Frísia Cooperativa Agroindustrial

Agenda Reuniões
e Eventos
REUNIÕES DE
COOPERADOS

Edição 12 – Ano 2019 – 21 a 27 de março

27/03

27/03

(4ª -feira)
Carambeí
8h – Aud. Leendert de
Geus

(4ª -feira)
Imbituva
19h – Restaurante
Delícia

28/03

28/03

(5ª -feira)
Tibagi
9h – Aud. Fazenda
Fortuna

(5ª -feira)
Teixeira Soares
19h - Entreposto

TEMAS:
FrisiAP
Custeio e Seguro Agrícola
Canal de Ética
Comercial Cereais

Frísia na Mídia
ESTAMOS NO INSTAGRAM!
Agora, nós temos mais um meio de comunicação
para interagir com você! Além do Facebook e do
Linkedin, a Frísia está no Instagram. Siga a
@frisiacooperativa.
Cooperado, queremos a sua contribuição para o
nosso Instagram! Registrou algum evento ou fato
na sua propriedade ou nas unidades da Frísia? Tire
uma foto e poste com a @frisiacooperativa. Você
também pode mandar sua imagem pelo nosso
whatsapp 42 98871-8049.
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Pelo campo - Agrícola
COLHEITA DE CAMPOS DE SEMENTE DE SOJA
Solicitamos aos produtores que comuniquem a colheita dos campos de semente de soja com
5 dias de antecedência para vistoria.
Tibagi
Agrônomo Diego - 98868-4643
UBS Guilherme - 98804-1064
Ponta Grossa
Agrônoma Cirlene - 98403-7259
UBS Alessandro - 98806-1344
Informações na nota fiscal
Deve constar na NFEC: soja semente, o nome da cultivar, a categoria e o número do campo.
Estes dados estão na placa de identificação do campo, ou podem ser consultados junto ao
setor de sementes.
Item 6 da Norma de Sementes
Antes da colheita o produtor deve sempre entrar em contato com o setor de sementes para
saber da disponibilidade de moegas, umidade da semente e se ainda estão recebendo
determinada cultivar, evitando trabalhos extras como limpeza de colhedeiras.

Pelo campo - Serviços
Pedimos pra que entrem em contato com o SETOR DE CADASTRO até o dia 05/04
informando a opção de custeio e data estimada de plantio – Safra 2019/2019.
Opções: Banco/Recurso Próprio/Capital de Giro/CPR Frísia.
Falar com Diogo ou Rudiard nos ramais:
9191 – Diogo
9189 – Rudiard
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Fique de olho
MISSÃO FRÍSIA + LEAN
A Frísia convida os cooperados para participarem de viagem técnica em Minas Gerais,
entre os dias 13 e 18 de maio de 2019. As inscrições deverão ser feitas até o dia 05 de
abril, com Silvia pelos telefones (42) 3231-9367 ou 98871-8049 ou através do
email silvia.roorda@frisia.coop.br
Importante: As vagas serão reservadas por ordem de inscrição, um participante por
matrícula e eventuais desistências serão permitidas apenas com a transferência para
outro cooperado. Parte do custo será subsidiado, e o valor de R$ 1.000,00 por pessoa será
pago pelo cooperado.
Para que a viagem seja confirmada espera-se o mínimo de 20 inscrições.
Mais informações na próxima edição do Informe Frísia em Foco.

Programação
Dia 13 de maio – segunda
Viagem para Uberlândia
Dia 14 de maio – terça
Visita propriedade Fazenda Rocinha
Visita propriedade Fazenda Santa Fé
Deslocamento e pernoite em Patrocínio
Dia 15 de maio – quarta
Deslocamento para São Gotardo
Visita Sekita
Deslocamento e pernoite em Araxá

Dia 16 de maio – quinta
Deslocamento para São Roque de Minas
Pernoite na Serra da Canastra / São Roque
de Minas
Dia 17 de maio – sexta
Passeio com veículos 4 x 4 na Serra da Canastra
Trilhas/cachoeiras
Pernoite em São Roque de Minas
Dia 18 de maio – sábado
Retorno para Carambeí

Pelo campo - Ambiental
COMPOSTO ORGÂNICO
A Unidade Produtora de Leitões (UPL) está fazendo a programação para retirada
de composto orgânico para utilização em lavouras.
Interessados em adquirir o composto, favor entrar em contato para mais
informações (laudo técnico, valores e datas das retiradas).
Maria Fernanda – (41) 99624-6635
Franciele – (42) 3231-9370
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Pelo campo - Pecuária
EXPOFRÍSIA 2019
Willy Fernandes

Está chegando mais uma edição da Expofrísia
2019! A feira acontecerá entres os dias 25 e 27 de
abril, no Pavilhão de Exposições Frísia, em
Carambeí-PR.
Contamos com a participação de nossa família de
associados, que tanto contribui para a qualidade e
produtividade do agronegócio da região.

INSCRIÇÃO DE ANIMAIS
O setor Pecuário informa que já estão abertas as
inscrições para a exposição de animais da raça
Holandesa - Preto e Branco e Vermelho e Branco –
na Expofrísia 2019.

25 a 27 de
abril

Os interessados devem entrar em contato com
Rubens, pelo telefone (42) 3231-9132 ou por e-mail
rubens@frisia.coop.br ou diretamente na Matriz/
Pecuária, em Carambeí até o dia 12 de abril, sextafeira.

Fique de olho
VENDA DE GELADEIRAS
O setor de farmácia veterinária de Carambeí conta com um novo
sistema de armazenamento para itens resfriados, e devido a essa
aquisição está disponibilizando para venda as geladeiras antes
utilizadas para esse fim.
A venda será feita através de lances, com valor mínimo pedido por
cada equipamento, através de cupons que estão disponíveis nas
lojas informando a matrícula, o nome, o número da geladeira que se
pretende adquirir, o valor do lance e assinatura.
O período para participar dos lances será de 25 de março a 6 de
abril, e o resultado será divulgado dia 10 de abril.
Os equipamentos estão disponíveis na loja em Carambeí para
avaliação. Informações pelo telefone 3231-9056 com Marcelo.
Um dos modelos disponíveis. Para conferir os
demais modelos entre em contato com a loja.

4

Acontece
ENCONTRO DE MULHERES
O Dia Internacional da Mulher foi celebrado no dia 8, mas a grande confraternização de
cooperadas aconteceu na última quinta-feira, 14 de março. Cerca de 200 mulheres
estiveram presentes no Clube Social de Carambeí para participar do evento preparado
especialmente para elas.
A tarde começou com o reconhecimento às 40 mulheres participantes do Programa de
Capacitação de Mulheres Cooperativistas, que receberam seus certificados. O momento
contou com a presença de representantes do Isae e do Sescoop, parceiros da Frísia
durante o projeto. O evento contou também com a parceria do Sicredi, que sorteou duas
poupanças no valor de R$ 500 entre as presentes.
o vivo.
Confira mais fotos no Facebook.

Leila Ferreira, jornalista e escritora
mineira, foi a convidada para deixar
sua mensagem sobre a “A Arte de Ser
Leve” e falou sobre como enfrentar os
desafios do dia a dia com bom humor.
O evento terminou com happy hour e
música ao vivo.o vivo.
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VOCÊ SABIA?

VISITA À FRÍSIA
Na sexta-feira, 15 de março, foi a vez dos
representantes da New Holland passarem
pelo Centro Administrativo.

A Frísia é parceira do projeto Virando a
Camisa e destinou mais de 1.500 peças de
uniformes que seriam descartados para a
confecção de peças artesanais.

Recepcionados pelos representantes da
Frísia, o objetivo da visita foi promover
uma troca de conhecimentos da
agricultura de precisão e mecanização.

Mayb Maia

Igor Leal

Pelas mãos de
voluntárias, o
material se
transforma em
aventais, luvas e
muitos outros
produtos, e a
renda da
comercialização
é revertida para a
APAE de Tibagi.

Visita New Holland

Nadine, colaboradora do
Posto de Combustíveis em
Carambeí

Sustentabilidade
e atitude
também são
nossos valores!

Reconhecimento
PARQUE HISTÓRICO CONQUISTA SELO DE QUALIDADE
O Parque Histórico de Carambeí, por meio do Koffiehuis Confeitaria e Restaurante, mais
uma vez é agraciado com o Selo Qualidade no Turismo de Paraná. A premiação que
reconhece os empreendimentos que investem em gestão e qualidade foi realizada em
Curitiba na sede do Sebrae/Pr.
Nadia Joboji, consultora do Sebrae Ponta Grossa explica que o processo para a conquista
do Selo utiliza-se de parâmetros rigorosos e o Parque leva a sério esses procedimentos.
“O Parque pensa nesses critérios, garantindo a oferta com segurança, melhorando
também a visibilidade e o posicionamento da empresa. Isso faz com que o turista tenha
uma experiência fantástica, tornando sua viagem inesquecível, pela gastronomia
diferenciada, história e qualidade, fazendo com que o Parque Histórico conquiste o Selo
Ouro”.
INFORME FRÍSIA EM FOCO
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