Edição 14 – Ano 2018 – 5 a 11 de abril
Calendário da Semana

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

Reuniões:
- 5 a 15 de abril – ExpoLondrina
- 6 de abril – Escola de Suinocultura
- 7 de abril – Feriado em Palmeira – Aniversário da cidade
Loja agropecuária fechada
- 11 de abril – Comitê Agrícola

Notícias

COOPERATIVAS DO PR FATURAM R$ 70,6 BI EM 2017
O setor cooperativista do Paraná fechou 2017 com um incremento de R$ 1,3 bilhão no faturamento, na
comparação com o ano anterior. Na Assembleia Geral, realizada pela Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná (Ocepar), em Curitiba, nesta segunda-feira (2), foi divulgado que o valor movimentado
pelas 220 cooperativas ligadas ao Sistema atingiu R$ 70,6 bilhões.
O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, destacou que esse resultado foi obtido mesmo em
um cenário que não foi favorável para o setor, e divulgou que mais de 84 mil pessoas se associaram às
cooperativas em 2017, sendo a maioria (76 mil) nas de crédito e as demais (sete mil) nas agropecuárias. “As
cooperativas se preparam para um novo ciclo de desenvolvimento e investem na construção de mais
indústrias, na geração de energia, na construção de hospitais e centros especializados em saúde, em novas
unidades de atendimento das cooperativas de crédito, enfim, em uma série de ações para atender cada vez
melhor seus cooperados e as comunidades onde atuam”, completou.

1

Palavras da Governança

WALTER PERPÉTUO RIBAS – Gerente de Pessoas
Dados da Ocepar divulgados esta semana mostram que
o valor movimentado pelas cooperativas ultrapassou os
R$ 70 bilhões em 2017. O crescimento dentro da
economia do Paraná é claro, e precisamos cada vez mais
investir na gestão do nosso negócio.
Acreditamos que neste processo a capacitação de
nossos cooperados é fundamental, e estamos sempre
em busca de novas oportunidades que possam
contribuir na sua atuação dentro do agronegócio.
Para os sócios que se dispõem a participar mais
Walter Perpétuo Ribas
ativamente dentro da cooperativa, oferecemos
o Programa de Certificação de Conselheiros
Cooperativos – PCCC, que realizamos em processo de intercooperação com a Castrolanda e a
Capal. Como não há obrigatoriedade legal na participação para o ramo de cooperativas de
produção, estes se inscrevem voluntariamente e os módulos são realizados de maneira itinerante
entre as unidades.
Desta forma buscamos aprimorar e desenvolver as competências dos cooperados dentro de uma
visão estratégica, com foco na boa gestão e na perenidade do nosso negócio. A próxima turma
terá início na semana que vem: boa formação aos nossos conselheiros!

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS COOPERATIVOS
PROPÓSITO:
Promover o sucesso e a perenidade das Cooperativas: fortalecer
a ideologia cooperativista, facilitando a interatividade entre
cooperativas via formação conjunta de conselheiros,
o programa privilegia a governança com visão
estratégica sustentada por três pilares fundamentais: o
cooperativismo, a estratégia e a liderança.
OBJETIVOS:
Programa de Formação de
Conselheiros Cooperativos, tem
como objetivo aprimorar e
desenvolver competências dos
Membros de Conselhos e Comites,
proporcionando uma
visão estratégica que auxilie na
construção dos novos cenários
cooperativos, assim como,
fortalecer conhecimentos sobre as
atribuições e responsabilidades do
Conselho e seus membros.
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Visitas

FRÍSIA RECEBE VISITA DE COOPERATIVA MINEIRA
Na última quarta-feira, 04 de abril, a Frísia
recebeu a visita de membros da cooperativa
mineira Cooprata. O objetivo do encontro foi
fazer uma troca de experiências sobre o
modelo de gestão da Frísia, bem como sua
aplicação nos negócios.
Os convidados foram recepcionados pelo
superintendente da Frísia, Emerson Moura;
pelo gerente de Negócios Pecuária, Mauro
Sergio Souza; e os diretores-conselheiros
Janus Katsman e Jan Ubel van der Vinne.
Além da Frísia, os dirigentes passaram por
mais 3 cooperativas do sul e retornaram
nesta quinta-feira para Minas Gerais.

Encontrou reuniu lideranças de Carambeí e Prata

SOBRE A COOPRATA
A Cooperativa dos Produtores Rurais do Prata, Cooprata foi fundada em 1965 e fica localizada em Prata, Minas Gerais.
Ao todo, a cooperativa atua em mais de 100 cidades e está presente em 12 estados brasileiros. São mais de 10 mil
clientes atendidos e 1643 associados que atuam na área leiteira.

Comunicados

FÓRUM DO AGRONEGÓCIO – EXPO LONDRINA
A Ocepar convida a todos a participarem do Fórum do Agronegócio: segunda-feira, 9 de abril, no Parque de
Exposições Ney Braga – em Londrina, durante a ExpoLondrina. A partir das 12h30.
Na programação, painéis com a presença do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, do presidente
do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken e autoridades, como a presença do ex-ministro Alysson Paolineli.
Informações e Inscrições: www.forumdoagronegocio.com

MUDANÇA NO PÁTIO EXTERNO DE CAMINHÕES - CARAMBEÍ
O corredor de acesso do pátio externo de caminhões à Avenida dos Pioneiros, será fechado e o acesso
de pedestres ao pátio deverá ser realizado pelo portão frontal do estacionamento de caminhões.
Esta medida visa restringir o trânsito de pessoas alheias ao processo e, principalmente, a segurança dos
usuários do estacionamento.
Mais informações com o SESMT pelo telefone (42) 3231-9037.

REGULARIZAÇÃO CAR
O prazo para regularização do Cadastro Ambiental Rural encerra em 30/05.
Até esta data é também necessário o envio do documento ao Setor de Cadastro da Frísia, através do
email karin.los@frisia.coop.br para regularização junto à cooperativa.
Ressaltamos aos cooperados que a regularidade do CAR é condição para acesso a recursos da Frísia,
como carteira de duplicata, fomento, empréstimos e recursos em geral. Portanto, após esta data o
associado que não regularizar o CAR não terão mais acesso aos referidos recursos.
Mais informações e dúvidas favor entrar em contato com Jean (Setor Ambiental) pelo telefone (42)
3231-9380 ou através do email jean.andrusko@frisia.coop.br
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Comunicados

TRANSPORTE EXPOFRÍSIA
A Frísia está oferecendo transporte para os cooperados das unidades de Teixeira Soares, Imbituva e região
que queiram participar da programação da Expofrísia, que acontece entre os dias 26 e 28 de abril.
Interessados favor confirmar com Claudia - 3231-8970 ou Ana Tangela - 3231-8981 até o dia 20 de abril.

INSCRIÇÃO DO CAR COM O SETOR AMBIENTAL
A Frísia, em parceria com a UNICAMPO, promoverá entre os dias 16 e 17 de abril mais uma etapa da
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Quem ainda não regularizou, pode agendar um horário
com o setor ambiental com Francis ou Jean através dos telefones (42) 3231-9016/3231-9380 ou pelo
e-mail ambiental@frisia.coop.br.

Pauta Cultural

CULINÁRIA SERÁ DESTAQUE NA 9ª FESTA DOS IMIGRANTES
O Parque Histórico de Carambeí divulgou
a data da 9ª edição da Festa dos
Imigrantes, que acontece entre os dia 4 e
6 de maio. Uma das principais atrações
será a Praça de Alimentação que contará
com 20 expositores e 50 pratos típicos de
várias etnias. Quem quiser saber mais
informações, pode entrar em contato
com o Parque Histórico através do
telefone 42 3231-5063 ou pelo e-mail:
agendamento@aphc.com.br. A entrada
para o evento é gratuita.
* Com informações do site do APHC.

Avisos e Oportunidades

CURSOS SENAR – ABRIL/2018
Inscrições no SINDICATO RURAL de CARAMBEI pelos: telefones (42) 99848-5664 ou (42) 98887-3366
ou email: sindicatopatronal.cbei@yahoo.com.br

TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – MANEJO E ORDENHA
PERÍODO: de 23 a 26/04 – das 9h às 17h – Carga horária: 28h
VAGAS: 8 a 15 alunos

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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