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Fique de Olho

VENDA DE GELADEIRAS
A 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 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 em 10 de abril. Os
equipamentos estão disponíveis na loja, em Carambeí para
avaliação. Informações pelo telefone 3231-9056 com
Marcelo. Os modelos disponíveis estão abaixo.
NÚMERO
GELADEIRA
06

MODELO

MARCA

GPTU-40

GELOPAR

PREÇO
MÍNIMO
R$ 625,00

02

GTDC 575

GELOPAR

R$ 800,00

07

VB40W(B2001)

METALFRIO

R$ 725,00

09

VV300

VENAX

R$ 650,00

03

610L EVAPORADOR

BUCHOLZ

R$ 875,00

14

610L EVAPORADOR

BUCHOLZ

R$ 875,00

15

610L EVAPORADOR

BUCHOLZ

R$ 875,00

01

610L EVAPORADOR

BUCHOLZ

R$ 875,00

13

610L EVAPORADOR

BUCHOLZ

R$ 875,00
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Divulgação

UNIUM NA MERCOSUPER
Está chegando mais uma edição da Mercosuper,
feira promovida pela Associação Paranaense de
Supermercados (APRAS), que acontece em Pinhais,
no Paraná.
E a Unium vai estar presente mais uma vez com um
estande que apresentará os produtos das marcas
Alegra, Herança Holandesa , Colônia Holandesa e
Naturalle. Aguardamos sua visita!
Mercosuper 2019
Data: 9, 10 e 11 de abril;
Horário: 15h30 às 22h30;
Local: Expotrade Convention Center;
Endereço: Rodovia Dep. Leonardo Jacomel, 10.454 –
Pinhais – PR.
A Unium te espera no estande 23 A.

VENDA DE IMÓVEIS | CREDIBRF
A CrediBRF oferece um apartamento e um terreno para venda no Condomínio Verde Vale,
localizado no Jardim Eldorado, em Carambeí. Os preços de venda são R$ 107.000,00 para imóvel
com dois quartos e R$ 210.000,00 para terreno medindo 951,50 m². Para mais informações ou
fazer uma simulação entre em contato pelo telefone 42 3231-8115 ou pelo e-mail:
patricia.pereira@credibrf.com.br.

OPÇÃO DE CUSTEIO SAFRA 2019/2019
Pedimos para que entrem em contato com o setor de Cadastro, até 5 de abril, informando a
opção de custeio e data estimada de plantio – Safra 2019/2019.
Opções: Banco - Recurso Próprio -Capital de Giro - CPR Frísia. Para CPR (prazo safra) o seguro é
obrigatório. Para mais informações, entre em contato com Diogo, no telefone 42 3231-9191 ou
Rudiard no telefone 42 3231-9189.
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Frísia Sustentável
OBRIGATÓRIO | LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
BOVINOCULTURA
O licenciamento ambiental da atividade de Bovinocultura de leite e de corte, agora, é
obrigatório.
Os empreendimentos de bovinocultura já existentes terão até junho de 2020 para requerer a
regularização junto ao órgão ambiental. A licença ambiental para atividade de bovinos de leite
já está sendo exigida pelas instituições financeiras nos projetos de solicitação de crédito.
Para mais informações, entre em contato com o setor Ambiental: Jean 42 3231-9380 ou Diego
42 3231-9167.

EMBALAGENS DE DEFENSIVOS – RECEBIMENTO ITINERANTE
Em 2 de abril, terça-feira, a Assocampos realizará uma coleta itinerante de embalagens de
defensivos no município de Imbaú, confira o horário e local abaixo:

08h30 às 16h – Frísia – Unidade de Imbaú
Lembramos que o volume máximo a ser recebido é de 150 embalagens plásticas rígidas por
CPF/CNPJ (flexíveis serão recebidos sem limite). Não serão recebidas:
* Embalagens contendo qualquer tipo de resíduo sólido;
* Embalagens contendo qualquer tipo ou quantidade de resíduo líquido;
* 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 entregar mais embalagens rígidas, agende diretamente com a Assocampos pelo telefone
(42) 3228-1148.

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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Frísia na Mídia
TV FRÍSIA
Elas contaram com uma confraternização feita
especialmente pela cooperativa e a TV Frísia
esteve presente para acompanhar tudo de perto.
O evento “Lugar de Mulher” teve certificação
das associadas do Programa de Capacitação de
Mulheres Cooperativistas, palestra com Leila
Ferreira e happy hour.
Veja pelo site ou whatsapp!

Confira todos os
https://bit.ly/2TpYS9p.

detalhes

pelo

link:

Pelo campo - Pecuária
Kleverton Gabriel

EXPOFRÍSIA 2019
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.

25 a 27 de
abril

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.
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.
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Acontece
COOPERJOVEM
Essa semana, iniciamos mais um etapa de atividades do Cooperjovem na Frísia. E esse ano, o
programa que leva os conceitos de cooperativismo para escolas dos Campos Gerais, está mais
que especial, afinal estamos completando 10 anos de uma parceira que não para de crescer!
Em 2019, o Cooperjovem conta com escolas dos Municípios de Carambeí, Ponta Grossa e Tibagi.
Na terça-feira, 26 de março e quarta-feira, 27 de março, cerca de 45 professores iniciaram os
primeiros passos nos caminhos do Cooperjovem, participando da formação inicial do projeto.
Já na quinta-feira, 28 de março, foi a vez de quase 40 professores participarem da formação
continuada, que permite a revisão dos conceitos de cooperativismo para dar continuidade em
projetos já desenvolvidos em anos anteriores. Os treinamentos aconteceram na ACCF, em
Carambeí.

Silvia Roorda

Igor Leal

Após essa primeira formação, os professores começam a desenhar e aplicar seus projetos em
sala de aula, beneficiando milhares de alunos. O Cooperjovem é uma iniciativa do Sescoop e
aderido pela Frísia.

REUNIÃO DE COOPERADOS

Silvia Roorda

Inovação é uma das marcas da cooperativa Frísia
e foi pensando nisso que a Reunião de
Cooperados agora está com novo formato!
Além da tradicional apresentação do mercado
comercial, agora, nossas reuniões tem espaço
para temas de interesse para nossos cooperados.
Fique atento as datas das reuniões e aproveite
mais esse benefício que te deixa cada vez mais
próximo da cooperativa!

Cooperados de Carambeí, Tibagi, Imbituva
e Teixeira Soares puderam acompanhar
apresentações de quatro setores.
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