Edição 19 – Ano 2018 – 10 a 16 de maio
Calendário da Semana

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

Reuniões:
-

15 de maio – Comitê de Crédito

Convite:
-

Topigs e Norsvin: apresentações para
cooperados suinocultores
Quinta-feira, 17 de maio
Das 14h às 17h
Auditório Leendert de Geus

COLETA DE RESÍDUOS DE
MANUTENÇÃO:
23/5 – Imbaú: 10h15 /
Tibagi I: 13h/ Carambeí: 15h10
24/5 – PG I: 8h/
Imbituva: 10h10/ Teixeira
Soares: 13h

Guarde estas datas:
-

23 e 24 de maio – Elicoop
12 de junho – Fórum Comercial
13 e 14 de junho – Digital Agro
24 de junho – 3º Festival de
Carne Suína ALEGRA
Em breve, mais informações!

Palavras da Governança

EMERSON MOURA - Superintendente
Para nós, é uma alegria e satisfação estar no
Tocantins e ver nosso projeto Novas Fronteiras em
pleno funcionamento, que traduz a expansão e
crescimento
da
Frísia
visivelmente.
Logo
entregaremos as obras da nossa unidade, que passou
a atingir a capacidade de 42 mil toneladas de
armazenamento de grãos. Nossos cooperados já
ultrapassam
os
30
no
Estado.
Estamos
acondicionando sementes em ambiente climatizado e
temos plantado bons frutos com relacionamentos
estratégicos e assertivos na região.
Durante esta semana, estivemos presentes na Agrotins 2018, maior
feira do agronegócio do Norte do Brasil. Em nosso estande
recebemos autoridades e muitos parceiros comerciais, além de
poder projetar nossa marca e contar nossa história aos visitantes.
Foi de extrema importância as reuniões que realizamos com nossos
cooperados durante a feira, onde tivemos oportunidade de
conversar e debater temas fundamentais para a unidade. Estamos
na região Norte há dois anos e já alcançamos consideráveis números
que vêm somar nos resultados da cooperativa e por tudo isso, cada
vez mais, sabemos que não há distância que separa o Paraná do
Tocantins, pois somos todos iguais e buscamos pelos mesmos
objetivos: sermos cada vez mais e mais fortes. Assim, somos
cooperativistas. Somos Família Frísia.

Espaço da Frísia na Agrotins

Emerson Moura
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Acontece na Frísia

FRÍSIA PARTICIPA DA AGROTINS
Começou na terça-feira, 8 de maio, a Agrotins 2018, feira agropecuária que acontece em Palmas, no
Tocantins. A Frísia está presente no evento com estande institucional e foi representada pelo presidente
Renato Greidanus na abertura oficial. Durante a solenidade, autoridades estaduais, representantes de
empresas e público em geral puderam acompanhar os pronunciamentos. Também estiveram presentes o
superintendente da Frísia, Emerson Moura, a coordenadora da Unidade da Frísia no Tocantins, Érica Lima, e
colaboradores da cooperativa e Fundação ABC. A abertura da feira contou com a participação do Secretário
de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Tocantins, Thiago Dourado. O representante do Estado
falou aos presentes que a Agrotins conta, além das exposições e cursos, com mais de 40 inovações em
tecnologia, estudos e pesquisas que serão lançadas durante a feira e reforçou que a importância do
agronegócio deve ser mais divulgada ao público.
Este é o segundo ano que a Frísia participa da Agrotins, junto com a Fundação ABC. Diariamente, a equipe
tem recebido centenas de pessoas entre produtores e cooperados da região e do Paraná, parceiros
comerciais, representantes, autoridades e comunidade. Os mais diversos negócios têm sido tratados e a
cooperativa mantém o bom relacionamento e se estabelece, cada vez mais, como pioneira e como uma
instituição de confiança para o agronegócio local.
Na feira, há cerca de 650 expositores das áreas agrícola, pecuária, piscicultura, fruticultura, além de
representantes de grandes multinacionais, revendedores de maquinários, de veículos e peças. A
Universidade Federal do Tocantins, Organizações das Cooperativas do Brasil – Tocantins, Sebrae, bancos e
outras instituições também estão presentes em espaços exclusivos de atendimento ao público.
Atualmente classificada como o maior evento de negócios da região Norte e o oitavo maior do Brasil, a feira
segue até o dia 12 de maio. Com o tema ‘O Futuro na Agroindústria Sustentável’, os organizadores estimam
que mais de 130 mil pessoas passem pela exposição e cerca de R$ 700 milhões em negócios sejam
realizados.

REUNIÕES DO COMITÊ AGRÍCOLA DO TOCANTINS E COOPERADOS
ACONTECEM DURANTE FEIRA
Os cooperados membros do Comitê Agrícola do Tocantins realizaram reunião do grupo durante a Agrotins.
Sendo representantes dos cooperados da região, o comitê aproveitou a presença do presidente Renato
Greidanus e do superintendente Emerson Moura para debaterem importantes temas.
No final da tarde, os cerca de 30 cooperados do Tocantins, muitos acompanhados com esposas e filhos,
estiveram na feira para uma roda de conversa com os representantes da Frísia. Na ocasião, os cooperados
também puderam comentar e conversar sobre suas demandas e escutaram o presidente falar sobre as
expectativas da cooperativa para a região, os projetos executados e futuros e a busca por melhoria constante
para a unidade.
As fotos da Agrotins estão na página da Frísia, no Facebook. Acompanhe!
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Comunicados

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA
A campanha de vacinação contra a Febre Aftosa teve início no dia 02 de maio e é obrigatória para os
animais de até 24 meses. As Farmácias Veterinárias da Frísia só poderão vender as vacinas para os que
apresentarem a carteirinha de produtor, que é emitida na subunidade ADAPAR de cada município.
Também é necessário trazer as caixas de isopor para o transporte das vacinas.
A declaração do rebanho pode ser feita nas lojas com auxílio dos balconistas ou direto no site da Adapar:
http://www.adapar.pr.gov.br/
Programem-se com a retirada das vacinas! Não deixe para a última hora!

ATENÇÃO| PROGRAMAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO
Os agricultores que plantarão milho entre 15 de agosto a 15 de setembro precisam entrar em contato
imediatamente com o Agrônomo que os atendem. As sementes precisam ser adquiridas ainda em MAIO
para estarem disponíveis até a data do plantio.

NOVOS PLANTIOS DE TRIGO SAFRA 2018/18
Em função do aumento do preço, reabriremos em caráter de exceção, a programação de trigo. Os
interessados devem procurar os seus Agrônomos e fazer a programação até 18 de maio.

AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE FERTILIZANTES
Já estão disponíveis todas as programações de fertilizantes da Safra 2018/2018 para agendamentos,
necessários para a antecipação dos carregamentos com o objetivo de evitar a falta de produtos, geralmente
causados por problemas portuários e logísticos.
Para agendamento, entre em contato nos telefones:
Carambeí (42) 3231-9088/3231-9090 | Tibagi (42) 3231-8087 | Ponta Grossa (42) 3700-2994/3700-2992
Imbituva (42) 3231-8971 | Teixeira Soares (42) 3231-8994
Nitrogenados: deverão ser armazenados apropriadamente, para evitar o empedramento;
Desconto BIG-BAG para entrega direta na propriedade: R$ 4,50/ton.

ENQUADRAMENTOS PARA CÁLCULOS DOS CUSTOS DA NÃO
ENTREGA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
As produções de grãos da Safra Verão (soja e milho, safra normal e safrinha) e Inverno (Trigo e Cevada Cervejeira)
não entregues na cooperativa e as entregas na cooperativa diretamente em conta de outros cooperados e não
cooperados devem ser informadas/declaradas anualmente. Transferências de produção feitas após a entrega na
cooperativa e pecuaristas de leite com áreas de milho já programadas com a finalidade silagem ou grão úmido, não
precisam. Quando declarar: > Safra verão no mês de abril. > Safrinha no mês de junho. > Safra inverno: de 1º
novembro a 10 dezembro. Como: > Pelo laudo final de produtividade do agrônomo, informando detalhadamente o
volume, motivo e onde o produto foi entregue e o nome de quem recebeu a produção (se for o caso).
Enquadramento
Venda a Terceiros
(traders)

Motivos
> Pagamentos (Arrendamentos, serviços, colheita, fretes,
aquisição de equipamentos e implementos, e outros).
> Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade integrada na Frísia
(Pecuária leiteira, Suinocultura).

Venda a cooperado ou > Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade integrada na Unium
- Capal e Castrolanda (Pecuária leiteira, Suinocultura).
consumo próprio
> Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade não integrada na
Unium (Gado de corte ou produtor não vinculado ao grupo ABC,
nas atividades de leite, suinocultura e outras).
Outras
Penalidades

> Não declaração da destinação da produção, conforme meses
estipulados anteriormente.

Taxas
> 0,5% de Administração,
1,2% cota capital,
R$8,88/tonelada
> Não incide taxas.
> 0,5% de Administração.
> 0,5% de Administração,
1,2% cota capital.

> Não participação de sobras
técnicas e fica
descredenciado para
produção de sementes da
UBS.

* Cota capital é debitada do cooperado na conta movimento e creditada na cota capital do cooperado.
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AVISOS E OPORTUNIDADES

VENDA DE IMÓVEL RURAL - FAZENDA CAPÃO LIMPO
A Frísia Cooperativa Agroindustrial coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado, um
imóvel rural de sua propriedade, conforme as especificações abaixo:
Denominação do imóvel: Fazenda Capão Limpo | Localização: São João, Carambeí - PR
Área total: 208,16 ha | Área agricultável: 119,00 ha
Número de matrículas: 01 | Modalidade de venda: ad corpus
Preço mínimo: R$ 7.130.000,00
Para qualquer esclarecimento, entre em contato com o setor Financeiro da Cooperativa. As propostas
devem ser enviadas ao Comitê de Crédito da Frísia, protocoladas na secretaria da Diretoria, até o dia 30
de maio. O Comitê de Crédito se reserva ao direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar
todas as recebidas, a seu critério.

VAGA ABERTA NA FRÍSIA
Está aberta nova vaga na Frísia. Os interessados podem se inscrever enviando currículo ao e-mail
recrutamento@frisia.coop.br – colocando no assunto o nome da vaga.
Vaga – Assistente Financeiro | Requisitos: Superior em Administração; Ciências Contábeis; Ciências
Econômicas - Completo. Conhecimento na função. Inscrições até 15 de maio.
Para saber mais, confira a página da Frísia no Linkedin ou contate o setor de recrutamento, na Matriz.

EDITAL DE VENDA PARA COOPERADOS

Os Cooperados interessados na aquisição dos veículos acima, deverão formalizar a proposta por escrito
até o dia 18/05/2018 através de envelope fechado. O comprador será aquele que apresentar a maior
proposta. A abertura dos envelopes será efetuada em data e horário a ser informado aos Interessados.
Mais informações no telefone 3231-9098 - Adnilson/Calir.

CURSOS SENAR – MAIO / 2018
TRABALHADOR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS (TRATORISTA AGRÍCOLA - NR 31)
OBJETIVO: Empregar técnicas corretas na operação, na regulagem e na manutenção de tratores agrícolas.
PERÍODO: 14 a 18/05 |das 8h às 17h | CARGA HORÁRIA: 24h | VAGAS: 6 a 9 alunos
TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – TRABALHADOR NA BOVINOCULTURA DE LEITE – MANEJO E
ORDENHA
OBJETIVO: Realizar corretamente as principais práticas de manejo envolvidas na atividade leiteira.
PERÍODO: 21 a 24/05 | das 9h às 17h | CARGA HORÁRIA: 28h | VAGAS: 8 a 15 alunos

Inscrições no SINDICATO RURAL de CARAMBEí: Tel. (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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