Edição 30 – Ano 2018 – 26 de julho a 1º de agosto
Calendário da Semana

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

25 a 28 de julho (quarta-feira a sábado) – Expoleite – Parque de Exposições Capal – Arapoti
27 de julho (sexta-feira) – Comitê Pecuário
1º de agosto (quarta-feira) – IV Reunião Conjunta de Suinocultores - Memorial da Imigração Holandesa - Castro
2 de agosto (quinta-feira) – Workshop eSocial: Impactos e Desafios Corporativos (confira mais na pag. X)

Notícias
Tais Roos

UNIUM NA EXPOLEITE
A Unium está presente na 46ª edição da
Expoleite, feira promovida pela Capal, em
Arapoti, que trará novidades da pecuária leiteira
e mostrará a qualidade do rebanho local. O
estande da Unium irá oferecer degustação dos
produtos Alegra, exposição das farinhas Herança
Holandesa e dos lácteos Colônia Holandesa e
Naturalle.
Para o gerente de marketing da Unium, Cracios
Consul, essa é mais uma oportunidade de
fortalecer a marca e seu pioneirismo no
mercado. “Estamos apresentando o projeto de
intercooperação para o setor. Somos os
primeiros a criar uma marca para isso e essas
oportunidades possibilitam que tenhamos um
feedback do mercado”, afirma ele.
A Expoleite acontece entre os dias 25 e 28 de
julho, no Parque de Exposições Capal em Arapoti.
Confira
mais
informações
no
site
www.capal.coop.br.
No próximo Informe Frísia em Foco tem mais
sobre a participação da Unium na Expoleite.
* Com informações da assessoria de imprensa Unium

Estande oferece degustação e exposição de produtos
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Homenagem

Avisos e Oportunidades

DESCONTO EM CURSOS DA UNIVERSIDADE POSITIVO
A Universidade Positivo, através de parceria com a Frísia, oferece desconto de 50% nos cursos de graduação e pósgraduação para cooperados, colaboradores e familiares. O desconto é válido para toda a duração do curso e a
inscrição deve ser feita até 6 de setembro, no polo Ponta Grossa. Mais informações com Alfred pelo telefone 41
98731-6990 ou pelo email: polopontagrossa@up.edu.br.

WORKSHOP eSOCIAL
A Frísia convida todos os associados para o Workshop eSocial: Impactos e Desafios Corporativos,
ministrado por Eraldo Rogério Consorte.

ASSUNTOS ABORDADOS
- Do conceito e objetivo do eSocial;
- Fluxo das informações e faseamento dos arquivos;
- Revisão dos processos internos – Compliance;
- Revisão dos procedimentos legais, RH e SST;
- Mudança de cultura e postura profissional;
- Nível de exposição;
- Aproximação do legal (oportunidades ou passivos);
- Integração e responsabilidade de gestores e departamentos;
- Qualidade da comunicação interna.
Data: 2 de agosto – quinta-feira;
Horário: 1ª turma – 8h às 12h e 2ª turma – 13h15 às 17h15
Local: Auditório Leendert de Geus – Matriz – Carambeí
Os cooperados interessados podem fazer a inscrição com Silvia no telefone 42 3231-9367.
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Comunicados

AGENDAMENTO PARA TRATAMENTO DE SEMENTE DE MILHO
O setor de Insumos inicia no mês de agosto o agendamento para o tratamento das sementes de milho para
Safra 18/19. As solicitações devem ser feitas com, no mínimo, uma semana de antecedência.
O tratamento da Semente de Milho Waxy será realizado somente aos sábados e os cooperados devem se
programar para que as sementes possam ser tratadas e entregues dentro do prazo estipulado.
Para agendar, entre em contato com o setor de insumos da sua unidade:
Carambeí – 42 3231-9088 ou 42 3231-9090
Tibagi – 42 3275-8087 ou 42 3275-8088
Ponta Grossa – 42 3700-2992 ou 42 3700-2994
Imbituva – 42 3231-8971
Teixeira Soares – 42 3231-8994

AGENDAMENTO PARA ENTREGA DE FERTILIZANTES
DIRETO NA PROPRIEDADE
O setor de Insumos está programando a retirada antecipada de fertilizantes para Safra 2018/2019, com
desconto de R$ 7,00 por tonelada em nota fiscal.
Esta condição será concedida para quem agendar e receber entre 12 de julho e 31 de agosto e é válida
apenas para os associados que agendarem carga fechada da mesma fórmula de adubo e recebê-la
diretamente na propriedade. Neste caso, somente a troca de nota fiscal acontecerá na cooperativa.
Para agendar, entre em contato com o setor de insumos da sua unidade:
Carambeí – 42 3231-9088 ou 42 3231-9090
Tibagi – 42 3275-8087 ou 42 3275-8088
Ponta Grossa – 42 3700-2992 ou 42 3700-2994
Imbituva – 42 3231-8971
Teixeira Soares – 42 3231-8994

TAXAS DE JUROS PARA SAFRA 2018/2019
Confira quais serão as taxas de juros aplicadas para safra 2018/2019.

Banco do Brasil
Juros = 7% a.a.
Tarifa de análise = 0,5%
IOF = 0,38%
Total = 7,88%

Sicredi
Juros = 7% a.a.
Tarifa de análise = 0,5%
IOF = 0,38%
Total = 7,88%

Frísia duplicatas - prazo safra
Juros = 8% a.a.
Adm = 0,5%
Fundo risco = 0,5%
Capital de Giro Próprio = 3%
Total = 12%

Entre em contato com setor de cadastro para confirmar a opção de custeio:
Rudiard – (42) 3231-9189 / Diogo – (42) 3231-9191

CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA VERÃO 2018/2019
A corretora Claudio Balsano está atendendo os cooperados para contratação de seguro agrícola da cultura de
verão safra 2018/2019. O atendimento está acontecendo no Centro Administrativo nas segundas e quartasfeiras e nas sextas no período da manhã.
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Comunicados

ATENDIMENTO DO SETOR SUÍNICOLA ENTRE 1º E 3 DE AGOSTO
Entre os dias 1º e 3 de agosto, a equipe de Suinocultura da Frísia estará ausente da cooperativa.
Os associados que necessitarem, poderão entrar em contato com Jefferson da Pecuária Leiteira,
pelo telefone 42 98403-7263, que encaminhará o atendimento aos responsáveis.
O atendimento será normalizado a partir de segunda-feira, 6 de agosto.

Pauta Cultural

MOSTRA FOTOGRÁFICA VÁRZEA ESTÁ DISPONÍVEL NA INTERNET
A Mostra fotográfica Várzea – o futebol da
Colônia Carambehy foi um sucesso e agora está
disponível na internet. Quem desejar, pode
entrar no site www.aphc.com.br/varzea e ter
acesso a uma versão digital da exposição.
Composta por registros fotográficos, a Mostra
expõe sobre a relação dos imigrantes
holandeses com o futebol e as transformações
das quais o esporte passou. A exposição
resultou em um documentário com exjogadores dos primeiros times da Colônia de
Carambehy que também está disponível no site.
* Com informações do site do Parque Histórico.

I CORRIDA SOLIDÁRIA DE CARAMBEÍ
A Frísia, em parceria com empresas da região, promove no dia 11 de agosto a 1ª edição da Corrida Solidária
de Carambeí. A saída acontecerá no Parque Histórico de Carambeí. Serão três modalidades:
- Corrida de rua – 6,5 e 10 km – Largada: 8h30 – Taxa de Inscrição: R$ 35,00
- Corrida kids – diversas distâncias – Largada: 10h45 – Taxa de Inscrição: R$ 20,00
- Caminhada Rústica – 8 km – Largada: 16h – Taxa de Inscrição: R$ 20,00
• Saída: Parque Histórico de Carambeí
Os participantes receberão kits exclusivos e haverá premiações para os primeiros colocados.
As inscrições podem ser feitas pelo site: bit.do/corridasolidaria até 3 de agosto ou até se esgotarem as vagas.
Todo o valor arrecadado será doado para Ação Social Padre Theodorus Kopp e AASEC. Participe!

Informe Frísia em Foco
Textos / Diagramação: equipe de Comunicação e Marketing
Fale conosco! Dúvidas, críticas, sugestões:
Silvia – silvia.roorda@frisia.coop.br / (42) 3231-9367 / Whats: (42) 9 8871-8049
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