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ELICOOP 2019 – ENCONTRO MULHERES COOPERATIVISTAS
Vem aí o Encontro de Lideranças Femininas
Cooperativistas 2019! No ano passado a
Frísia foi anfitriã do Elicoop, e nesta edição
as mulheres estão convidadas a participar
do evento sediado pela Copagril, em
Marechal Cândido Rondon.
A Frísia oferece transporte e hospedagem,
saindo de Carambeí no dia 14/05 pela
manhã, retorno dia 16/05 após o almoço.
Alimentação será por conta do Sescoop,
que promove o evento.
Podem participar cooperadas, esposas,
filhas ou noras de cooperados, inseridas na
atividade.
Confira a programação e se inscreva para
participar!
Informações e confirmações com Silvia pelo
email silvia.roorda@frisia.coop.br ou pelos
telefones (42)3231-9367 ou Whatsapp
(42)98871-8049. Vagas limitadas!
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Pelo campo - Agrícola
AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE SEMENTE DE TRIGO
UBS - PONTA GROSSA II e TIBAGI III
O agendamento para a retirada da semente de trigo nas UBS seguem acontecendo 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

FORRATEC VERÃO – PROGRAMAÇÃO DE SAFRA
A Fundação ABC convida os associados
pecuaristas e demais interessados para o
ForraTec de Verão, onde os
pesquisadores da instituição trazem
assuntos voltados para a próxima safra
Verão, inclusive com informações
importantes para a programação.
TEMAS:

Serão três encontros, nas
cidades sedes das cooperativas:
14/05 – Arapoti - 14h - Auditório Sede
regional Sicredi
15/05 – Carambeí – 15h - Auditório
Leendert de Geus
16/05 - Castro – 8h30 - Auditório
Fundação ABC

Richard Paglia de Mello - Forragens
& Grãos
Avaliação de novos Híbridos de
Milho para Silagem de Planta Inteira
Novas modalidades de Silagem de
Milho: resultados e sugestões
Elderson Ruthes - Entomologia
Cigarrinha do milho: Como conviver
com a ocorrência da praga e manter
o potencial produtivo da cultura?

2

Fique de Olho
ANOTE NA AGENDA: VACINA ANTIGRIPAL
Atenção cooperados: está chegando o “Dia D”, da aplicação das vacinas antigripais. Para
facilitar, não será necessária a retirada de voucher, disponibilizaremos uma lista no dia da
vacinação, em nome do COOPERADO, para assinatura e controle das doses solicitadas.
Confira a programação de Carambeí e Ponta Grossa abaixo. Demais entrepostos, entre em
contato direto com a unidade para verificar data.
Caso ainda não tenha solicitado a sua dose, ou para mais informações, entre em contato
com Daciane, no setor de Desenvolvimento Humano - (42)3231-9615

Ponta Grossa

Carambeí
4 de maio - sábado

8h às 16h

6 de maio - segunda

8h às 22h

Fleming Ponta Grossa

Fundação Frísia
.

(Rua do Rosário, próx. Colégio Regente Feijó)

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.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS
COOPERATIVISTAS – INSCRIÇÕES PRORROGADAS
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 20 de maio. Apenas 10 vagas.
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