Edição 05 – Ano 2018 – de 1º a 7 de fevereiro
Calendário da Semana

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

Reuniões:
6 de fevereiro – Comitê de Crédito
6 de fevereiro – Diretoria
E mais:
9 de fevereiro – Destaque da Suinocultura Alegra –
em Arapoti
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

Convite:
Reunião com Produtores de Sementes de Soja
Alinhamento da produção de sementes de soja Safra 2017/2018
conforme programação:
- Controle de percevejos nos campos de sementes (Equipe
Bayer)
- Cuidados na colheita de sementes (Prof. Emerson Fey)
- Produção semente de soja na Safra 2017/2018 (UBS)
15/02 – Carambeí – Auditório Leendert de Geus – Matriz – às 9h
16/02 – Tibagi - Auditório Fazenda Fortuna – Unidade
Administrativa – às 9h
Após a reunião, serão servidos almoços nas duas localidades.

EXPEDIENTE
CARNAVAL: 12/2 – SEGUNDA-FEIRA | 13/2 – TERÇA-FEIRA
ADM

ARM.
SECADRES

ARM.
INSUMOS

LOJAS/
FARMAC

POSTOS

FÁB.
RAÇÕES

Carambeí

12 E 13
Fechado

12 E 13
Normal

12 e 13
Normal

12 Norm. /
13 Plantões

12 Norm. /
13- 7h às 18h

Tibagi

12 E 13
Normal

12 E 13
Normal

12 e 13
Normal

12 Norm. /
13 Plantões

12 Norm. /
13- 7h às 18h

Imbituva

12- Norm.
/ 13 Fech.

12 E 13
Normal

12 e 13
Normal

12 Norm. /
13 Fechado

x

Imbaú

12 E 13
Normal

12 E 13
Normal

12 e 13
Normal

12 Norm. /
13 Fechado

x

ADM e
Rações
Ensacadas
12 –
Normal e
13 –
Fechado
- Rações à
Granel –
Normal

Teixeira
Soares

12- Norm.
/ 13 Fech.

12 E 13
Normal

12 e 13
Normal

12 Norm. /
13 Fechado

x

X

Tocantins

12- Norm.
/ 13 Fech.

12- Norm. /
13 Fech.

x

x

x

x

Ponta Grossa

12- Norm.
/ 13 Fech.

12 E 13
Normal

12 e 13
Normal

12 Norm. /
13 Fechado

x

x

12 Norm. /
13 Fechado

x

x

Tronco / Terra Nova/ Piraí/ Palmeira/ Prudentópolis

Confira os plantões na Página 3
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Palavras da Governança

PAULO MARCHEZINI – Gerente Corporativo
“Chegamos a um importante momento para a
cooperativa e seus cooperados: quando apresentamos
as demonstrações contábeis e financeiras e o resultado
do exercício 2017, bem com a proposta da diretoria para
a distribuições das sobras. E como de costume,
apresentaremos sempre com muita transparência e
objetividade. As pré-assembleias propiciarão ricos
debates sobre os próximos passos da Cooperativa.

Paulo

Esperamos que possam comparecer para saber ainda mais o quanto buscamos os
melhores resultados a todos vocês. Nos vemos em breve!”
Giro na Cooperativa

PRIMEIRA PRÉ-ASSEMBLEIA DO TOCANTINS

PRÉ=ASSEMBLEIA NO TOCANTINS

A primeira pré-assembleia do Tocantins aconteceu no dia
29, no Céu Palace Hotel, em Palmas. Com 18 cooperados
presentes e seus familiares, houve a apresentação sobre a
ASTEC no Paraná e Tocantins, o Balanço Geral e os
Demonstrativos Contábeis, a proposta de destinação das
sobras e perdas e orçamento para 2018. Na reunião,
aconteceu a eleição da Comissão Agrícola do Tocantins.
Foram cinco os escolhidos: Hermann Weigand, Raul Milla,
Roelof Rabbers, Pedro Henrique Bobato Rabito e Ulisses
Igor Muth. Os cooperados ainda puderam tirar dúvidas.
Estiveram presentes o diretor-presidente, Renato
Greidanus, o gerente Corporativo, Paulo Marchezini, o
coordenador Agrícola, Angelo Marcio e o conselheiro fiscal,
Guilherme Jonker.

Acontece na Frísia

INFORME FRÍSIA EM FOCO IMPRESSO

DISPLAYS DISPONÍVIEIS

Para otimizar e economizar em impressões, a partir de
agora, os cooperados que desejarem retirar o informe
Frísia em Foco em papel, poderão pega-los diretamente nos
displays disponíveis próximos às caixinhas, em todas as
unidades da Cooperativa.
Desta forma, além de economia, o cooperado poderá
retirar o último Informe e se atualizar com as informações
da Cooperativa.
Caso queira receber de semanas anteriores, basta pedir ao
seu contato da unidade que ele imprimirá na hora.
Esperamos que goste de mais esta novidade!
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Comunicados

PLANTÕES PARA OS DIAS DO CARNAVAL
Alguns setores da Cooperativa trabalharão com equipes reduzidas ou por sistemas de plantões nos dias
do Carnaval (12 e 13 de fevereiro). Confira:
Financeiro – 42-99119-8302 – Evandro / TI – 42-984037255 | 42-98403-7282 – Bere
Comercial Cereais – 42-98887-2662 – Felype / 42-98435-3093 – João Carlos
Comercial Sementes – 42-98843-8565 – Marcio
Pecuária Suínos – 42-98806-9413 – Vanderson
Pecuária Leite – 42 -98887-8351 – Tanaane | 42-98887-7972 – Leonardo
Tocantins – 63-99939-0602 – Sara

RELATÓRIO ANUAL IMPRESSO NÃO SERÁ ENTREGUE NAS
PRÉ-ASSEMBLEIAS
Neste ano, durante as pré-assembleias, não será entregue o relatório anual impresso. Os balanços e
demonstrações contábeis e financeiras poderão ser acessados através da Sala do Cooperado na
Extranet e aplicativo da Frísia, a partir de segunda-feira (5 de fevereiro). Haverá, disponível para quem
desejar, os mesmos documentos impressos para retirar durante as reuniões.

LOJA AGROPECUÁRIA DE CARAMBEÍ FECHADA NO DIA 10
A Loja Agropecuária de Carambeí estará fechada no sábado dia 10, devido à implantação do sistema de
gerenciamento de estoque (WMS). Solicitamos aos cooperados que programem suas compras até a
sexta-feira (9). Nas demais lojas o atendimento é normal.

ABERTURA OFICIAL COLHEITA DE GRÃOS – TOCANTINS
O Governo do Tocantins convida para a Abertura Oficial da Colheita de Grãos no Estado do Tocantins –
Safra 2017/2018: no dia 15 de fevereiro / a partir das 9h30
Local: Fazenda Bacaba (Grupo Locks) – município Caseara – TO (Km 212 na TO – 080 – 50km após
Marianópolis)

PROGRAMAÇÕES DE INSUMOS PARA SAFRA INVERNO
2018/2018
Está aberto o período de programações de insumos para a próxima Safra de inverno: Trigo, Cevada,
Triticale, Centeio, Aveia Preta e Branca, Azevéns (pastagens anuais de inverno em geral). O prazo se
encerra em 23 de fevereiro.
Agende com os agrônomos. Evite deixar para a última semana!

INFORMAÇÃO DA NÃO ENTREGA DE PRODUÇÃO DE GRÃOSSAFRA VERÃO 2017/2018
As produções de grãos da safra verão Normal (Soja e Milho) não entregues na cooperativa (utilizadas
para silagem e grão úmido na propriedade ou para venda, pagamento de arrendamento, colheita e
frete, pagamento de terra) e as entregas na cooperativa diretamente em conta de outras pessoas
(cooperados e não cooperados), devem ser informadas até 30 de abril de 2018.
Transferências de produção feitas após a entrega, e pecuaristas de leite com áreas de milho já
programadas com a finalidade silagem ou grão úmido, não precisam declarar (sistema faz o controle).
Informe o volume não entregue ou entregue direto em outras contas, o mais breve possível, para o
setor agrícola (Cleverson): no telefone 42 32319156 ou no e-mail cleverson.machado@frisia.coop.br.
Outra forma, mais fácil de fazer esta declaração, é diretamente com seu agrônomo, informando no
laudo final de produtividade, feito imediatamente após a colheita de cada cooperado.
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INFORMAÇÃO

PRÉ-ASSEMBLEIAS: DIREITO DE VOTO
O exercício do voto é um direito do associado, estabelecido no Estatuto Social e na Lei Cooperativista
(Lei n.º 5.764/71).
Cada cooperado tem direito a apenas 01 (um) voto, seja ele pessoa física ou jurídica. Nesse último
caso, o voto será exercido por uma pessoa física a ela vinculada (representante legal). Não é
permitida a representação por meio de mandatário/procurador.
As decisões das Assembleias podem ser votadas por aclamação (quando houver somente uma
proposta a ser votada, pode ser feita por meio de palmas, por exemplo) e por meio de voto secreto
(quando há mais de uma proposta em discussão).
Já no processo eleitoral, de regra, a eleição será realizada por meio de voto secreto. Entretanto,
havendo chapa única, a eleição poderá ser realizada por meio de voto a descoberto.
Durante as pré-assembleias, serão realizadas as eleições dos integrantes dos Comitês Agrícola,
Pecuário Leite e Suinícola e são feitas as indicações para a composição da chapa do Conselho Fiscal.
Eventuais dúvidas dos associados sobre o tema, podem ser esclarecidas pela Assessoria Jurídica da
Cooperativa (Giovanna – 3231-9148).
Assessoria Jurídica: 42-3231-9148

Avisos e Oportunidades
VAGAS ABERTAS - FRÍSIA
- CONSULTOR DE VENDAS – MOINHO DE TRIGO – PONTA GROSSA, cadastro até: 09/02
- OPERADOR DE MOINHO – MOINHO DE TRIGO – PONTA GROSSA, cadastro até: 09/02
- OPERADOR DE MÁQUINA ENVASE – MOINHO DE TRIGO – PONTA GROSSA, cadastro até: 09/02
Mais informações sobre as vagas no site: http://www.frisia.coop.br – no link Trabalhe Conosco.
VISITAS

AGRICULTORES CANADENSES
No primeiro dia de fevereiro, a Frísia recebeu um grupo de agricultores canadenses no Auditório
Leendert de Geus, em Carambeí.
Cerca de 30 produtores estavam presentes e puderam acompanhar a apresentação do coordenador de
Assistência Técnica, Angelo Marcio Vieira; do coordenador de Comercial Insumos, Tiago Ávila, e da
assessora de Cooperativismo, Silvia Roorda.
Após a visita, o grupo foi direcionado ao Parque Histórico e à Fazenda Aurora. Além de Carambeí, eles
passarão pelas cidades de Piraí do Sul e Cascavel até viajarem para o Chile e Argentina.

Visitantes Canadenses

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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