INFORMAÇÕES COM A QUALIDADE FRÍSIA!

A mais importante feira de tecnologia digital para o agronegócio do país, sediada no Parque Histórico de Carambeí, chegou hoje (dia 13 de junho) ao seu último dia.

Ao todo, durante a feira, foram mais de 30 expositores, 16 palestras técnicas e apresentações
práticas voltadas para agricultura e pecuária, apresentando diversos produtos e serviços inovadores
na área da tecnologia.
Os visitantes da feira compartilharam uma experiência única sobre como funciona o desenvolvimento dos nossos campos e quais são as próximas tendências a serem aprimoradas!

UMA VISITA ESPECIAL!

Os nossos Cooperados e Colaboradores de Tocantins, estiveram presentes durante essa semana,
conhecendo e trocando experiências sobre os negócios da nossa Cooperativa! Assim como participaram de
nossa feira e visitaram nossas instalações.
Muito obrigado pela presença de todos!

COOPERADOS SUINOCULTORES SE REÚNEM
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA
ATIVIDADE
Reuniram-se, nessa sexta-feira, dia 07/06, no Auditório Leendert de Geus, os cooperados suinocultores
para tratar de assuntos de interesse da atividade. Ao final, o Diretor-Presidente Renato Greidanus, apresentou
e esclareceu dúvidas quanto às definições da reunião da Diretoria da Unium.
O Departamento Pecuário de Suinocultura agradece a presença dos participantes e salienta a importância
de momentos como esse para o fortalecimento da atividade.

LICENÇA AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA
A licença ambiental para atividade de bovinocultura é regulamentada através da Portaria do IAP n°
162, de 10/07/2018. Os cooperados da Frísia com atividade de bovinocultura, que não apresentarem o
protocolo de requerimento da licença ambiental para a atividade, terão restrições de acesso a linhas de
crédito, financiamento e prazos em duplicatas oferecidos pela cooperativa.
Dúvidas ou maiores informações, procurem o setor ambiental: (42) 3231-9380 ou (42) 9 8814-6937.

NOS AJUDE A FAZER DO MUNDO
UM LUGAR MELHOR!
O solo e a água do nosso planeta estão sendo contaminados aos poucos pelas substâncias químicas
contidas em resíduos eletrônicos, como chumbo, mercúrio, cádmio, berílio, entre outros. Pensando nisso e
buscando um futuro melhor, a Cooperativa Frísia está realizando a coleta de materiais, como computadores,
televisores, telefones, impressoras, tablets, aparelhos de som, celulares e etc, para realizar o descarte correto
destes.
E sabe o melhor de tudo isso? Você pode contribuir com a gente, trazendo os seus resíduos nos pontos de
coleta - lojas agropecuárias e prédio administrativo de Carambeí, até o dia 21 de junho.
Vamos juntos fazer do mundo um lugar melhor?

ATITUDE SUSTENTÁVEL
Buscando “Ser referência no cooperativismo com excelência e SUSTENTABILIDADE”, a Cooperativa
Frísia realizou, nos dias 04 e 05 de junho, mais uma ação do Programa Atitude Sustentável. Desta vez, os
cooperados comprovaram seu comprometimento com a sustentabilidade entregando seus resíduos de
manutenção de equipamentos e veículos agrícolas, como por exemplo, embalagens de óleo, filtros, pneus,
entre outros contaminadores.
A Frísia é referência na logística reversa de resíduos veterinários e busca seguir o mesmo caminho com
outros tipos de resíduos. As coletas foram realizadas nos entrepostos de Carambeí, Ponta Grossa, Tibagi,
Imbaú, Imbituva e Teixeira Soares, e foram coletadas mais de 4 toneladas de resíduos que foram destinados
de forma ambientalmente correta. Tenha uma atitude sustentável você também e entregue seus resíduos na
próxima coleta.

CLASSIFICADOS
Venda de Imóvel Rural (em Tainhas)
Denominação do imóvel: Tainhas
Localização: Tainhas – Carambeí - Pr
Área total: 21,78 ha
Área agricultável: 7,30 ha
Número de matrículas: 01
Contato: Anne Maria Elizabeth Dijkinga: (42) 9 8800-6333

Fale conosco!
desenvolvimentohumano@frisia.coop.br
(42) 3231-9198/ (42) 9 8871-8049

