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Agenda - Reuniões e Eventos

(6ª-feira)
Comitê Pecuário
Matriz, 9h

13/05

(2ª-feira)
Comitê Crédito
Matriz, 8h

15/05

15/05

(4ª-feira)
Comitê Agrícola
Matriz, 9h
Carambeí
Aud. Leendert de Geus, 15h

No Tocantins
Frísia na Agrotins
A Frísia está presente na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), a maior feira
agrotecnológica do norte do Brasil, que acontece entre os dias 7 e 11 de maio em Palmas. O tema do
ano é 'Agronegócio de Atitude Sustentável', e a expectativa é que o evento movimente até R$ 2
bilhões em negócios até o próximo sábado.
Estiveram presentes na abertura do evento, na última terça-feira (7), o superintendente da Frísia,
Emerson Moura, o gerente de Negócios Comercial Mario Dykstra e os membros da diretoria Willant
van den Boogaard e Ricardo Wouter.
O diretor presidente, Renato
Greidanus, visita a feira nesta
quinta-feira (9) e participa de
reuniões do setor até o final
da semana.
“Para a Frísia, é muito
importante estar presente
neste grande evento, dando
visibilidade ao cooperativismo
dentro do agronegócio em
novas fronteiras”, destaca a
coordenadora da unidade da
Frísia no Tocantins, Erica
Lima.

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
quarta-feira, 15 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
Janelas de
blindex
ferro
Divisórias em granito dos
banheiros

Portas
madeira
Piso elevado com estrutura
metálica

Louças
sanitárias

Será o 2º e último lote para cooperados. Após essa data o que sobrar será colocado a venda
para terceiros. Para mais informações, contatar o setor de Compras pelo telefone (42)32319146.

Fique de Olho
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.

VACINA ANTIGRIPAL DISPONÍVEL ATÉ DIA 19/05
A campanha de vacinação antigripal segue
aberta aos cooperados, familiares e
colaboradores. Você pode garantir suas
doses até o dia 19 de maio ou enquanto
durarem os estoques.
O valor é R$ 31,50 por dose.
Francielle – Desenvolvimento
Humano - 42 3231-9039

Data de Aplicação - Carambeí
11 de maio – Sábado

7h30 às 11h

Fundação Frísia

Data de Aplicação - PG
Até 19 de maio – Domingo
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8h às 22h

Farmácia Fleming (Rua do Rosário)
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Pelo campo - Agrícola
AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE SEMENTE DE TRIGO
UBS - PONTA GROSSA II e TIBAGI III
A retirada da semente de trigo nas UBS segue 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

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.
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Pelo campo
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Acontece
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