Edição 07 – Ano 2018 – 15 a 21 de fevereiro
Calendário da Semana

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

Reuniões:
20 de fevereiro – Comitê de Crédito
20 de fevereiro – Reunião de Diretoria
21 de fevereiro – Comitê Suinícola
22 de fevereiro – Conselho Fiscal
23 de fevereiro – Comitê Pecuário

Reunião Comercial:
21 de fevereiro – Carambeí –
Auditório Leendert de Geus – 8h
21 de fevereiro – Teixeira Soares –
Unidade da Frísia – 19h
22 de fevereiro – Tibagi –
Auditório Fazenda Fortuna – 9h
22 de fevereiro – Imbituva –
Restaurante Delícia – 19h

REUNIÃO FUNRURAL
Participe da reunião sobre o Funrural.
Segunda-feira, 19/02 às 14h na AFCB em Carambeí.
Sua presença é imprescindível!
Com o escritório de advocacia MARINS BERTOLDI
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Sábado, 24 de fevereiro, às 10h
Auditório Leendert de Geus
Matriz – Carambeí – PR
Após a AGO será servido almoço no Pavilhão de
Exposições Frísia

Edital
anexo

21 e 22 de fevereiro – Campo
Experimental de Ponta Grossa (ao
lado da Indústria de Leite)

Palavras da Governança

MAURO SERGIO SOUZA – Gerente de Negócios Pecuária
“A mudanças ocorridas na suinocultura da Frísia nos últimos anos nos
proporcionou uma grande satisfação: o reconhecimento da qualidade do
suíno que entregamos na indústria. Tivemos cooperados premiados em
todas as categorias do prêmio Alegra e os três melhores na classificação
geral foram cooperados da Frísia. Este resultado só foi possível devido à
dedicação que os produtores têm com a atividade. A equipe técnica da
cooperativa trabalhou intensamente no apoio aos cooperados,
fomentando técnicas de manejo, nutrição e saúde animal, além de
proporcionar conhecimento para os colaboradores das granjas com a
Escola de Suinocultura.

Mauro

Os cooperados aceitaram, aderiram, colocaram em prática nas propriedades e os prêmios que
conquistaram nos enche de orgulho e felicidade, pois percebemos que o fruto colhido foi resultado
do trabalho de todos”.
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Acontece na Frísia

PRODUTORES DA FRÍSIA SÃO PREMIADOS EM EVENTO
Aconteceu em Arapoti, na Capal, o evento de premiação de Suinocultores da intercooperação. Durante
a tarde da sexta-feira, 9 de fevereiro, a Alegra organizou a recepção e entregou reconhecimento aos
cooperados suinocultores que foram destaques nas categorias definidas.
Os cooperados da Frísia estiveram presentes e receberam premiações em cinco categorias e, com ainda
melhor destaque, as três melhores posições.
“Fui informado que eu receberia um prêmio, mas não imaginava que
seria mais de um! Fiquei emocionado, não esperava. É muito
gratificante. É um reconhecimento pelo trabalho nosso, de toda nossa
equipe e com o apoio das cooperativas. Valeu todo o trabalho
realizado”, contou Wilant Van den Boogaard, cooperado da Frísia que
recebeu três premiações em categorias e também no ‘Destaque Geral’.
Categoria condenações:
1.Berend Jacob Koopman – Chácara Erica
2.Chácara Maracanã – Castrolanda Cooperativa Agroindustrial
3.Espolio Arildo Soares da Silva – Sítio do Arildo
4.Richard H. Borg e Cornélio J. Borg – Fazenda Varginha
5.Wilant Van den Boogaard – Granja Boogard
Categoria Bonificações por peso
1.Leonard Loman – Chácara Loman
2.Marcelo de Jager – Fazenda Cercadinho
3.Mateus A. Rabbers – Chácara Santa Cruz Lageado
4.Wilant Van den Boogaard – Granja Boogard Term. UPL
5.Wilant Van den Boogaard – Granja Boogard
Categoria Bonificação Carne Magra
1.Alexandre Leonardo de Geus – Chácara Pereira 2
2.Bruno Carriel Dijkstra – Fazenda Bela Vista I
3.Charles Leonardo Buist – Fazenda Poeira Vermelha
4.Pedro Elgersma – Chácara Recanto
5.Wilant Van den Boogaard – Granja Boogard
Categoria Rendimento de carcaça
1.Pieter Voorsluys – Chácara Pauwenburg
2.Pleun Arthur Voorsluys – Chácara Ventania
3.Sara Regina Jacobi – Chácara Bom Retiro
4.Verônika Karly Muller Leily – Granja Palmeirinha
5.Wouter Verburg – Chácara Lucto et Emergo
Categoria Destaque Geral
1.Bruno Carriel Dijkstra – Fazenda Bela Vista I
2.Charles Leonardo Buist – Fazenda Poeira Vermelha
3.Wilant Van den Boogaard – Granja Boogaard

Parabéns!
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Comunicados

TROCA DE NOTA FISCAL
Este ano, 2018, a troca de nota fiscal de soja para as indústrias será realizado na Unidade da Frísia Ponta Grossa I, das 7h40 às 22h. Mais informações, contate pelo telefone 42-3219-7056.

ESCOLA DE SUINOCULTURA ABRE INSCRIÇÕES
O setor Pecuária Suinícola abriu inscrições para a Escola de Suinocultura Frísia, com turma em Carambeí. O
módulo disponibilizado será o de “Manejo de Creche” e abordará temas relacionados e nutricional,
sanitário, de ambiência, biossegurança e biosseguridade. Os encontros acontecerão todas as sextas-feiras,
das 13h às 16h30, iniciando em 09/03. Os interessados devem fazer sua inscrição até o dia 02/03, com
Eloisa Ferreira pelo telefone (42) 3231-9172 ou eloisa.ferreira@frisia.coop.br. As vagas são limitadas. Mais
informações com Kialane Pagno pelos telefones (42) 3231 8953/98805 2156.
Conteúdo das aulas:
Manejo Nutricional

Manejo Sanitário

Manejo de ambiência
Manejo Geral
Biossegurança e Biosseguridade em granjas de suínos

Fisiologia alimentar
Sistemas de alimentação
Curvas de alimentação e crescimento
Técnicas de manejo e alimentação
Parâmetros fisiológicos ideais
Monitoria sanitária do rebanho
Utilização correta de medicação
Manejo de vacinas e vacinação
Controle Sanitário
Conforto ambiental em suínos
Interação entre conforto e desempenho
Manejo do sistema de climatização
Manejo de alojamento
Gestão de Dados
Estrutura para biosseguridade
Limpeza e desinfecção
Comportamento de biossegurança

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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NOTÍCIAS

SEMENTES BATAVO PARTICIPA DE DIA DE CAMPO EM
WENCESLAU BRAZ
A Denorpi é parceira da Frísia e distribui as Sementes Batavo
aos clientes locais na região norte do Paraná. O Dia de
campo aconteceu no sábado, 10 de fevereiro, e contou com
a participação de mais de 180 agricultores. Estiveram
presentes empresas de agroquímicos, fertilizantes,
obtentoras de sementes e a Frísia foi convidada para
apresentar a estrutura de produção de sementes Batavo e
foi representada por Luiz Henrique Deschamps e Diego
Kachinski Nessel.
Deschamps representando Frísia em Wenceslau

Giro na Cooperativa

PRODUTORES DE SEMENTES PARTICIPAM DE REUNIÃO
A Unidade de Beneficiamento de Sementes realizou encontro com produtores para apresentar
informações importantes na produção de sementes de soja na safra 2017/2018.
Buscando garantir cada vez mais qualidade, foi abordado o Controle de Percevejos nos Campos de
Sementes, sob orientação de Eduardo Martinez, da Bayer, e Cuidados na Colheita de Sementes,
apresentado pelo professor Emerson Fey, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste.
Encerrando o encontro, o coordenador das Unidades de Beneficiamento de Sementes, Luiz
Henrique Deschamps, orientou sobre as regras para produção na Frísia.
A mesma reunião acontece em Tibagi, na sexta-feira, 16.

Produtores de sementes reunidos

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
INFORME FRÍSIA EM FOCO SERÁ ENVIADO PELOS CORREIOS ATÉ 15/3
Os cooperados que recebem o Informe Frísia em Foco através dos Correios e que tenham
interesse em manter este serviço devem confirmar junto à Expedição, com Jocinei pelos
contatos (42) 3231-9028 ou jocinei@frisia.coop.br até o dia 15/03.
Após esta data, não serão mais enviados caso não haja solicitação. Lembramos que o Informe
Frísia em Foco também está disponível:
- Para ser retirado de forma impressa em todas as unidades da Frísia;
- Via whatsapp, com solicitação pelo número (42) 98871-8049;
- No aplicativo para celular da Frísia, que pode ser baixado gratuitamente.
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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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL

Por intermédio do presente, ficam convocados os senhores associados, cujo número
nesta data é de 835 (oitocentos e trinta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2018, no Auditório Leendert de Geus,
no Centro Administrativo da Frísia Cooperativa Agroindustrial, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.107.770/0001-08, com sede na Avenida dos
Pioneiros, n.º 2.324, em Carambeí, Paraná, às 08h (oito horas) em primeira convocação,
com a presença de dois terços de associados, ou às 09h (nove horas) em segunda
convocação, com a presença de metade mais um dos associados ou, ainda, às 10h (dez
horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1. Abertura;
2. Leitura do Edital de Convocação;
3. Relatório da Diretoria sobre o exercício de 2017;
4. Balanço Geral e Anexos;
5. Parecer da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal;
6. Discussão e aprovação do Balanço;
7. Destinação dos resultados apurados;
8. Orçamento de Receitas e Despesas para 2018;
9. Eleição e posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, exercício
2018;
10. Fixação do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal
e Comitês, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
11. Autorização para a contratação de financiamentos de aquisição de insumos,
EGF, repasse, investimentos, beneficiamentos, capital de giro, matérias primas,
adiantamentos a associados e operações de hedge e derivativos;
12. Autorização para que a Cooperativa outorgue aval aos associados;
13. Autorização para compra e venda de bens móveis e imóveis da Cooperativa;
14. Autorização para a Diretoria realizar operações no âmbito da intercooperação;
15. Autorização para que a Cooperativa outorgue aval e/ou fiança em favor da
Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial para contratação de operações de
crédito junto às instituições financeiras;
16. Palavra livre;
17. Encerramento.
Carambeí-PR, 09 de fevereiro de 2018.
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