Frísia Cooperativa Agroindustrial

Edição 16 – Ano 2019 – 18 a 25 de abril

Agenda Reuniões
e Eventos

22/04
(2ª-feira)
Comitê de Crédito
Matriz, 8h

24/04
(4ª-feira)
Comitê Suinícola
Matriz, 13h30

25 a 27 de
abril
A tradicional
exposição
agropecuária da Frísia
já tem data marcada.

25 a 27 de abril
Pavilhão de
Exposições Frísia
www.expofrisia.com.br
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Pelo campo - Pecuária
EXPOFRÍSIA 2019
Está chegando mais uma edição da Expofrísia 2019! A feira acontecerá entre 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.

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”.

Acesse o site, inscreva-se e confira a
programação completa.

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
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- Julgamento da Raça Holandês
Vermelho e Branco / Gado Jovem
- Solenidade de Abertura
- Clube de Bezerras
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- Palestras Pecuária Leite;
- Palestras Pecuária Suínos;
- Julgamento da Raça Holandês
Preto e Branco / Gado Jovem
- Julgamento da Raça Holandês
Vermelho e Branco / Gado Adulto
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- Copa dos Apresentadores;
- Julgamento da Raça Holandês
Preto e Branco / Gado Adulto;
- Premiação
dos
Produtores
Destaque;
- Solenidade de Encerramento

Palestras Pecuária Leite
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
13h às 15h - Estratégias para reduzir as
condenações por pleurisia e pneumonia –
Prof. Geraldo Camilo Alberton
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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 discriminação.

DISCRIMINAÇÃO
Discriminação é um sinônimo usado para definir aquilo que é diferente, por isso, é um termo
muito comum para tratar das situações em que pessoas ou grupos passam por momentos de
constrangimento por causa de uma característica ou comportamento.
Os casos mais comuns são a discriminação racial e sexual, conhecidos como racismo, machismo e
homofobia, mas não são as únicas formas de preconceito. Diminuir, excluir ou ofender alguém
pela sua condição física, classe social, religião ou outras questões, também são consideradas
formas de discriminação.

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 se compromete com o respeito e a
valorização das pessoas em sua diversidade e
dignidade. Portanto, não serão toleradas
quaisquer formas de discriminação”.
Por isso, se você se deparar com alguma
situação contrária as nossas políticas,
denuncie no Canal de Ética.
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Fique de Olho
VENDA DE ITENS DO ANTIGO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
A Frísia está colocando a venda alguns itens que pertencem ao antigo prédio administrativo e
antigo supermercado Rickli, de Carambeí. Os itens ficarão expostos em um ambiente reservado
do prédio antigo, todos etiquetados com preço e poderão ser visualizados na quinta-feira, 2 de
maio, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
O acesso para a compra será pela portaria dos fundos do antigo supermercado Rickli. Os
interessados poderão comprar e retirar na hora, sendo o carregamento e transporte por conta
do comprador. O pagamento será feito exclusivamente via débito em conta movimento
mediante emissão da nota fiscal. Confira a relação de itens abaixo:
Janelas blindex

Janelas de ferro

Divisórias em granito dos
banheiros

Portas madeira

Louças sanitárias

Piso elevado com estrutura
metálica

Luminárias

Para mais informações, contatar o setor de Compras pelo telefone (42)3231-9146.

RECUPERAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
O consultor Alexandre Fabris, da SL de Costa, Savaris Advogados, estará em plantão de
atendimento aos cooperados, na recepção do Centro Administrativo, em Carambeí, para
esclarecimentos sobre os trabalhos de recuperação dos valores recolhidos a título de SalárioEducação (2,5% sobre a folha de pagamento do empregador rural pessoa física). Confira as
datas abaixo:
2 de maio – quinta-feira – Das 8h às 17h

3 de maio – sexta-feira – Das 8h às 12h

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o consultor pelo telefone 49 99159-8657 ou
pelo e-mail fabris@sldecosta.adv.br, ou com Maria, no Centro Administrativo pelo telefone
42 3231-9011

VACINA ANTIGRIPAL DISPONÍVEL PARA TODOS OS
COOPERADOS
Tendo em vista que a Unimed possui doses em estoque, a campanha de vacinação antigripal
está aberta a todos os cooperados, familiares e colaboradores. Você pode garantir suas doses
até o dia 24 de abril ou enquanto durarem os estoques.
O valor é R$ 31,50 por dose.

Data de Aplicação - Carambeí
4 de maio – Sábado

Daciane – Desenvolvimento Humano
42 3231-9615 / 42 99929-3226

8h às 16h

Fundação Frísia
* Consultar disponibilidade em outras localidades.
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Pelo campo - Serviços
SEMANA DE COMPRAS NAS LOJAS AGROPECUÁRIAS
Estamos em clima de Expofrísia e as Lojas Agropecuárias promovem, entre os dias 22 e 27 de
abril, uma semana de descontos especiais com produtos das empresas que vão expor durante a
feira. Os cooperados poderão comprar produtos com desconto adicional de 5% em toda a linha
de parceiros que estão expondo e, além do desconto, as compras podem ser parceladas em até
5x sem juros na conta do cooperado. Confira as marcas que terão desconto nessa semana:
MSD

Bayer medicamentos

Prado

Weizur;

Rações Supra

Elanco

Hypred

Biogenesis

Grasp

Boehringer;
Valleé

Aproveite essa oportunidade!

Acontece
ALEGRA COM NOVO VÍDEO
INSTITUCIONAL

REUNIÃO DE COOPERADOS

Em tão pouco tempo, os produtos de
qualidade da Alegra conquistaram o paladar
dos brasileiros e alguns dos mercados mais
exigentes do mundo. O segredo do sucesso?
É a receita!

A semana foi marcada por mais uma edição
da Reunião de Cooperados que aconteceram
em Tibagi, Carambeí, Teixeira Soares e
Imbituva na terça-feira, 16 de abril e na
quarta-feira, 17 de abril.

E alguns dos principais ingredientes são o
bem-estar das pessoas e dos animais; a
sustentabilidade; o respeito ao meio
ambiente; mais de 1500 colaboradores; mais
de 75 mil quilos de alimentos por mês. E
muito mais.

Os cooperados que estiveram presentes
acompanharam apresentações sobre o
Agriwin e sobre defensivos e fertilizantes
com colaboradores da Frísia e sobre a
reestruturação dos CDE’s, com a Fundação
ABC.

E todos esses ingredientes você confere no
novo vídeo institucional disponível no link:
http://bit.ly/2UtAi7a.

As próximas reuniões acontecem nos dias 28
e 29 de maio.
Silvia Roorda

Reunião em Tibagi
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PARQUE HISTÓRICO RECEBERÁ EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS,
CACTOS E SUCULENTAS
O Parque Histórico de Carambeí receberá 8ª Exposição de Orquídeas, Cactos e Suculentas
organizada pelo casal Panoka e Gilberto de Geus. O evento acontecerá entre os dias 26 e 28 de
abril na Casa da Memória, primeira ala museal do Parque, a entrada será gratuita.
A exposição contará com mais de 500 plantas nacionais e internacionais, entre elas: cactos,
suculentas e as orquídeas que são a atração principal. No evento haverá expositores do Estado de
São Paulo representados pelas cidades de Sorocaba e Registro, Santa Catarina com expositores
de Joinville, o Paraná terá com a participação de Carambeí; Curitiba; Irati; Ivaí e Ponta Grossa.
Divulgação

Serviço
A 8ª Exposição de Orquídeas, cactos e
suculentas abrirá ao público com
entrada franca no dia 26 de abril,
sexta-feira, das 15h às 18h e nos dias
27 e 28 de abril , sábado e domingo,
das 10h às 18h.
Orquídeas da exposição

Frísia Sustentável
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA:
NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA!
Os empreendimentos de bovinocultura já existentes terão
até junho de 2020 para requerer a regularização junto ao
órgão ambiental. Apenas 32 % de nossos cooperados
produtores de leite solicitaram 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.
A Frísia, através de parcerias, está providenciando o
licenciamento ambiental da atividade como o seus
cooperados.
Para mais informações, entre em contato com o setor
Ambiental: Jean 42 3231-9380 ou Diego 42 3231-9167.
INFORME FRÍSIA EM FOCO
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Fale conosco! – comunicacao@frisia.coop.br | (42) 3231-9176.
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