Edição 04 – Ano 2018 – de 25 a 31 de janeiro
Calendário da Semana

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

Reuniões:
30 de janeiro – Comitê de Crédito
31 de janeiro – Comitê Pecuário
1º de fevereiro – Conselho Fiscal

PRÉ-ASSEMBLEIA – TOCANTINS
Segunda- feira, 29 de janeiro
Céu Palace Hotel – Palmas – TO
17h20 – Apresentação Comercial
18h – Pré-assembleia

Editais
anexos

E mais:
27 de janeiro: Visita de Grupo Holandês na UBL
1º de fevereiro: Visita de Agricultores Canadenses
2 de fevereiro: Reunião Mensal ASTEC (Agrônomos e Parceiros)
2 de fevereiro: Escola Suinocultura Frísia

PALESTRA PARA TOCANTINS
Antes da pré-assembleia, os cooperados do Tocantins
poderão assistir à uma palestra sobre Mercado.
A palestra será transmitida direto de Carambeí, às
17h20.
Céu Palace Hotel – Palmas – TO

PRÉ-ASSEMBLEIAS: PARANÁ
Terça-feira, 6 de fevereiro – SUINOCULTURA
Quarta-feira, 7 de fevereiro – PECUÁRIA LEITE
Quinta-feira, 8 de fevereiro – AGRÍCOLA
TODAS: ÀS 19H / AUDITÓRIO LEENDERT DE GEUS - MATRIZ / CARAMBEÍ – PR

Acontece na Frísia

SILAGEM DE MILHO É FOCO DE TREINAMENTO
A produção de silagem de milho foi foco de treinamento
oferecido para cooperados da Frísia nas unidades de Tibagi,
Castro, Teixeira Soares, Carambeí, Prudentópolis e Ponta Grossa.
Com etapas teóricas e práticas, os participantes dos grupos de
estudos receberam orientações sobre o processo através do
pesquisador e professor da UEPG, João Ricardo Alves Pereira e
apoio da empresa Nogueira, parceiros da iniciativa.

Grupo observa instruções

“É muito importante contar com o suporte técnico neste processo, pois a silagem de milho é
fabricada para o ano inteiro e garantirá maior produtividade e retorno se feita no ponto certo,
tamanho de partícula e quebra de grão adequado”, destaca o coordenador de Pecuária de Leite,
Jefferson Tramontini Pagno.
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Palavras da Governança

WALTER PERPÉTUO RIBAS – Gerente de Pessoas
“A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro passado.
Sabemos que o assunto é tema de debates e muitas dúvidas.
Férias em três períodos, Custas judiciais e honorários de
sucumbência pagos pelo trabalhador que ingressar com ação
e perder são algumas das novidades trazidas pelo novo texto
da CLT. Mas tem alguns direitos dos trabalhadores que
permanecem intocados, porque estão previstos na
Constituição Federal (CF), como jornada de trabalho de 44
horas e permissão de realizar horas extras até o limite de 02
horas diárias acima da oitava. De forma resumida, alguns
pontos de observação são importantes para o cooperado
conhecer:

Walter

Férias: podem ser parceladas em até três vezes. Mas, nenhum período pode ser inferior a
cinco dias e um deles precisa ter mais que 14 dias.
Grávidas e lactantes: Passam a poder trabalhar em locais insalubres considerados de
graus "mínimos e médios", sendo afastadas somente a pedido médico. Em grau "máximo",
o trabalho não será permitido.
Contribuição sindical: Não é mais obrigatória.
Autônomos: Empresas podem contratar autônomos e, mesmo se houver relação de
exclusividade e continuidade na prestação do serviço, não haverá vínculo empregatício.
Ações na Justiça: O trabalhador que não comparecer a audiências ou perder ações na
Justiça terá de pagar custos processuais e honorários da parte contrária. Caso o juiz
entenda que agiu de má fé, poderá haver multa e pagamento de indenizações. No caso de
ações por danos morais, a indenização por ofensas graves cometidas pelo empregador
deverá ser de no máximo 50 vezes o último salário contratual do trabalhador. Será
obrigatório ainda especificar os valores pedidos nas ações na petição inicial.
Fique atento e permanecemos à disposição sempre que tiver dúvidas.”

Giro na Cooperativa

REUNIÕES COMERCIAIS TÊM NOVO FORMATO E ATRAEM COOPERADOS
O novo formato das Reuniões Comerciais aconteceu na matriz e nas unidades de Tibagi, Teixeira
Soares e Imbituva, com assuntos e serviços importantes ao dia a dia do cooperado. Além da análise
do mercado realizada pela área Comercial, também foram apresentadas as novas funcionalidades
do aplicativo Frísia (confira mais na página 4), a importância da inscrição no Cadastro Ambiental
Rural – CAR e a possiblidade de manejo integrado de pragas e doenças nas lavouras – MIP e MID.

Fique atento aos temas que serão abordados nos próximos
encontros e participe!
Se quiser sugerir novos temas para as reuniões, entre em
contato com a Assessoria de Cooperativismo pelo telefone
42-98871-8049.
Reunião Comercial em Tibagi
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Comunicados

SOLICITAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA
SILAGEM DE MILHO
A Coordenação da Pecuária de Leite orienta que os
cooperados que estão produzindo silagem de milho
solicitem a visita da equipe técnica para
acompanhar o processo nas propriedades.
É muito importante contar com o suporte técnico
neste processo, pois a silagem é fabricada para o
ano inteiro e garantirá maior produtividade e
retorno se feita no ponto certo, tamanho de
partícula e quebra de grão adequado.
Para mais informações e solicitar atendimento,
entre em contato com seu técnico.

TRANSPORTE DAS UNIDADES PARA AS PRÉ-ASSEMBLEIAS
Nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro acontecem as pré-assembleias em
Carambeí e é de muito importante a participação dos
cooperados nestes encontros. Os cooperados que pretendem
usar o transporte oferecido pela Frísia podem confirmar sua
participação o mais breve possível, diretamente com os contatos
nos entrepostos mais próximos.

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/
Avisos e Oportunidades
Cursos Senar - Fevereiro
- Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores Agrícola / Tratorista Agrícola
De 26/2 a 2/3 – das 8h às 17h | Carga horária: 24 horas
Inscrições: sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br / (42)99848-5664 ou (42)988873366
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Notícias

APLICATIVO DA FRÍSIA JÁ TEM NOVAS FUNCIONALIDADES
O aplicativo da Frísia recebeu uma nova atualização com
funcionalidades solicitadas pelos cooperados. Confira o que há de
novo:
Agrícola: Autorização / Cancelamento de Vendas – o cooperado
poderá autorizar ou cancelar a venda de seus grãos pelo novo
modelo.
Pecuária: Pedido de Ração direto no aplicativo, de forma rápida e
simples, o produtor poderá solicitar a ração. Basta informar a
propriedade, a quantidade e o tipo que necessita.
Configurações: o cooperado poderá adicionar uma nova matrícula no
mesmo login. Além desta funcionalidade, ele poderá compartilhar
informações com seus gerentes ou colaboradores, criando um novo
usuário e optando quais informações eles terão acessos.

O aplicativo é atualizado automaticamente. Caso ainda não tenha,
poderá baixar gratuitamente na Play Store e Apple Store. O
cooperado poderá acessar as funcionalidades de Posição Financeira,
Carga a Carga, Demonstrativo de Vendas, Estoque Agrícola, Mapa do
Leite, Relatório de Abate, entre outras. E ainda trabalha com envios
de notificações aos cooperados.

Saiba mais com a TI
da Cooperativa ou
com a Assessoria de
Cooperativismo

VISITAS

ESLOVÁQUIOS VISITAM A FRÍSIA
Produtores de leite, agricultores e técnicos da Eslováquia estiveram visitando a Cooperativa Frísia,
buscando conhecimento nos sistemas de produção de leite e de forragens de milho e soja na
região. A programação incluiu uma visita técnica à propriedade do cooperado Sergio Spinardi, para
conhecer o trabalho realizado e troca de experiências na condução dos negócios.

Visitantes na Fazenda Três Lagoas

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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