / obrigatório);
- Comprovante de endereço;
- Comprovante de vínculo (certidão de casamento /
certidão de nascimento / declaração de união
estável .

Não perca a oportunidade!

ATENDIMENTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS TIBAGI
A partir do mês de dezembro o Posto de Combustível de Tibagi, irá abrir aos domingos das 07h às
17h. Aproveite o final de ano e abasteça conosco!
Acontece na Frísia

AGRO + LEAN
A Frísia Cooperativa Agroindustrial é a anfitriã do Agro+Lean,
encontro anual que visa a troca de experiências sobre a gestão
em propriedades rurais. O evento reúne produtores, consultores
e profissionais ligados ao agronegócio de todo o Brasil.
Estiveram presentes 380 pessoas, sendo 70% de outros estados
do País.

As atividades se estendem até a manhã desta sextafeira, 7 de dezembro, quando serão realizadas as
visitas a fazendas produtoras de leite de
cooperados Frísia. As visitas terão como objetivo
observar na prática a aplicação do MDA.

O tema desta edição é “O agronegócio do futuro: pessoas
mobilizadas para melhorar, todos os dias”, e mostra a
importância do engajamento das pessoas envolvidas no
processo para o sucesso do negócio. O diretor-presidente da
Frísia Cooperativa Agroindustrial, Renato Greidanus considera
um orgulho receber o evento. “Ser a primeira cooperativa a
receber o evento, fora de Piracicaba, muito nos engrandece. O
conteúdo nos traz muita discussão sobre a forma como
precisamos encarar os nossos negócios, seja dentro da
cooperativa como também junto aos nossos cooperados.
Termos gestão profissional vai fazer cada vez mais parte das
nossas vidas”, destacou Greidanus.
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Acontece na Frísia

FRÍSIA PROMOVE CURSO DE MOPP EM IMBITUVA
Na última semana, aconteceu o curso de Movimentação
de Operação de produtos Perigosos – MOPP. O
treinamento foi realizado na unidade de Imbituva, em
parceira da Frísia com o Departamento de Trânsito do
Paraná – DETRAN/PR, Sindicato Rural de Imbituva e o
Sistema Faep. A ideia é dar condições para que o
trabalhador conduza o veículo com segurança,
preservando a sua integridade física, do produto e do
meio ambiente.
A segunda turma para o curso de reciclagem já está
sendo formada e todos os públicos podem participar. As
aulas acontecerão no primeiro semestre de 2019. Os
interessados podem entrar em contato com o Sindicato
Rural de Imbituva no (42) 3436-1143 ou (42) 98403-2123
ou diretamente com a unidade de Imbituva da Frísia pelo
(42) 3231-8971.

FRÍSIA É DESTAQUE EM SEMINÁRIO DE QUALIDADE DE
SUÍNOS
Na quarta-feira, 5 de dezembro, a Embrapa promoveu o Seminário de Qualidade do Piso e Bem-Estar dos Suínos.
O evento aconteceu em Concórdia, Santa Catarina, e discutiu problemas de qualidade do piso e os seus efeitos
sobre o sistema de locomoção dos suínos e de propor ações para reduzir perdas na produção de suínos no que
se refere ao sistema de locomoção dos animais.
A Frísia esteve presente, sendo representada
pelo analista de projetos de suinocultura,
Vanderson Nogueira. O colaborador abordou
sobre o sistema de controle de qualidade da
UPL, considerada uma granja modelo. “Estou
muito feliz. Essa foi uma grande oportunidade
que a Frísia me deu em poder representa-la em
um evento com tantas empresas importantes.
Poder trocar experiências e discutir melhorias
para tornar a qualidade do nosso trabalho
ainda melhor, não tem preço”, relata
Vanderson.
Ricardo Josué Cogo, Coordenador de Pecuária
Suinícola, explica como esta oportunidade é
positiva para cooperativa. “A Frísia e a Embrapa
tem sido parceiras em várias questões que
envolvem a UPL e foi assim que surgiu esse
convite. Isso demonstra que nós temos
qualidade no trabalho que estamos executando
e nos posiciona positivamente na normas de
criação, bem-estar e mercado de suínos”,
explica ele.
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Pauta Cultural

FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL FRÍSIA MOVIMENTA
CARAMBEÍ
“Anota aí, foi emocionante”. As palavras da colaboradora da Frísia
Karin Adriane Los, definem bem a final do Campeonato de Futsal
Frísia, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 5 de dezembro, no
ginásio da cooperativa. Mais de 200 pessoas acompanharam o evento.
A noite começou com o campeonato mirim, na categoria infantil sub11. Logo após, foi a vez do Meia Boca Júnior e Arsenal entrarem em
campo para disputar o terceiro lugar. O jogo foi decidido gol a gol, ao
fim ficou em 8 x 7, consolidando a vitória do Meia Boca Júnior.
Na principal disputa da noite, UBL Futsal e Tá Lento F.C entraram em
campo para brigar pela taça. Já no primeiro tempo, UBL Futsal saiu na
frente e manteve a vantagem até o fim do jogo. Faltando vinte
segundos para o final do segundo tempo, a torcida já entoava o grito
de “é campeão”. Dito e feito. Placar final: UBL Futsal 6 x 3 Tá Lento
F.C.
Berenice Los, presidente da associação de funcionários, avalia
positivamente a edição deste ano “Nós inovamos com a realização de
sorteios a cada jogo. A participação foi bem grande, Tivemos de 90 a
100 pessoas por noite e foi uma edição muito tranquila”.

PROGRAMAÇÃO NATAL DO PARQUE
7 de dezembro - sexta-feira
11h - Abertura do Parque Histórico;
17h30 - Abertura Praça de
Alimentação Natal;
18h – Visitação na Casa do Papai
Noel;
20h - Visitação ao Parque
Iluminado;
20h30 – Apresentação do Soli Deo
Glória;
10 de dezembro - segunda-feira
11h - Abertura do Parque Histórico;
17h30 - Abertura Praça de
Alimentação Natal;
18h – Visitação na Casa do Papai
Noel;
20h - Visitação ao Parque
Iluminado;
20h30 – Apresentação Musical
Monique Marcondes

8 de dezembro - sábado
11h - Abertura do Parque Histórico;
12h às 14h - Almoço típico Holandês e
Indonésio;
14h - Abertura praça de alimentação
natal;
15h - Museu interativo;
17h - Visitação na Casa do Papai Noel;
18h45 - Desfile de Natal;
20h - Visitação ao Parque Iluminado;
20h30 - Espetáculo Natal de Todos os
Povos;

11 de dezembro - terça-feira

11h - Abertura do Parque
Histórico;
17h30 - Abertura Praça de
Alimentação Natal;
18h – Visitação na Casa do
Papai Noel;
20h - Visitação ao Parque
Iluminado;

9 de dezembro - domingo
11h - Abertura do Parque Histórico;
12h às 14h - Almoço típico Holandês e
Indonésio;
14h - Abertura Praça de Alimentação Natal;
17h - Visitação na Casa do Papai Noel;
17h30 – Apresentação Grupo Folclórico
Terra Nova;
18h – Apresentação Grupo Folclórico
Suábios;
20h – Apresentação Grupo Ítalo Brasileiro;
20h - Visitação ao Parque Iluminado.

10 de dezembro - quarta-feira
11h - Abertura do Parque Histórico;
17h30 - Abertura Praça de
Alimentação Natal;
18h – Visitação na Casa do Papai
Noel;
20h - Visitação ao Parque
Iluminado;
20h30 – Apresentação do Soli Deo
Glória;

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, o 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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