Edição 09 – Ano 2018 – 01 a 07 de março
Calendário da Semana

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

Reuniões:
06 de março – Reunião de diretoria
06 de março – Comitê de Crédito

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
8 de Março – Clube Social de Carambeí – PR – a
partir das 15h
Mais informações e confirmações de presença com Silvia
– 42-3231-9367 – até 6/3

Notícias

FUNRURAL: Publicada a Lei que prorroga o prazo de adesão ao PRR
Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (01/03), a Lei Federal nº 13.630, que
prorroga o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) do dia 28 de fevereiro para
30 de abril de 2018, conforme foi aprovado nesta quarta-feira (28/02) pelos plenários da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. A nova legislação estabelece que serão contemplados os débitos indicados
pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou de sub-rogado.
Vetos - Além disso, devem ser pautados, nas próximas semanas, os 24 vetos à Lei nº 13.606/2018, dentre os
quais, destacam-se: i) a redução da alíquota para o empregador rural pessoa jurídica; ii) a redução de juros e
multas de mora, de ofício e encargos legais, incluídos os honorários advocatícios; iii) a retirada a
possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. A Frente
Parlamentar da Agropecuária (FPA) já anunciou que vai trabalhar prioritariamente pela derrubada dos vetos
aos descontos de juros e multas, além da redução da alíquota de contribuição para pessoa jurídica, dentre
outros. (Com informações da OCB).

Palavras da Governança

ESTEFANO STEMMER – Gerente de Negócios Industriais
“Quando falamos em Segurança, temos que pensar que esse
tema se estende aos mais diferentes meios particulares e
profissionais. Temos que nos atentar a usar cinto de
segurança, não usar o celular ao dirigir, as crianças devem ir
nas cadeirinhas próprias e as sinalizações têm que ser
seguidas. Com nossa cooperativa, não deve ser diferente!
Podemos observar as regras de segurança para entrar e
circular nos pátios, a pé ou mesmo de caminhão. Os
motoristas, que necessitam entrar para carregar ou
descarregar, também devem atentar em usar sapatos e
roupas adequadas, bem como os Equipamentos de Proteção
que forem necessários. Tudo isso é pensado para que todos
os envolvidos com a cooperativa estejam sempre seguros
dentro dos nossos pátios ou mesmo voltando para casa”.

Estefano
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Acontece na Frísia

FRÍSIA REALIZA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aconteceu no sábado, 24 de fevereiro, a Assembleia Geral Ordinária da Frísia Cooperativa
Agroindustrial. Em Carambeí, no Auditório Leendert de Geus, os cooperados estiveram reunidos para
a apresentação dos resultados, balanços e propostas da divisão das sobras da cooperativa. A Frísia
encerra 2017 com um resultado positivo, reflexo de um trabalho intenso para superar os desafios de
um cenário ainda delicado, apesar da inflação controlada e juros em baixa. Em um quadro com 836
cooperados, os resultados geraram em torno dos R$2,4 bilhões de faturamento. A divisão das sobras
é feita de acordo com a participação de cada associado em suas atividades.
Com cerca de 120 presentes, a reunião também homenageou os cooperados Johny Leendert Los e
Willibrordus Sleutjes, que completam 50 anos associados à cooperativa em 2018. “Mais que
homenagear nossos cooperados, celebramos estes anos dedicados ao cooperativismo. São eles os
nossos pioneiros e foram suas famílias que construíram toda a nossa história. São décadas de
comprometimento e trabalho que merecem o reconhecimento”, expôs Renato Greidanus, diretor
presidente.
Os advogados Busato & Mariano também receberam homenagem pela parceria de 40 anos com a
Frísia, com a entrega de uma placa. “É com imensa gratidão que hoje homenageamos os nossos
advogados parceiros e reconhecemos todos os trabalhos por eles desenvolvidos ao longo de quatro
décadas, fundamentais em diversos momentos da história da cooperativa”, discursou.
Também foi aprovada, por unanimidade, durante a AGO, a chapa de cooperados que serão os
membros efetivos e suplentes do conselho fiscal, que passam a atuar por um ano, até março de 2018.
A Assembleia contou com a presença de representantes de importantes órgãos, como Ocepar, Banco
do Brasil, Caixa, Sicredi e BRDE. Além da diretoria, gerentes e cooperados.
Para o diretor presidente, a participação do cooperado
durante a Assembleia é de extrema importância. “A presença
do associado nas reuniões em que debatemos os resultados
da Frísia é a força da união cooperativista. O cooperado é o
principal interessado e é quem move os negócios. As
conversas que temos durante as pré-assembleias e na
Assembleia Geral são fundamentais para medirmos a
percepção de cada um, diante de cada negócio, e desta
forma, seguirmos em frente com os trabalhos que
planejamos para o ano”, conclui Greidanus.

Homenageados na AGO

Confira quem são os cooperados que farão parte do Conselho Fiscal:
PERMANECEM
Diego Dijkstra (E)
Wilant van den Boogaard (E)

CONSELHO FISCAL
SAEM
Geraldo Slob
Guilherme Jonker
Michael Alberto de Geus
Robin Vink

ENTRAM
Johannes Franke de Jong (S)
Luiz Eduardo Pilatti Rosas (S)
Richard Franke Dijkstra (E)
Simon Willem Biersteker (S)

(E) – Efetivos / (S) - Suplentes
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Comunicados

1º ENCONTRO PROJETO GESTÃO FRÍSIA MDA
A Frísia Cooperativa Agroindustrial, com a parceria da Clínica do Leite, promovem o 1° Encontro
Projeto Gestão Frísia MDA.
Quinta-feira, dia 15/03/2018, na AFCB – Carambeí/PR – das 8h30 às 12h
O foco deste encontro será para as propriedades participantes do Curso MDA, das turmas de 2016
ou 2017. Confirmações de presença até o dia 09 de março, com Michelle Baldasso, pelo telefone
(042) 3231-9197.

PALESTRA MONITORAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL
Palestra: “Plano de Monitoramento de Bem-Estar Animal Frísia”, com o professor Dr Marcelo
Cecim
Quinta-feira, 15 de março, das 19h às 21h30
no Auditório Leendert de Geus - Centro Administrativo Frísia/ Carambeí – PR
* Confirmações de presença até o dia 09 de março, com Michelle, pelo telefone (042) 3231-9197,
ou pelo e-mail michelle.baldasso@frisia.coop.br.

MINICURSOS MDA PARA COLABORADORES DE
PROPRIEDADES
A Frísia, com a parceria da Clínica do Leite, tem a satisfação de convidar os colaboradores das
propriedades participantes do MDA para minicursos. Confira as datas e assuntos:

Confirmações de presença até o dia 09 de março, com Michelle Baldasso, pelo telefone (042)
3231-9197. A inscrição deve ser para os três módulos. Os minicursos com Colaboradores MDA
serão apenas para as propriedades participantes do Curso MDA em 2016 ou 2017.

ExpoFrísia 2018: Copa dos Apresentadores
Durante a ExpoFrísia 2018 acontecerá a primeira etapa da 2ª Copa dos Apresentadores, um evento
único entre as cooperativas Capal, Frísia e Castrolanda, que tem o objetivo de proporcionar o
relacionamento entre as crianças e suas bezerras. Neste ano, será possível inscrever crianças e
jovens, com idade entre 8 e 21 anos, que serão divididos em três categorias:
Primeira categoria: de 8 – 11 anos;
Segunda categoria: de 12 – 14 anos;
Terceira categoria: de 15 – 21 anos.
As inscrições estão abertas até o dia 23 de março. Contatar Lucas Mesquita pelo telefone 42 32319323 ou lucas.santos@frisia.coop.br.
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Pauta Cultural

LIVRO DE RECEITAS COLABORATIVO
O Parque Histórico de Carambeí lançará livro de receitas
colaborativo Alquimia da Cozinha – Sabores da Imigração
em Carambeí. A publicação integra o Programa Cultura
Alimentar, desenvolvido pelo Núcleo de História e
Patrimônio da instituição, a fim de resgatar receitas de
famílias imigrantes ou descendentes que tiveram vínculo
com a antiga Colônia Carambeí.
Poderão participar do livro imigrantes e descentes que
tenham relação com a Colônia Carambehy. Para participar,
os interessados em ter um prato de família publicado pelo
Parque Histórico, terão até o dia 20 de março para
encaminhar
suas
receitas
via
e-mail
para museu@aphc.com.br, ou deixar na secretaria do
Parque Histórico em horário comercial, de segunda a
sexta, das 8h30 às 18h.

Avisos e Oportunidades
ATENDIMENTO FUNDO MÚTUO DE SAÚDE
Toda semana, na Fundação Frísia, há atendimento sobre Fundo Mútuo de Saúde, com a Sibele.
Nas quartas-feiras, das 8h30 às 15h.

VENDA DE ÁREA RURAL
Venda de área rural: Área total 215 ha / Área para lavoura 142 ha/ Área para floresta 30 ha
Matrícula única / 8 km de Carambeí
Interessados: contato com Claudio Verschoor / Financeiro Frísia – 42-3231-9030 / Até 15 de março

CURSOS SENAR – MARÇO 2018
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS (TRATORISTA
AGRÍCOLA - NR 31)
De 19 a 23/03 / das 8h às 17h/ Carga horária: 24h
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – CASQUEAMENTO DE BOVINOS DE LEITE
De 28 a 29/03 / das 8h às 17h/ Carga horária: 16h
Inscrições no SINDICATO RURAL de CARAMBEÍ. Telefones (42)99848-5664 ou (42)98887-3366
ou email: sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br

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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