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Agenda - Reuniões e Eventos

17/04

16/04
(3ª-feira)
(3ª-feira)
Comitê Pecuário Conselho de Adminsitração
Matriz, 9h
Matriz, 9h

18/04

(4ª-feira)
Comitê Sunícola
Matriz, 13h30

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

Reunião de Cooperados
Temas:
✓ Comercial Insumos
Defensivos
✓ Comercial Insumos
Fertilizantes
✓ Gestor Agrícola
✓ FABC

16/04
Carambeí
Aud. Leendert de Geus, 8h

17/04
Tibagi
Aud. Fazenda Fortuna, 9h

Teixeira Soares
Entreposto, 19h

Imbituva
Restaurante Delícia, 19h

Expediente – 19 de abril - Sexta-feira Santa
ADM
Carambeí

ARM.
SECADORES

ARM.
INSUMOS

LOJAS/
FARMAC

POSTOS

FÁB.
RAÇÕES

Fechado

Plantão

Fechado

Plantão

Aberto

Tibagi

Fechado

Unidade I e II Normal
Unidade III
Fechado

Fechado

Plantão

Aberto

Imbituva

Fechado

Plantão

Fechado

Fechado

x

Imbaú

Fechado

Plantão

x

x

x

Teixeira
Soares

Fechado

Plantão

Fechado

Fechado

x

X

Tocantins

Fechado

Normal

Fechado

x

x

x

Ponta Grossa

Fechado

Plantão

Fechado

Fechado

x

x

Fechado

x

x

Tronco / Terra Nova/ Piraí/ Palmeira/ Prudentópolis

4e5
Normal
(Adm,
Rações
ensacadas,
Rações à
Granel)
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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 a 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. Nesta edição, vamos falar sobre assédio.

ASSÉDIO
Toda a situação que envolva uma perseguição constante e inconveniente que cause desconforto
e constrangimento e coloque uma pessoa ou um grupo em uma situação vexatória pode ser
considerado assédio.
Dentro de uma organização, são várias as situações quem podem ser consideradas assédio que
podem ser classificadas como moral, sexual, psicológico, virtual e até mesmo judicial. Por muitas
vezes, aquele que sofre de assédio, costuma se calar, por medo de represálias.

Uma sociedade mais cooperativa só se constrói com a colaboração de TODOS.
Então contamos com você!
O Código de Ética da Frísia prevê que “não
serão toleradas quaisquer formas de assédio,
seja moral, verbal, físico ou sexual, que possam
interferir na capacidade de trabalho”.
Por isso, se você se deparar com alguma
situação contrária as nossas políticas,
denuncie no Canal de Ética.

2

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

INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS
As inscrições para Expofrísia 2019 já estão abertas!
Saiba como se inscrever:
1. Acesse o site www.expofrisia.com.br;
2. Clique em “Participe”;
3. Escolha uma das opções, informe a quantidade de
ingressos e clique em “inscreva-se”;
4. 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!
Palestras Pecuária Leite

26/04

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

Palestras Pecuária Suínos

26/04

13h às 15h – Palestra sobre equilíbrio da Microbiota intestinal e seus benefícios – professor
Geraldo Camilo Alberton/UFPR.
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Acontece
CONTRATO COM MM
O Grupo Mercado Móveis passou a fazer parte do portfólio de clientes da NTI Soluções, empresa
da Frísia e Castrolanda focada em inovações tecnológicas. A rede de lojas que atua no mercado
moveleiro há mais de quatro décadas é uma das maiores do ramo varejista do Brasil.
O acordo firmado é um marco histórico na trajetória da
NTI e traz novos horizontes para o plano de expansão da
empresa, que no próximo mês de julho completa três
anos.
Com a assinatura do acordo a NTI assume a gestão de
ambiente de Software, gerenciamento de contratos de
licenciamento e suporte técnico de toda a rede do Grupo
MM. “Estamos muito felizes e satisfeitos de poder fazer
parte da história de uma empresa tão promissora e
A NTI Soluções é uma empresa da Frísia e
inovadora quanto a NTI soluções”, afirmou Fernando
Castrolanda, focada em inovações
Oliveira Silvério, gerente geral do Grupo MM.

NTI SOLUÇÕES INOVA NA
ÁREA EDUCACIONAL

tecnológicas visando gerar ainda mais valor
nos negócios das duas Cooperativas .

REUNIÃO NO TOCANTINS

Igor Leal

As cooperativas Frísia e Castrolanda estiveram
reunidas com a Universidade Positivo, para um
debate sobre desenvolvimento e retenção de
talentos humanos na agroindústria. O encontro
contou com aproximadamente 70 participantes
entre universitários, profissionais do meio
acadêmico e dos mais diversos setores da
agroindústria.

Foi realizada na última terça-feira,
dia 9 de abril, Reunião de
Cooperados
em
Paraíso
do
Tocantins.
A temática do encontro foi a área
Comercial
Cereais,
com
o
coordenador
Alex
Santin,
e
Ambiental,
apresentada
pelo
coordenador do setor Francis
Bavoso.

A discussão passou por temas como o dia a dia das agroindústrias, educação corporativa
e gestão por competência. Representando a Frísia, palestraram no evento o Gerente de
Negócios Industriais Estefano Stemmer, a coordenadora de Desenvolvimento Humano
Mayb Maia e o responsável pela NTI Soluções na Frísia, Melk Calabria.
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Pelo campo - Agrícola
AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE SEMENTE DE TRIGO
UBS - PONTA GROSSA II e TIBAGI III
Estamos iniciando o agendamento para a retirada da semente de trigo nas UBS, com data e
horário definidos. O agendamento deve ser realizado sempre com sete dias antes da data
desejada para retirada.
Para realização do agendamento, é necessário informar: matrícula, variedade, quantidade,
embalagem, se a semente é tratada ou não, além do tipo de veículo que será enviado, data e
horários desejados.
Com essas informações o agendamento será realizado, considerando a disponibilidade de
produtos, data e horário solicitados. A confirmação do agendamento será realizada via protocolo
enviado por e-mail, SMS ou WhatsApp.

AGENDAMENTO
UBS – PONTA GROSSA II

UBS – TIBAGI III

42- 98808-1764

42-98822-9646

agendasementes.ubspg@frisia.coop.br

agendasementes.ubstb@frisia.coop.br
Solicitamos a atenção para as
seguintes condições:
- O motorista e veículo devem se
apresentar com 15 minutos de
antecedência ao horário agendado.
- A tolerância para atrasos será de
10 minutos, após esse prazo o
veículo é automaticamente
reposicionado no fim da fila do dia
agendado.
- Somente serão carregados os
produtos agendados.
- Os motoristas devem apresentar
o protocolo de agendamento.
- Veículos não agendados somente
serão carregados se houver
disponibilidade de horário ao
término dos carregamentos
previamente agendados.
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