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MDA FRÍSIA +LEAN

Agenda Reuniões
e Eventos

TEMAS:

29/05

29/05

* Workshop Projeto Gestão
MDA Frísia +Lean
8h

* Minicursos com colaboradores
MDA
13h30

• Informações com Mariane – 3231-9182

REUNIÃO DE COOPERADOS - MAIO

✓

COMERCIAL INSUMOS - DEFENSIVOS

✓

COMERCIAL CEREAIS

✓

COMERCIAL INSUMOS - FERTILIZANTES

28/05

28/05

(3ª -feira)
Carambeí
Aud. Leendert de Geus
8h

(3ª -feira)
Teixeira Soares
Entreposto
19h

29/05

29/05

(4ª -feira)
(4ª -feira)
Tibagi
Imbituva
Aud. Fazenda Fortuna Restaurante Delícia
9h
19h

RESERVE NA AGENDA!

Entrega de
Água nas
Propriedades

Solicitamos aos cooperados que utilizam serviços de entrega de água pela
Frísia nas propriedades atenção à regularização das suas instalações para
o acesso a caixa d´água que deve atender aos requisitos de segurança
conforme as Normas Regulamentadoras NR 18.12.5.10, NR 18.36.5 e
Anexo III – Escadas – NR-35 (portaria SIT nº 712, de 12 de abril de 2018).
O prazo de adequação será de 30 dias. Caso estas melhorias não sejam
realizadas, as entregas de água serão canceladas até a devida
regularização.
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Fique de olho
VEÍCULOS À VENDA
A Frísia está colocando à venda alguns veículos de sua frota.
Cooperados interessados em adquirir deverão enviar suas propostas por escrito em
envelope fechado, até dia 30/05 às 17h.
A abertura dos lances será conduzida pelos auditores internos da cooperativa, sendo
aceita a maior proposta.

CONFIRA OS MODELOS:
Sandero Expression HI-Flex 1.6 8 v 5 P 106 CV Ano 2014 Mod. 2015 c/117057 km
Valor Fipe R$ 28.483,00 — Valor Para Venda R$ 19.900,00
• Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8 V 104 CV Ano 2013 Mod. 2014 c/ 112900 km
Valor Fipe R$ 29.949,00 — Valor para Venda R$ 20.950,00
• Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8 v 104 CV Ano 2013 Mod. 2013 c/ 115856 km
Valor Fipe R$ 27.721,00 — Valor para Venda R$ 19.400,00

Caso haja interesse em vistoriar os veículos à venda, entrar em contato pelo telefone
3231-9098 com Adnilson/ Calir.

LICENÇA AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA
A licença ambiental para atividade de bovinocultura é regulamentada através da
Portaria do IAP n° 162, de 10/07/2018.
Sendo assim, os cooperados da Frísia com atividade de bovinocultura, que não
apresentarem o protocolo de requerimento da licença ambiental para à atividade, terão
restrições de acesso a linhas de crédito, financiamento e prazos em duplicatas
oferecidos pela cooperativa.
Cooperados que tenham dúvidas ou interesse em solicitar sua licença ambiental,
procurem o setor ambiental: (42) 3231-9380 ou (42)9.8814-6937.
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Acontece

Todos os cooperados já estão pré cadastrados!
Confirme sua presença pelo Whatsapp (42) 98871-8049

Acontece

CADEIA PRODUTIVA DO FEIJÃO
A importância da produção de feijão em Carambeí e em toda região dos Campos Gerais
do Paraná foi destacada durante as apresentações do evento “Do Campo à mesa:
sustentabilidade na cadeia produtiva do feijão”, realizado pela Syngenta em parceria com
a Frísia Cooperativa Agroindustrial e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná
(FAEP), com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). As
discussões ocorreram no Parque Histórico de Carambeí no último dia 20 de maio.
O diretor-presidente da Frísia, Renato Greidanus, abordou a visão do sistema cooperativo
sobre a produção do feijão. “Não temos mais espaço horizontal para crescer, por isso
precisamos criar alternativas para que o produtor seja sustentável na sua atividade e
melhore ano a ano seu faturamento por hectare”, disse ele, destacando a necessidade da
diversificação da produção entre os cooperados tanto pelos aspectos econômicos quanto
ambientais. “Nosso negócio tem que permanecer para a novas gerações, e temos que
atentar para como vamos entregar nossa propriedade para nossos sucessores”,
completou.

Segundo o gerente de Marketing de Feijão, Trigo e Arroz da Syngenta, Marcelo Alves
Souza, o objetivo do evento foi unir toda a cadeia do feijão, integrando indústria,
iniciativa privada, governo e produtores, a fim de promover um debate que trouxesse a
visão de todos os elos da produção. “Queremos disseminar boas práticas agrícolas com
ênfase para a responsabilidade ambiental. Toda a sociedade ganha com um produto
melhor”.

