Edição 06 – Ano 2018 – 9 a 14 de fevereiro
Calendário da Semana

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

Reuniões:
14 de fevereiro – Comitê de Crédito
14 de fevereiro – Comitê Agrícola
Reunião Comercial:
21 de fevereiro – Carambeí – Auditório
Leendert de Geus – 8h
21 de fevereiro – Teixeira Soares –
19h*
22 de fevereiro – Tibagi – Auditório
Fazenda Fortuna – 9h
22 de fevereiro – Imbituva – 19h*
*No próximo informe divulgaremos os
locais.

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
Guarde esta data:
24 de fevereiro

SHOW TECNOLÓGICO DA FUNDAÇÃO ABC
21 e 22 de fevereiro – Campo Experimental de Ponta Grossa (ao lado da
Indústria de Leite)
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.

Palavras da Governança

GASPAR DE GEUS – Diretor vice-Presidente
“Passamos por três dias de valorosos encontros com os nossos
cooperados durante as pré-assembleias. Foram reuniões
importantes que nos trouxeram informações e análises sobre
nossa Cooperativa e ainda pudemos conversar e encontrar os
produtores. Tê-los conosco para debater assuntos que são de
nosso interesse e poder ouvi-los é parte deste momento, que
norteia importantes decisões que são necessárias na condução
das atividades da Frísia. Fico feliz em dizer que, nos três dias,
tivemos presença significativa dos associados e que isso
reforça, cada vez mais, que todos somos uma grande família
em busca do nosso bem comum.
Gaspar

Quero agradecer aos que estiveram conosco e já deixo o nosso convite para a participação
da Assembleia Geral Ordinária, no dia 24 de fevereiro. Forte abraço!”
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Acontece na Frísia

PRÉ-ASSEMBLEIAS MOVIMENTAM A SEMANA NA MATRIZ
Entre terça e quinta-feira, 6 a 8 de fevereiro, a Matriz da Cooperativa esteve movimentada em razão
das pré-assembleias. Com boa participação dos cooperados, as reuniões foram produtivas e com
qualidade de informação.
Com o auditório Leendert de Geus como palco, os gerentes dos negócios envolvidos fizeram suas
apresentações: Mauros S. Souza mostrou os resultados e projetos da Pecuária Suínos e Leiteira e Mário
Dykstra representou a gerencia de Negócios Agrícola e o setor. Também falou aos presentes o gerente
de Negócios Industriais, Estafano Stemmer, com os resultados da Fábrica de Rações, Unidade de
Beneficiamento de Sementes e Armazéns Secadores. Ronald Eikelenboom, gerente de Suprimentos e
Logística, relatou os resultados das Lojas, Farmácias, Postos e TRR, bem como Logística e Paulo
Marchezini, gerente Corporativo, foi o relator do balanço e das propostas de divisões de sobras e
resultados.
Aproveitando os encontros, também se apresentaram os setores Ambiental e a Engenharia da Frísia,
que mostrou duas novas obras propostas.
Estiveram presentes cerca de 40 cooperados da atividade Suinícola, 80 da Pecuária Leite e 80 da
Agrícola. Durante as prés, ainda aconteceram as indicações das três categorias para o Conselho Fiscal,
que a votação acontecerá durante a AGO, e a eleição dos Comitês. Confira como ficaram:
PERMANECEM

COMITÊ SUINÍCOLA
SAEM

ENTRAM
Gulherme
Eduardo Dykstra
Jonker
Carlos Eduardo Los Nelson Janazeis
Roderik van der
Charles Buist
Meer

Déborah de Geus
Pleun Voorsluys
Bruno Dijkstra
Wilant van den
Boogaard

COMITÊ PECUÁRIA LEITE
PERMANECEM
SAEM
ENTRAM
Maurício Greidanus
Bauke Dijkstra
Lorena Delezuk
Cornélio Guilherme
Emerson
Johannes Franke de Jong
Los
Vriesman
Raphael C.
Juan van der Vinne
Guido Jacobi
Hoogerheide
Lourenço Vriesman
Robin Vink
Sérgio Augusto Spinardi

PERMANECEM

COMITÊ AGRÍCOLA
SAEM

Daniel Los
Dick Carlos de Geus
Sobrinho
Franke Leonardo Dijkstra
Henrique Anton Harms
Ricardo Alberto
Bouwman
Sandro van Santen

Marcelo Wenceslau
Michael Alberto de
Geus
Peter Vink

ENTRAM
Henrique
Degraf
Luciano v.d.
Boogaard
Guilherme de
Geus Filho

Sucesso a todos!
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Comunicados

EXPEDIENTE

CARNAVAL: 12/2 – SEGUNDA-FEIRA | 13/2 – TERÇA-FEIRA
Para os dias de Carnaval, sendo feriado facultativo, de forma resumida, os setores da Frísia trabalharão da
seguinte forma:
- Armazéns Secadores: atendimento normal nos dois dias, para todas as unidades.
- Armazéns de Insumos: atendimento normal nos dois dias, para todas as unidades.
- Lojas Agropecuárias e Farmácias Veterinárias: Segunda-feira haverá atendimento normal para todas as
unidades. Na terça-feira, Tibagi e Carambeí trabalharão com plantões e as demais estarão fechadas.
- Administrativo: Carambeí estará fechado nos dois dias. Tibagi e Imbaú trabalharão normalmente. Nas
demais unidades – o administrativo estará aberto na segunda-feira e fechado na terça.
- Postos e TRR: segunda-feira será normal; na terça-feira: das 7h às 18h.

PLANTÕES
Alguns setores da Cooperativa trabalharão com equipes reduzidas ou por sistemas de plantões:
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

CERTIFICADOS E RECERTIFICADOS DO BPF
O programa Boas Práticas da Fazenda de janeiro divulgou os produtores que foram certificados e
recertificados: Certificação: BALDUINO PEDRO BREITENBACH.
Recertificação: HAMILTON BARBOZA KRAVUTSCHKE; GUSTAAF TIMMERMANS FILHO; JACOB ZIJLSTRA;
LUIS FERNANDO CAMILO; PEDRO PASTUCH; VERA MARIA DIETRICH ANDREATTO.

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.

3

INFORMAÇÃO

DIREITO DE VOTO
Saiba um pouco como funcionam os votos durantes as Assembleias:
- Os associados - pessoa física e pessoa jurídica (devidamente representada por seu representante
legal) - possuem direito a 01 voto;
- As cédulas com os votos devem ser entregues no encerramento da votação aos colaboradores da
cooperativa responsáveis pelo recolhimento.
- Votos repetidos na mesma cédula serão contabilizados uma única vez;
- Cédulas rasuradas devem constar a expressão “sem efeito”;
- Em caso de empate, os critérios de desempate serão: para Conselho Fiscal, o primeiro será ter
realizado o Curso de Conselheiro Fiscal e o segundo é o tempo de associado; Para Comitês, será o
tempo de associado.
Assessoria Jurídica: 42-3231-9148

Avisos e Oportunidades
VENDA DE IMÓVEL RURAL - FAZENDA RINCÃO DOS BURACOS
Fazenda Rincão dos Buracos / Localização: Mangabeira – Carambeí - PR
Área total: 45,72 ha / Área agricultável: 30 ha
Número de matrículas: 01 / Valor e condições: contatos com Financeiro Frísia: (42) 3231-9030
CURSO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
DATA: 19 a 23/02 / HORÁRIO DE INÍCIO: 8h / PREVISÃO DE HORÁRIO DE TÉRMINO: 17h
LOCAL: SENAR – Sindicato Rural Carambeí
PÚBLICO-ALVO: Colaboradores que executam atividades com trator
Carga horária: 24H
Mais informações e inscrições: Edicleia - 3231-9179 / edicleia.sviercoski@frisia.coop.br

AGENDA CULTURAL

CARNAVAL NO PARQUE
O Parque Histórico de Carambeí preparou uma programação especial para o feriado, de 10 a 13 de
fevereiro.
Carnaval de Máscaras - Quarta edição da Oficina de Máscaras: acontecerá a partir das 14h nos dias do
evento. A atividade é gratuita, aberta a todos e será realizada na entrada do Parque Histórico. É uma
ótima oportunidade para as crianças e seus pais se divertirem juntos confeccionado suas máscaras,
também para conhecer mais sobre a história do Carnaval.
Carnaval de Sabores - O almoço típico holandês e indonésio, servido no Koffiehuis Confeitaria e
Restaurante Parque Histórico aos finais de semana e feriados, ganhará novos aromas, cores, texturas e
sabores durante o feriadão.
O cardápio está disponível no site Parque (http://www.aphc.com.br/cardapio/). Mais informações e
reservas para almoço pelo telefone 42 3231-5876.

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

4

