Edição 31 – Ano 2018 – 2 de agosto a 8 de agosto
Calendário da Semana

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

▪ 6 de agosto – Segunda à Sexta-feira – Treinamento de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas
▪ 7 de agosto – Terça-feira – Reunião de Diretoria
▪ 10 de agosto – Sexta-feira – Conselho Fiscal

Acontece na Frísia

FRÍSIA LANÇA SUA LOJA VIRTUAL

Divulgação

“Bem-vindos a um novo momento”. Foi esse o convite feito aos
cooperados no lançamento da Supercampo, nova loja virtual da
Frísia, que aconteceu na quarta-feira, 1º de agosto, na loja
agropecuária de Carambeí. Durante a ocasião, estiveram
presentes o gerente de Serviços e Logística, Ronald Eikelenboom;
a coordenadora de TI, Berenice Los; o coordenador das Lojas
Agropecuárias, Josenei Kichileski e outros colaboradores que
contribuíram no projeto.

Loja pode ser acessada por qualquer computador.

A Supercampo oferece mais de 1000 itens agropecuários entre
rações, medicamentos, ferramentas e outros itens a pronta
entrega. Após a compra, o cliente pode retirar seu pedido em
uma das onze lojas agropecuárias da região ou receber seu pedido
em casa.

Igor Leal

Ronald explica como a Supercampo facilita a vida dos associados:
“O maior diferencial dessa ferramenta é que, agora, o produtor
pode adquirir artigos de marcas renomadas, com garantia
comprovada e ampla variedade, sem precisar se deslocar até uma
loja física”.

Lançamento reuniu gerentes e colaboradores.

Acesso a loja
Para ter acesso a loja Supercampo, entre no navegador do seu computador, tablet ou smartphone e acesse o site
www.lojasupercampo.com.br.
Antes das compras, é necessário fazer um cadastro. Para fazer isso, clique em “minha conta”.
Será aberta a tela de login do usuário. No primeiro acesso, é necessário clicar em “não tenho uma conta”.
Serão abertas três opções: clientes, funcionários e cooperados. Você deve clicar em “cooperado” e após na opção
“autenticação do cooperado”. Para fazer o cadastro, utilize sua matrícula e senha. Pronto! Agora você já pode
começar a comprar!
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Supercampo através do e-mail:
atendimento@lojasupercampo.com.br.
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LOJA AGROPECUÁRIA DE IMBITUVA PROMOVE
TREINAMENTO PARA COOPERADOS
Divulgação

A Loja Agropecuária de Imbituva, em parceria
com a Magnojet, promoveu entre os dias 16 a
20 de julho um treinamento sobre a
tecnologia de aplicação em pulverizadores.
Na ocasião foram abordados diversos temas
relacionados as funções de componentes dos
pulverizadores e realizadas demonstrações
em propriedades de cooperados, visando
mostrar a correta utilização dos componentes
de regulagem, limpeza e escolha de bicos
ideais para cada tipo de aplicação e cálculo de
vazão para a correta aplicação.

Cooperados durante treinamento em Imbituva.

“Percebemos que os cooperados foram bem participativos durante o treinamento e esclareceram suas dúvidas
sobre o tema”, destaca Washinton Silva, supervisor da Loja de Imbituva. O treinamento reuniu cerca de 60
produtores, divididos em oito turmas.

WORKSHOP ESOCIAL
Cooperados e colaboradores se reuniram no auditório Leendert de Geus, em Carambeí, para o
Workshop eSocial. Cerca de 100 pessoas estiverem presentes na ocasião e puderam acompanhar a
palestra ministrada por Eraldo Consorte, consultor jurídico da Ford Motor Company Brasil, um dos
membros que compõe a comissão tripartite do eSocial desde 2010, junto ao Governo Federal.
Consorte abordou temas como fluxo das informações e faseamento de arquivos, revisão dos
procedimentos internos e mudança de cultura e postura profissional bem como seus impactos para as
atividades da cooperativa e dos cooperados.
“Colocar os associados e colaboradores em contato com o eSocial é muito importante, pois garantimos
que eles saibam como usar essa ferramenta de maneira que contribua para o cumprimento da
legislação em vigor, visando minimizar os riscos de autuações por parte da Receita Federal”, explica
Walter Ribas, gerente de Pessoas.
Igor Leal

Sobre o eSocial
O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das
Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas,
também conhecido como eSocial, é um projeto do
Governo Federal que permite que empregadores
possam comunicar a União sobre as informações
relacionadas aos seus colaboradores como
contribuições previdenciárias, folha de pagamento
e estruturações fiscais. O sistema foi instituído em
2014 através do Decreto nº 8373/2014 e é válido
para todas os negócios que possuem funcionários,
incluindo os microempreendedores individuais.
Para os produtores rurais, a data prevista para a
obrigatoriedade do envio das informações dos
seus empregados através do eSocial será em
janeiro de 2019.
Workshop reuniu colaboradores e cooperados em duas turmas
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Comunicados

ENCONTRO FLORESTAL
As cooperativas Frísia e Castrolanda convidam todos os
associados a participarem da 3ª edição do Encontro
Florestal.
Data: 23 de agosto – quinta-feira
Horário: das 14h às 17h
Local: Auditório Leendert de Geus – Matriz – Carambeí/PR
Confirmação de presença até 17 de agosto com Robert pelo
telefone (42) 3231-9082

Programação
14h – Abertura
14h15 – Palestra “Demanda e tendência no mercado
florestal nos Campos Gerais” com Rômulo Lisboa da STCP
15h15 – Coffee Break
15h45 – Palestra “Demandas de mercado e tendências
para o
segmento de madeiras
processadas
mecanicamente” com Paulo Roberto Pupo da Ambici
16h30 – Espaço aberto para dúvidas
16h45 – Encerramento

SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS
NAS LOJAS AGROPECUÁRIAS
As lojas agropecuárias realizam de 6 e 18 de agosto a semana de compras programadas.
Durante este período, os cooperados poderão adquirir produtos veterinários da linha Agener com
preços diferenciados e parcelar em até 5x na conta do associado. Aproveite!

AGENDAMENTO PARA
ENTREGA DE FERTILIZANTES
DIRETO NA PROPRIEDADE

AGENDAMENTO
PARA TRATAMENTO DE
SEMENTE DE MILHO

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 recebe-la
diretamente na propriedade. Neste caso, somente a
troca de nota fiscal acontecerá na cooperativa.

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, por
este motivo, 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
Tocantins – 63 2101-1501

Para agendar, entre em contato com setor de
Insumos de 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 TRANSPORTE DE ÁGUA
Com o objetivo de melhorar o atendimento aos cooperados quanto ao serviço de entrega de água nas
propriedades, seguem os números para agendamento:
42 3231-8974 com Helton, de segunda a quinta-feira das 7h30 às 17h30 e sexta-feira até às 16h30.
Para finais de semana ou em caso de emergências: 42 3231-9042 / 42 3231-9000 na Portaria ou pelo plantão da
logística 42 99114-6996.
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Comunicados

ALERTA DE SEGURANÇA:
MANTENHA SEU ANTIVÍRUS ATUALIZADO
O Setor de TI da Frísia alerta os associados para a importância de manter seus computadores com
antivírus legalizados e atualizados. Máquinas com softwares desatualizados ou com versões
pirateadas ficam desprotegidas e dão margem para invasão de hackers que podem sequestrar dados
pessoais importantes. Um de nossos associados teve seu computador invadido e dados sequestrados
e deverá pagar um resgate cobrado em bitcoins, em torno de R$ 30.000,00. Fique atento! As
soluções de antivírus disponíveis no mercado são variadas e abrangem instalações de todas os
portes. Os cooperados podem entrar em contato com o setor de TI da Frísia, caso necessitem de mais
informações e orientações pelo e-mail suporte.ti@frisia.coop.br.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BOVINOCULTURA
DE LEITE E DE CORTE JÁ PODE SER SOLICITADO
O licenciamento ambiental da atividade de Bovinocultura de leite e de corte, confinada e semiconfinada, já
pode ser solicitado no Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Os empreendimentos de bovinocultura já
existentes terão um prazo de 24 meses para requerer a regularização junto ao órgão ambiental. A Licença
Ambiental para atividade de bovinos de leite já está sendo exigida por algumas instituições financeiras nos
projetos de solicitação de crédito.
Para mais informações, entre em contato com o setor Ambiental: Jean 42 3231-9380 ou Diego 42 3231-9167.

Avisos e Oportunidades

TREINAMENTO DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE TRATORES AGRÍCOLAS
O setor de Desenvolvimento Humano convida
todos os associados para o Treinamento de
Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas.

Data: 6 a 10 de agosto
Horário: 8h às 17h
Local: Sindicato Patronal Rural – aos fundos da
Contagri
Os interessados devem fazer inscrição com
Edicleia: 42 3231-9179, até às 15h de 3 de
agosto.

TREINAMENTO DE
MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Os associados estão convidados para participar
do treinamento Manutenção de Máquinas
Agrícolas com foco em plantadeira, trator
agrícolas e pulverizador.
Data: 20 a 22 de agosto
Horário: 8h às 17h
Local: Frísia – Unidade do Tocantins
Os interessados devem fazer inscrição com Sara:
63 2101-1511 ou sara.barros@frisia.coop.br

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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