Edição 34 – Ano 2018 – 23 a 29 de agosto
Calendário da Semana
Acompanhe os próximos eventos e/ou reuniões
que a Frísia participa ou realiza.

REUNIÕES E EVENTOS

24

de agosto (sexta-feira)
COMITÊ PECUÁRIA

28

de agosto (terça-feira)
COMITÊ DE CRÉDITO

29

de agosto (quarta-feira)
COMITÊ AGRÍCOLA

Notícias

PRODUTORES RURAIS DEVEM FAZER DECLARAÇÃO DE ITR
Os produtores rurais já podem fazer a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR). A DITR é obrigatória para quem
tem domínio útil ou posse, inclusive por usufruto, de imóvel localizado fora da área urbana. Quem perdeu imóvel ou
teve o direito de propriedade transferido a partir de 1º de janeiro até a data de apresentação do documento
também deve declarar quando:
• A posse do imóvel rural, pela imissão prévia do expropriante, em processo de desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária;
• O direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em
decorrência de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária;
• A posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação ao Poder Público, inclusive às suas autarquias
e fundações, ou às instituições de educação e de assistência social imunes do imposto.
A declaração deve ser feita pelo Programa Gerador, baixado no site Receita Federal e o prazo final para declarar é 28
de setembro. O não cumprimento deste prazo pode gerar multas e impede produtores rurais de emitir certidões
negativas, impedimento na transferência de imóveis e dificuldades na obtenção de créditos.
Fique atento! Em breve passaremos mais informações. Em caso de dúvidas, entre em contato com a controladoria
no telefone 42 3231-9358 ou pelo e-mail romiele.nascimento@frisia.coop.br.
* Com informações da Prefeitura Municipal de Carambeí.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA É LIBERADA
PARA PRODUTOR RURAL DE CARAMBEÍ
Os produtores rurais de Carambeí podem emitir nota fiscal de produtor rural (NFP-e) pela internet.
A NFP-e é emitida através do sistema disponível no portal da Receita Federal, e o produtor deve criar um usuário
pelo link www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=276.
Todas as notas são emitidas e armazenadas eletronicamente e possuem as mesmas atribuições e validade jurídica
de uma nota fiscal física. A utilização da NFP-e é facultativa.
Para obter mais informações, entre em com o Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Carambeí no
telefone 42 3231-8351 ou pelo e-mail tributacao@carambeipr.gov.br.
* Com informações da Prefeitura Municipal de Carambeí.
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MOINHO LANÇA NOVA LINHA
DE PRODUTOS PARA O VAREJO
O mercado do Paraná poderá conhecer, a partir deste mês,
as novidades na linha de produtos do Moinho, uma das
marcas da Unium. Até o final de agosto, a Herança
Holandesa trará três novos tipos de farinhas, destinadas
especialmente para o consumidor final.
Os produtos das linhas Premium, Tradicional e Tradicional
Precisa estarão disponíveis em pacotes de 1kg e 5kg, e
começam a ser vendidos na cidade de Carambeí no
próximo dia 20 de agosto. Também estão no radar de
vendas os municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Castro e
Ponta Grossa. “Vamos iniciar a comercialização desses
produtos de dentro de casa para fora. Queremos priorizar
a nossa região e depois ir ampliando para outras cidades
do Estado”, ressalta o coordenador de Negócios do
Moinho de Trigo, Cleonir Ongaratto.
A Herança Holandesa é conhecida no mercado por suas vendas B2B (Business to Business), ou seja, pela
comercialização entre empresas, voltada para grandes indústrias e marcas de biscoitos. Por isso, a
novidade é essa nova linha de varejo, que ganha também outros produtos, como a farinha integral e prémistura (específica para produção de pão francês em padarias), as farinhas para pizza e pastel, e a farinha
extra clara. “Estamos muito otimistas com esse aumento no nosso portfólio. Temos um reconhecimento
consolidado da marca com nossos clientes e queremos ter o mesmo resultado agora no varejo. Até o final
de agosto devemos estar com todos os novos produtos no mercado”, comemora Ongaratto.
* Com informações da Assessoria de Imprensa da Unium

Igor Leal

ENCONTRO FLORESTAL
REÚNE COOPERADOS
DA FRÍSIA E
CASTROLANDA
Cerca de sessenta pessoas estiveram
presentes no auditório Leendert de
Geus, em Carambeí, para a 5ª edição do
Encontro Florestal, promovido pelas
cooperativas Frísia e Castrolanda. O
evento visa mostrar o panorama do
mercado florestal e discutir suas
principais tendências.
O encontro contou com a presença de Rômulo Lisboa, um dos diretores de Desenvolvimento e Qualidade da STCP,
que abordou sobre as demandas e tendências no mercado florestal dos Campos Gerais. Paulo Pupo,
superintendente executivo da Ambici, também esteve presente no encontro e ministrou uma palestra com o tema
“Demandas e tendências de mercado para o segmento de madeiras processadas mecanicamente”.
Emerson Moura, superintendente da Frísia, ressalta a importância do encontro para os associados. “Este é o
primeiro evento da área florestal feito pela Frísia e Castrolanda em conjunto. Com essa união, com certeza podemos
ter uma grande sinergia e fazer com que esse negócio seja bastante rentável para nossos cooperados”.
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Comunicados
ERRATA - Retificamos informação publicada na editoria ‘Comunicados’ da edição nº 33. Onde se lê “Boas Práticas de Fabricação”, leia-se Boas Práticas na
Fazenda. A lista de recertificação não contou com o nome da produtora Rosemary de Best. Confira a seguir a matéria corrigida, agradecemos a compreensão.

BOAS PRÁTICAS NA FAZENDA (BPF) – JULHO DE 2018
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a Certificação no mês de Julho/2018 com o objetivo de ajudar
na adoção de procedimentos e controles na propriedade leiteira, contribuindo com a gestão.
O Setor Pecuário agradece à participação dos produtores que foram Certificados e Recertificados listados abaixo:
• Certificação: Carlos Vitor Pedroso; Andrea Maria Rolim Marcon.
• Recertificação: Reinaldo Jorge Schmidt; Gretchen Anna Gehrmann; Anna Christie de Geus; Evandro Los; Jose
Silvio Zadra Wrobel; Omega Agronegócio Ltda – ME; Alberto Leonardo Los; Gilberto Padilha de Paula; Robert
Geraldo Leonardi; Helmuth Schmidt; Luis Antonio Mioduski; Rosemary de Best.

SUINOCULTORES SE REÚNEM PARA
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DA ALEGRA
Igor Leal

Na quarta-feira, 22 de agosto, cerca de 30 pessoas
estiveram presentes no auditório Leendert de Geus, em
Carambeí, para apresentação de resultados do 1º
semestre da unidade industrial de carnes, Alegra,
negócio fruto da intercooperação entre Frísia,
Castrolanda e Capal.

A reunião foi mediada pelo gerente de Negócios
Pecuária e pelo presidente da Frísia, Renato Greidanus,
que explicaram sobre os planos de ação do campo,
indústria, área comercial e os resultados acumulados
pela Alegra no primeiro semestre no ano.

TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA E ENTREGA DE BIG BAG
A UBS já definiu como será feita o tratamento de semente industrial (TSI). Ao todo, serão 15 cultivares de soja, que
estão descritas abaixo. A entrega em big bag será somente para as sementes tratadas na cooperativa. As cultivares
sem tratamento, poderão ser entregues em big bag desde que tenha disponibilidade em estoque. Caso contrário
será em saco.

CULTIVARES COM TSI – TRATAMENTO DE SEMENTE INDUSTRIAL:

NA 5909 RG
NS 5445 IPRO
NS 6209
NS 6909 IPRO
BS 2606 IPRO

M 5917 IPRO
M 5947 IPRO
M 6410 IPRO
M 5705 IPRO
M 5838 IPRO

55I57 RSF IPRO (Zeus)
58I60 RSF IPRO (Lança)
BMX ATIVA RR
TMG 7062 IPRO
TMG 7063 IPRO

Confirme o TSI antes de retirar a sua semente na unidade de Tibagi. Em Ponta Grossa será feito via agendamento.
As demais cultivares não constantes nesta lista, poderão ser negociadas diretamente com cada UBS, de acordo
com disponibilidade de tempo e volume mínimo necessário para realizar o tratamento.
Para mais informações ou agendamento entre em contato com as unidades:
UBS TIBAGI: 3275-8081 / 98809-2809
UBS PG II: (42) 98806-1764 (conforme orientação de agendamento a seguir).
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AGENDAMENTO PARA RETIRADA DE
SEMENTE DE SOJA UBS – PONTA GROSSA II
A partir desta safra, os associados devem agendar a retirada de semente de soja na UBS de Ponta Grossa II. O
agendamento deve ser feito com 7 dias de antecedência da data desejada para retirada e o associado deve
informar matrícula, variedade, quantidade, embalagem, se a semente é tratada ou não, tipo de veículo que será
enviado, data e horário desejados. O agendamento será considerado conforme disponibilidade de produto, datas e
horários indicados. A confirmação do agendamento será realizada via protocolo enviado por e-mail, SMS ou
WhatsApp.
•
•
•
•

Para realizar o agendamento, esteja atento a algumas condições:
Agendamentos por telefone devem ser feitos das 7h30 às 12h.
O motorista deve se apresentar com quinze minutos de antecedência ao horário agendado.
A tolerância para atrasos será de dez minutos. Após esse prazo, o veículo é automaticamente reposicionado no
fim da fila do dia agendado.
• Somente serão carregados os produtos agendados.
• Os motoristas devem apresentar o protocolo de agendamento.
• Veículos não agendados somente serão carregados se houver disponibilidade de horário ao término dos
carregamentos previamente agendados.
Obs: Por ser um projeto piloto, na UBS de Tibagi não será adotado agendamento para retirada de semente de soja
neste ano.
Para mais informações entre em
agendamento.sementes@frisia.coop.br.

contato

pelo

telefone:

(42)

98806-1764

ou

e-mail

Avisos e Oportunidades

VENDA DE PISO DE MADEIRA
A Frísia oferece aos associados 12,60 m² piso de madeira
de ipê amarelo. As tábuas possuem largura de 20 cm, não
apresentam uniformidade no comprimento e estão fixadas
no piso do escritório antigo em Carambeí. O comprador
deverá fazer a retirada no local. Os interessados, devem
enviar proposta em envelope fechado para o setor
Comercial até 29 de agosto.

Pauta Cultural

PARQUE HISTÓRICO RECEBERÁ ANTROPÓLOGA HOLANDESA
No dia 29 de agosto, às 19 horas, o Koffiehuis Confeitaria e Restaurante Parque Histórico de Carambeí receberá a
antropóloga holandesa Renata Stapelbroek, que desde o ano de 2016 tem pesquisado sobre a imigração holandesa
no Brasil.
Na oportunidade, o Parque Histórico receberá interessados em conhecer os estudos da antropóloga que relatará
sobre a pesquisa que embasará sua tese de doutorado, e que tem como foco os estudos sobre as colônias
holandesas no Brasil.
Serviço
A palestra sobre imigração holandesa no Brasil acontecerá no Koffiehuis Confeitaria e Restaurante Parque Histórico
de Carambeí, no dia 29 de agosto, às 19 horas, e é aberta todos os interessados no tema. A entrada é gratuita.
* Com informações do site do Parque Histórico de Carambeí.

Informe Frísia em Foco
Redação: Igor Leal; Silvia Roorda
Diagramação: Cristian Tabor
Fale conosco! – comunicacao@frisia.coop.br ou 42 3231-9176.

4

