Edição 03 – Ano 2018 – de 18 a 24 de janeiro
Calendário da Semana

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

Reuniões:
23 de janeiro – Comitê de Crédito
23 de janeiro – Reunião de Diretoria
23 de janeiro – Conselho Fiscal
24 de janeiro – Comitê Suinícola

PRÉ-ASSEMBLEIAS
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 – entreposto – às 19h
Quinta-feira – 25 de janeiro
Tibagi – Auditório Fazenda Fortuna – às 9h
Imbituva –Restaurante Delícia – às 19h

Palavras da Governança

MAURO SERGIO SOUZA – Gerente de Negócios Pecuária

Mauro

“Preparem-se: vem aí a ExpoFrísia 2018, agendada para ocorrer entre 24
e 28 de abril!
O Parque de Exposições Frísia contará com melhorias para tornar a nossa
ExpoFrísia mais aconchegante. Junto com os produtores, estamos
preparando os detalhes para tornar o evento ainda melhor, como temos
feito ano a ano.
Programem-se para aproveitar as novidades tecnológicas apresentadas
pelos nossos fornecedores, bem como para expor ou conhecer o que há
de melhor em genética de gado leiteiro no Brasil. O ‘clube de bezerras’ e
a ‘Copa dos Apresentadores’ repetirá o sucesso dos últimos anos,
ajudando a despertar em nossos jovens o interesse pela cadeia produtiva
do leite e a preparar a sucessão familiar.
Teremos, ainda, oportunidade para aprimorar os conhecimentos através
das palestras técnicas que ocorrerão durante a ExpoFrísia.
Em breve, as inscrições para a exposição de gado serão abertas.
Esperamos por Você e por toda sua Família!”
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Acontece na Frísia

UNIDADE DO TOCANTINS REALIZA
PRIMEIRA REUNIÃO AGRÍCOLA
Na última semana, os cooperados do Tocantins
realizaram a primeira reunião Agrícola da
unidade. Com foco nas atividades agrícola e nas
questões comerciais, o grupo de cooperados
participará todo mês das reuniões junto à
coordenadora, Érica Lima.
Na pré-assembleia, que acontecerá no final de
janeiro, o Comitê Agrícola da unidade será
oficialmente estruturado.

Reunião Agrícola no Tocantins

Giro na Cooperativa

TREINAMENTO SUINOCULTORES EM TIBAGI
“As principais enfermidades que acometem suínos na engorda” foi o tema de treinamento oferecido aos
colaboradores de granjas de cooperados Frísia, realizado na quinta-feira, 18 de janeiro, na unidade de Tibagi.
Cerca de 15 pessoas, entre cooperados e funcionários das propriedades, participaram e receberam
informações para boas práticas na etapa de terminação de suínos.
A iniciativa atende demanda dos próprios
produtores e foi conduzida pelo veterinário Solano
de Biassio Kravustschke. “Temos alcançado
grandes avanços através do bom trabalho
desenvolvido pelos suinocultores, contando
sempre com o suporte da equipe técnica da Frísia”,
destaca o coordenador de Pecuária Suinícola,
Ricardo Cogo.
Treinamento Suinocultores

Avisos e Oportunidades

FRÍSIA EM FOCO
- Novos canais de comunicação com o cooperado!
Você já recebe WhatsApp da Frísia?
Cotações, convites, comunicados e as principais informações da Frísia no seu telefone
todos os dias.
Caso ainda não receba, envie uma mensagem para (42) 9 8871-8049 pedindo a inclusão
neste serviço. Não há limitação para quantidade de inscritos por matrícula.
Queremos saber sua opinião sobre as formas de recebimento do Informe Frísia em Foco!
Além do envio via WhatsApp, este informativo é entregue toda semana via Correios ou na
caixinha de correspondência na matriz e entrepostos. Caso queira cancelar o recebimento
impresso do seu Informe Frísia, favor enviar mensagem para (42) 9 8871-8049.
Mais uma novidade está no ar!
A partir de agora, todo mês haverá um vídeo Frísia em Foco para trazer informações
e notícias boas para os cooperados. A primeira reportagem já está no ar!
Você poderá conferir no site da Frísia, no espaço TV Frísia, na página da Frísia no
Facebook e no Youtube e no WhatsApp.
A TV Frísia continuará focada na cobertura dos eventos da cooperativa. E a Frísia em
Foco TV tratará temas técnicos e novidades sobre a cooperativa.
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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.

PRÉ-ASSEMBLEIAS 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

SHOW TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO ABC
A Fundação ABC está na preparação do 21º
Show Tecnológico.
Será nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Campo
Experimental de Ponta Grossa, ao lado da
Unidade de Leite Frísia.
Os interessados já podem se inscrever –
antecipadamente e gratuito – evite filas!
Acesse: www.fundacaoabc.org/eventos/show/
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Notícias

VOCÊ SABE O QUE É CAR?
Produtores rurais têm até o dia 31 de maio para se inscrever no Cadastro Ambiental Rural.
Mas afinal, o que é o CAR?
Criado pela Lei nº 12.651/2012, o Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público
eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de
integrar as informações ambientais das propriedades e posses.
A inscrição no CAR é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel. A falta
do CAR pode restringir o acesso a crédito rural em agências bancárias.
Mais informações no setor Ambiental com Jean, (42) 3231-9016/3231-9380 ou pelo email
ambiental@frisia.coop.br

UNIUM

A UNIUM PREPAROU UM PRESENTE PARA VOCÊ!
Sabem quando fechamos os olhos e somos levados à casa de nossos pais
e avós?
Se pudéssemos viajar no tempo e lembrar do que vivíamos, iríamos
encontrar bolos na mesa, café com leite na caneca e pão quentinho no
forno. Os nossos produtos Colônia Holandesa, Naturalle, Herança
Holandesa e Alegra, além de garantir qualidade às nossas mesas e a
garantia que são produtos de origem dos nossos cooperados, trazem o
sabor da nossa infância.
A cozinha sempre é a primeira e mais gostosa lembrança de nossos
pensamentos mais nostálgicos.
E é para ativar esta memória que preparamos um presente especial para
todos os cooperados.
A partir dos próximos dias, vocês receberão uma lembrança da nossa
União e desta época tão única e singular que todos nós vivemos.
Espero que se sintam felizes, assim como éramos na casa das nossos pais
e avós.

Crácios

Crácios Clinton Cônsul
Gerente de Marketing da Unium
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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