Edição 02 – Ano 2018 – de 11 a 17 de janeiro
Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS
Acompanhe os próximos eventos e/ou reuniões que a Frísia participa ou realiza. Confira!

Reuniões:
16 de janeiro – Comitê de Crédito
19 de janeiro – Apresentação Fundação ABC para ASTEC Frísia
PRÉ-ASSEMBLEIAS – *confira mais na página 3!
29 de janeiro – Pré-assembleia TOCANTINS
6 de fevereiro – Pré-assembleia SUINOCULTURA
7 de fevereiro – Pré-assembleia PECUÁRIA LEITE
8 de fevereiro – Pré-assembleia AGRÍCOLA

Reuniões Comerciais:
Quarta-feira - 24 de janeiro
Carambeí – Auditório Leendert de Geus – às 8h
Teixeira Soares – local a confirmar – às 19h
Quinta-feira – 25 de janeiro
Tibagi – Auditório Fazenda Fortuna – às 9h
Imbituva – local a confirmar – às 19h

Acontece na Frísia

REUNIÕES COMERCIAIS EM
NOVO FORMATO
por Mário Dykstra
Quando falamos de gestão no agronegócio, o
conhecimento é peça fundamental para o bom
desempenho na atividade. Em um cenário cada
vez mais competitivo, buscamos oferecer aos
nossos cooperados a oportunidade de entender
cada vez melhor o cenário comercial para as
decisões estratégicas do seu negócio.

Em 2018, nossos encontros na matriz e
entrepostos tomam um novo formato e as
Reuniões Comerciais ganham força com
diversos integrantes de nossa equipe de
colaboradores Frísia e vão levar diferentes
temas para mais perto do cooperado.
Já nos dias 24 e 25 de janeiro estaremos
nos entrepostos de Tibagi, Teixeira Soares e
Imbituva, além da matriz em Carambeí,
trazendo o primeiro cenário comercial
deste ano e somando novas pautas: vamos
apresentar o novo aplicativo para
smartphones e suas funcionalidades e
discutir soluções para o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), obrigatório a todos os
produtores rurais.
Durante todo o ano, este calendário vai
abordar assuntos diversos e que permeiam
a atividade agropecuária. Regras de
recepção e armazenagem, sementes, taxas
de custeio, custos de insumos, entre
outros, e que muitas vezes causam dúvidas.
Acompanhe a programação deste novo
formato das Reuniões Comerciais, sua
participação é muito importante!
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Palavras da Governança

RENATO GREIDANUS – Presidente
“Começamos 2018 com muitos desafios e os principais deles são de continuar
buscando pelo melhor atendimento, relacionamento e resultados para os nossos
cooperados. Estamos nos preparando para o período de prés-assembleias e Assembleia
Geral e é o momento que todos nós da cooperativa conseguimos perceber, ainda mais,
os trabalhos realizados, as conquistas e as dificuldades que tivemos. Trabalhamos
muito e aprendemos ainda mais. Cooperados, sintam-se, desde já, convidados a
participar destas reuniões que são de extrema importância para a Frísia e para todos
vocês! São nesses momentos que conseguimos debater o futuro e assim, percebermos
que juntos somos ainda mais fortes. É uma satisfação tê-los conosco e espero que
possamos nos encontrar em breve. E não esqueça: a Frísia é a sua casa e sempre está
de portas abertas a vocês!”

Giro na Cooperativa

MOINHO DE TRIGO MANTÉM CERTIFICAÇÃO ISO 22000
Após auditoria realizada em dezembro, pelo órgão certificador DNV –
GL, o Moinho de Trigo foi aprovado na Manutenção da ISO 22000, ou
seja, com as verificações, ficou comprovado que a indústria continua
apta a fornecedor farinha de trigo de acordo com as normas do
Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos.
Todos os anos é realizada a verificação pelos órgãos certificadores, que
vão intercalando as recomendações. Em 2019 haverá a recertificação.
Durante a auditoria, todas as normas referentes à produção de
alimentos são analisadas e, em caso de não-conformidades, a indústria
terá a oportunidade de corrigi-las. Se forem identificadas
irregularidades graves, a ISO poderá ser “perdida” e o Moinho de Trigo
desclassificado.
“Para nós é de extrema importância todas as regras que já aplicamos e que seguimos de acordo com os
órgãos especializados. Estamos trabalhando com produtos que chegam na casa das pessoas e somos
responsáveis por uma boa parte do processo de alimentos. Fico muito feliz em manter tão importante
certificação para a indústria. Isto é resultado do trabalho de toda equipe e do respeito que temos por tudo
o que fazemos”, relatou Cleonir Vitorio Ongaratto, coordenador geral do Moinho de Trigo.

Avisos e Oportunidades

JÁ SE INSCREVEU NO CAR?
- A Frísia oferece parceria com a Unicampo para cooperados!
A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi prorrogada até 31 de maio de 2018.
Você sabia? A adesão ao CAR é uma das obrigatoriedades previstas no Código Florestal e

quem não se inscrever poderá ser impedido de tomar crédito rural em agências bancárias.
A Frísia, em parceria com a UNICAMPO oferece a possiblidade de realizar o CAR em suas propriedades.
Mais informações no Setor Ambiental com Francis ou Jean (42) 3231-9016/3231-9380 ou pelo e-mail
ambiental@frisia.coop.br.
Solicitamos aos que já possuem CAR (área própria e arrendada), que enviem o comprovante por e-mail a
karin.los@frisia.coop.br ou entreguem diretamente no Setor de Cadastro.
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Comunicados

PAGAMENTO DE ICMS SOBRE INSUMOS
No dia 26/01/2018, sexta-feira,
serão creditados em conta
movimento, os valores dos
créditos de ICMS sobre
insumos, gerados no período de
julho a dezembro de 2017.

ESCOLA DE SUINOCULTURA: JÁ DEU SUA OPINIÃO?
A Frísia está iniciando a Escola de Suinocultura 2018 e quer
contar com a opinião dos cooperados integrados na
atividade para definir o foco do primeiro módulo do ano.
Os interessados poderão escolher entre maternidade,
creche, gestação ou terminação.
Os encontros acontecerão nas sextas-feiras à tarde em
Carambeí e o módulo tem duração aproximada de quatro
meses.
Para registrar sua sugestão, entre em contato pelo
telefone 42-3231-9172 com Eloisa - até o dia 15/01.

PRÉ-ASSEMBLEIAS JÁ TÊM DATAS DEFINIDAS
Fevereiro é o mês que acontecem as principais reuniões para a cooperativa: as pré-assembleias e
Assembleia Geral.
A participação dos cooperados é fundamental!

Já anotou as datas? Confira e reserve na sua agenda.
Mais detalhes e o edital serão divulgados em breve!
Segunda-feira, 29 de janeiro – Pré-assembleia – Unidade do Tocantins – para os cooperados da região.
Terça-feira, 6 de fevereiro – Pré-assembeia Pecuária Suinícola
Quarta-feira, 7 de fevereiro – Pré-assembleia Pecuária Leite
Quinta-feira, 8 de fevereiro – Pré-assembleia Agrícola
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Notícias

ALEGRA LANÇA PRIMEIRO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
A Alegra lançou a primeira edição do Relatório de
Sustentabilidade, baseado nas diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI).
No documento são registradas as informações de
perfil organizacional, desempenho econômico, social
e ambiental referentes ao período de janeiro a
dezembro de 2016.
O conteúdo foi organizado de acordo com os
resultados da Matriz de Materialidade de maior
relevância, atendendo às expectativas do Comitê de
Sustentabilidade do Grupo.
O material completo pode ser visualizado no site:
http://www.alegrafoods.com.br/relatorio-de-sustentabilidade

Pauta Cultural

PARQUE HISTÓRICO REGISTRA CRESCIMENTO DE 7%
NAS VISITAS EM 2017
O maior museu histórico a céu aberto do Brasil, principal atrativo dos Campos Gerais, o Parque
Histórico de Carambeí encerra 2017 com aumento no número de visitantes e no ranking do Ibram
(Instituto Brasileiro de Museus) entre os museus mais visitados do Brasil. Foram mais de 118 mil
pessoas que passaram pelo museu durante o ano.
Com apenas 7 anos, o museu figura ao lado dos 100 mais visitados do Brasil, está entre os cinco
mais visitados da região Sul e é o segundo no ranking do Paraná. O coordenador cultural e
historiador do Parque Histórico, Felipe Pedroso, se animou com os resultados crescentes. “É
extremamente gratificante ver o Parque Histórico, um museu do interior do Estado, figurando entre
as instituições museais mais visitadas do Brasil. Em mais um ano, percebermos uma constante
crescente no número de visitantes, reflete o caminho assertivo que o museu adotou na definição da
sua identidade institucional, evidenciando um importante instrumento cultural não só para
Carambeí, mas para todo o Paraná”.

*Com informações do site www.aphc.com.br

Informe Frísia em Foco
Textos / Diagramação: equipe de Comunicação e Marketing
Fale conosco! Dúvidas, críticas, sugestões:
Vivian – vivian.mello@frisia.coop.br / 42-3231-9021/ whats: 42-9-8885-6577
Silvia – silvia.roorda@frisia.coop.br / 42-3231-9367/ whats: 42-9-8871-8049
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