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Fique de Olho
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE

Agenda Reuniões
e Eventos

09/04

O inverno está chegando e, com ele, ficamos mais
propensos a algumas doenças. Pensando nisso, a Frísia
promoverá pela primeira vez aos seus associados, através do
convênio com a Unimed, lançado em 2019, a campanha de
vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe e
outras complicações.

(3ª-feira)
Reunião de Cooperados
Paraíso do Tocantins
Serranos Park Hotel, 19h30

Será disponibilizada a vacina influenza trivalente, no valor
de R$ 31,50 a dose, a ser debitado na conta corrente do
associado. Este é um benefício exclusivo aos associados
que aderiram ao plano de saúde, estendido aos familiares
e colaboradores da propriedade.

(4ª-feira)
Comitê Agrícola
Matriz, 9h

Os pedidos deverão ser feitos até o dia 12 de abril, com
Daciane do Desenvolvimento Humano, pelos telefones 42
3231-9615 e 42 99929-3226 ou pelo e-mail
daciane.pedroso@frisia.coop.br. É possível também
solicitar as vacinas e a aplicação diretamente nas unidades
de Tibagi, Imbaú, Teixeira Soares e Imbituva.
Para solicitar, é necessário informar matrícula, nome e
quantidade de vacinas. Após a confirmação do pedido, o
associado receberá vouchers de acordo com a quantidade
solicitada, para serem entregues no dia da aplicação.

8h às 16h

11/04
(5ª-feira)
Conselho Fiscal
Matriz, 8h30

A tradicional exposição
agropecuária da Frísia já
tem data marcada.

25 a 27 de abril

Data de aplicação em Carambeí
4 de maio - sábado

10/04

Fundação
Frísia

* As datas e locais de aplicação dos entrepostos, serão
anunciadas em breve.

Pavilhão de
Exposições Frísia
www.expofrisia.com.br
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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.
Importante: A Missão Frísia + Lean se destina a visitação de propriedades com certificação.
Recomendamos que participem cooperados que estão buscando certificação de suas
propriedades e que tenham interesse na implantação do sistema Lean.
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 pela cooperativa, e o valor de R$ 1.000,00 por pessoa será pago pelo cooperado.
As inscrições deverão ser feitas até o dia 10 de abril, com Silvia pelos telefones (42) 3231-9367 ou
98871-8049 ou através do email silvia.roorda@frisia.coop.br.

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.

OPÇÃO DE CUSTEIO SAFRA 2019/2019
Pedimos para que entrem em contato com o setor de Cadastro, até 10 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.

A partir 8,75
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VAMOS FALAR SOBRE

ÉTICA?

Com a mudança de posicionamento institucional, a Frísia reforçou a integridade como um de
seus principais valores. Ser íntegro significa ser inteiro, ou seja, agir de maneira completa,
respeitando o espaço de todos à sua volta e desenvolvendo seu trabalho com verdade e de
maneira justa para todos.
Pensando nisso, o Informe Frísia em Foco apresenta uma nova editoria chamada “Vamos falar
sobre ética?”. Neste espaço, você pode refletir sobre situações que podem ocorrer no seu dia a
dia e como fazer para evitá-las. Na primeira edição, vamos falar sobre corrupção.

CORRUPÇÃO
Muito se fala sobre essa palavra hoje em dia, principalmente nos serviços públicos. Mas corrupção
não é uma situação exclusiva do governo. Toda a situação na qual você induz alguém ou alguma
situação com objetivo de beneficiar a si mesmo, pode ser considerado um ato de corrupção.
E essas situações podem estar no cotidiano de uma empresa. Falsificação de contratos, relatórios
e registros, fraude contábil e/ou fiscal, lavagem de dinheiro, suborno e propinas são apenas
algumas situações das quais podem ser caracterizadas como corrupção.

Uma sociedade mais cooperativa só se constrói com a colaboração de TODOS.
Então contamos com você!
O Código de Ética da Frísia prevê que “a
cooperativa atua no combate à corrupção e a
quaisquer outras práticas fraudulentas que
atentem contra a Administração Pública,
nacional ou estrangeira”. Por isso, se você se
deparar com alguma situação contrária as
nossas políticas, denuncie no Canal de Ética.
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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 email rubens@frisia.coop.br ou diretamente na
Matriz/ Pecuária, em Carambeí até o dia 12 de
abril, sexta-feira.

CONFIRA O PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO NA FEIRA
1.
2.
3.
4.

Acesse o site www.expofrisia.com.br;
Clique em “Participe”;
Escolha uma das opções, informe a quantidade de ingressos e clique em “inscreva-se”;
Preencha todos os seus dados e clique em “finalizar pedido”.

Pronto! Você já está inscrito e poderá conhecer as principais novidades de melhoramento
genético. Durante a Expofrísia, além do julgamento das raças holandesas, você pode conhecer
as mais de 30 empresas expositoras e participar das palestras de pecuária leiteira e suinícola.
Confira a programação de palestras:
9h as 10h – Palestra o Futuro da genômica e onde irá a genética - Cleocy Fam de Mendonça
Júnior (Zootecnista);
10h as 10h10 – Lançamento Catálogo de Touros – Michael Warkentin;
10h30 as 11h30 – Como usar a cultura na fazenda no controle da mastite e uso racional de
antibióticos – Prof. Dr. Marcos Veiga - Qualileitte/USP;
11h30 as 11h50 – Painel: Compartilhando experiências - Produtores e técnicos Frísia;
11H50 as 12H00 - A parceria Frisia e Onfarm – Jefferson Pagno, Coord. Pecuária Leiteira Frísia
13h às 15h – Palestra sobre equilíbrio da Microbiota intestinal e seus benefícios – professor
Geraldo Camilo Alberton/UFPR.
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FRÍSIA É DESTAQUE NO PROGRAMA LEITE MAIS SAUDÁVEL
Na última semana, o setor Pecuário de Leite da Frísia foi auditado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no que diz respeito aos projetos que foram
realizados com recurso dos créditos dos impostos PIS e COFINS, entre os anos de 2016 a
2018. A Frísia utilizou 5% do recurso de 18 milhões dos créditos em trabalhos idealizados pelo
departamento técnico juntamente com o Comitê Pecuário, baseados na gestão das
propriedades, como o Programa de Boas Práticas da Fazenda (BPF) e o Master Dairy
Admistration (MDA).
Dentre os inúmeros projetos auditados pelo MAPA por todo o Brasil, o trabalho desenvolvido
pela Frísia figurou como destaque, por sua característica inovadora e que objetiva a
profissionalização das propriedades leiteiras, utilizando o modelo de gestão lean nas
fazendas.
Em 2019, iniciamos um novo ciclo, com foco ainda mais direcionado para o sistema de gestão
lean e com diferencial nas questões sanitárias dos rebanhos.
O excelente desempenho na auditoria é fruto do árduo trabalho dos produtores de leite e
técnicos do setor pecuário e nos mostra que estamos no caminho certo. Porém, o maior
benefício é de toda cadeia do leite, que ganha propriedades com pessoas engajadas, que
buscam a melhoria contínua diariamente.
Jefferson Pagno

Resultado da auditoria é fruto do trabalho
de cooperados e equipe técnica.

* Com informações da equipe de Pecuária Leiteira.

Pelo campo - Agrícola

Pelo campo - Pessoas
CURSOS DO SENAR
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE
LEITE

- Objetivo: Empregar técnicas corretas na
operação, na regulagem e na manutenção
de tratores agrícolas.
- Período: 22 a 26 de abril
- Horário: 8h às 17h
- Vagas: 6 a 9 alunos

- Objetivo: Realizar corretamente as
principais práticas de manejo envolvidas
na atividade leiteira.
- Período: 29 de abril a 2 de maio
- Horário: 9h às 17h
- Vagas: 8 a 15 alunos

Para mais informações e inscrições contate o Senar pelo telefone (42)99848-5664 ou
(42) 98887-3366. Se preferir, encaminhe um e-mail para
sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br.
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Pelo campo - Serviços
COTAÇÃO DE SEGURO INVERNO
A Balsano Corretora de Seguros está fazendo plantão na recepção da Frísia para cotação de
seguro de inverno. O atendimento está acontecendo as terças e quintas, das 8h às 16h. Vale
lembrar que para custear via Frísia (plano Safra), o seguro se torna obrigatório. Para mais
informações contate os telefones abaixo.
Rafaela - (42) 99970-0273
rafaela@balsano.com.br

Balsano - (42) 3222-5335

Lilian – (42) 99970-0567
lilian@balsano.com.br

Frísia - (42) 3231-9000

Acontece
VISITA DE JORNALISTAS ESTRANGEIROS
Igor Leal

A manhã de quarta-feira, 3 de abril, foi marcada por visita
na Frísia. Mais de 15 jornalistas de diversos países
estiveram presentes no auditório Leendert de Geus, em
Carambeí, para conhecer sobre o sistema de negócios da
Frísia.

Igor Leal

Os visitantes foram recepcionados pelo vice-presidente de
Pecuária Leite da Frísia, Jan Ubel van der Vinne; Silvia
Roorda, assessora de cooperativismo; Ricardo Cogo,
gerente de Negócios Pecuária; e Michael Warkentin,
zootecnista que realizaram apresentações sobre a história
da cooperativa e os principais ações do setor pecuário.

Silvia Roorda

A visita faz parte do programa Exposição-4Desenvolvimento, da De Laval, no qual um grupo de
jornalistas selecionados, membros do The International
Federation of Agricultural Journalists (IFAJ), em todo o
mundo, viajam para um país em desenvolvimento para
aprender em fazendas, processadores e empresas na
infraestrutura agrícola para fornecer uma visão ampla de
como é a agricultura naquele país.
Após a visita, os jornalistas são estimulados a compartilhar
suas experiências em mídia oral, escrita ou outras, com sua
própria associação de jornalistas agrícolas e o IFAJ através
de boletins informativos ou artigos na web.
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HOMENAGEM OCEPAR

APCBRH

O engenheiro agrônomo José Roberto Ricken
foi reconduzido ao cargo de presidente do
Sistema Ocepar, na tarde desta segunda-feira,
1º de abril, em Curitiba, durante a Assembleia
Geral Ordinária (AGO).

A Associação Paranaense de Criadores de
Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH)
reelegeu, para o triênio 2019-2022, Hans Jan
Groenwold.

O diretor-presidente da Frísia, Renato
Greidanus, que está deixando a diretoria da
Ocepar, foi homenageado durante o evento
com o troféu “Cooperativas Orgulho do
Paraná”.

A Assembleia Ordinária foi presidida pelo
criador Artur Sawatzky e teve como secretário
Jan Ubel van der Vinne. “Groenwold é um
gestor muito respeitado pelos criadores, sua
atuação como presidente é marcada pela
transparência e determinação de fazer sempre
o melhor para os associados”, definiu
Sawatzky.

Divulgação

Divulgação

Renato Greidanus, diretor-presidente da Frísia
foi homenageado pelos diretores da Ocepar.

Jan, vice-presidente de Pecuária Leite da
Frísia esteve presente durante a assembleia.

UNIUM ENTRE AS MAIORES DO PAÍS
A Associação Brasileira de Produtores de
Leite divulgou esta semana um ranking
onde elenca as maiores empresas
produtoras de leite do país em 2018.
E a Unium, marca que representa a
Frísia, Castrolanda e Capal nos negócios
da intercooperação, foi reconhecida pela
Associação como a terceira maior
produtora do Brasil, com quase 1,2
milhão de litros de leite processados em
2018.
E a Milkpoint preparou uma matéria que
conta em detalhes sobre esse ranking.
Confira no link: https://bit.ly/2HWzjec.

INFORME FRÍSIA EM FOCO
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