Frísia Cooperativa Agroindustrial

Edição 17 – Ano 2019 – 25 de abril a 1º de maio

25 a 27 de abril

A tradicional exposição
agropecuária da Frísia
já está acontecendo

Pavilhão de
Exposições Frísia
www.expofrisia.com.br

EXPEDIENTE – 1º DE MAIO – DIA DO TRABALHO
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EXPEDIENTE – 3 DE MAIO – ANIVERSÁRIO DE IMBITUVA
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Pelo campo - Pecuária

A tradicional feira da Frísia já começou! E nós contamos com a
presença da nossa família de cooperados.
Inscrições disponíveis pelo site.
www.expofrísia.com.br

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
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- Julgamento da Raça Holandês
Vermelho e Branco / Gado Jovem
- Solenidade de Abertura
- Clube de Bezerras

27

26

- Palestras Pecuária Leite;
- Palestras Pecuária Suínos;
- Julgamento da Raça Holandês
Preto e Branco / Gado Jovem
- Julgamento da Raça Holandês
Vermelho e Branco / Gado Adulto

- Copa dos Apresentadores;
- Julgamento da Raça Holandês
Preto e Branco / Gado Adulto;
- Premiação
dos
Produtores
Destaque;
- Solenidade de Encerramento

Confira todos os
detalhes sobre a
Expofrísia pelo nosso
aplicativo. Disponível
em Apple store ou
Google Play

2

Fique de Olho
VENDA DE ITENS DO ANTIGO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
A Frísia está colocando 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.

ANOTE NA AGENDA: VACINA ANTIGRIPAL
Atenção cooperados: está chegando o “Dia D”, da aplicação das vacinas antigripais. Confira a
programação de Carambeí e Ponta Grossa abaixo. Demais entrepostos, entre em contato direto
com a unidade para verificar data e retirada de vouchers.

Ponta Grossa

Carambeí
4 de maio - sábado

8h às 16h

Fundação Frísia
* Retirada de voucher dia 2 de maio, na Matriz.

6 de maio - segunda

8h às 16h

Fleming Ponta Grossa
* Retirada de voucher dia 2 de maio, na Matriz.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS
COOPERATIVISTAS
Está chegando mais uma edição do Programa de
Formação de Conselheiros Cooperativistas. O
programa tem o objetivo de promover o sucesso e
a perenidade das Cooperativas: fortalecer a
ideologia
cooperativista,
facilitando
a
interatividade entre cooperativas via formação
conjunta de conselheiros.
O programa é aberto a todos os cooperados e se
estende a filhos, esposa e outros familiares.
Inscrições e informação com Luara pelo telefone
42 32231-9003. Até 30 de abril. Apenas 10 vagas.
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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

VENDA DE VEÍCULOS – APAE TIBAGI
A APAE Tibagi colocou à venda dois veículos, sendo um ônibus e uma kombi, utilizados para o
transporte de alunos, agora a cargo da Prefeitura de Tibagi.
A APAE Tibagi é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, que mantém a Escola
Nilze Terezinha Brandalise Romel, onde 86 alunos da sede e do interior do município recebem
atendimento pedagógico com professores especializados e corpo técnico formado por
fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga e neurologista.
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MBA NEUROESTRATÉGIA E PENSAMENTO TRANSVERSAL
A ACIPG, em parceria com a ESIC Business &
Marketing School, traz a Ponta Grossa o MBA
Neuroestratégia e o Pensamento Transversal.
Colaboradores e cooperados da Frísia terão tabela
de preços exclusiva, de acordo com o número de
interessados.

Quem quiser saber mais sobre o curso, pode
participar como ouvinte nas aulas desta sexta-feira
e sábado, na ACIPG para conhecer melhor a
metodologia.
Para saber mais, entre em contato pelos telefone
42 3220-7207.

EXAMES MÉDICOS DE EMPREGADOS RURAIS EM CARAMBEÍ
Buscando a constante melhoria na prestação de serviço aos nossos produtores rurais, assim
como atender à exigência do e-Social referente a realização dos exames admissionais,
demissionais e periódicos, o Sindicato Rural de Carambeí passará a prestar atendimento médico
na quarta e sexta-feira no período da manhã.
Solicitamos que os funcionários compareçam no Sindicato para atendimento até às 10h, para
evitar transtornos. Para mais informações, contate o Sindicato pelo telefone 42 3231-5928.

TARIFA DE ENERGIA RURAL ELÉTRICA
A Frísia comunica os cooperados que no prazo de cinco anos o
subsídio da tarifa de Energia Elétrica Rural, que hoje é de
aproximadamente 40%, será zerada, conforme Decreto
9.642/2018. Solicitamos que os cooperados enviem via e-mail para
engenharia@frisia.coop.br ou entreguem presencialmente uma
cópia da última fatura completa com histórico de energia elétrica,
bem como o número da matrícula, nome da propriedade e as
coordenadas geográficas do ponto de consumo.
Com essas informações, o setor analisará cenários e alternativas
para mitigar o impacto do aumento da tarifa elétrica rural aos
cooperados. Em caso de dúvidas, entre em contato com Wilson ou
Vanessa pelo telefone 3231-9140.
INFORME FRÍSIA EM FOCO
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