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Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

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

14

13
de novembro (3ª-feira)
Coleta Legal

16

14

de novembro (4ª-feira)
Comitê Agrícola

Programação em anexo

de novembro (4ª-feira)
Reunião Pecuária Leite

de novembro (6ª-feira)
Comitê Pecuário

Mais informações na pág. 3

Na quinta-feira, 15 de novembro, é dia da Proclamação da República, feriado nacional. Confira como ficará o
expediente nesta data:
ADM

ARM. INSUMOS LOJAS/FARMÁCIA

POSTOS

Carambeí

Fechado

Normal

Fechado

Fechado

Tibagi

Fechado

Normal

Fechado

Fechado

Fechado
x
Fechado
x
Fechado
Fechado

x
x
x
x
x
x

Imbituva
Fechado
Normal
Imbaú
Fechado
x
Teixeira Soares
Fechado
Normal
Tocantins
Fechado
x
Ponta Grossa
Fechado
Normal
Tronco / Terra Nova/ Piraí/ Palmeira/ Prudentópolis

ARM. SECADORES

Plantão: aberto
conforme a
necessidade de
cada unidade

FÁB. RAÇÕES
ADM e Rações
Ensacadas Fechado
Rações à Granel Normal
* Pedidos para os
dia 15 e 16/11
devem ser feitos
até às 15h do dia
14/11

Comunicados

ATENÇÃO COOPERADO!
A fim de cumprir com as alterações na legislação e dar atendimento à demanda da
auditoria externa da cooperativa, a partir de 3 de dezembro os saques das contas
movimento dos associados somente poderão ser destinados diretamente para a conta
bancária de titularidade do próprio cooperado. Portanto, não serão mais realizados
pagamentos para terceiros e/ou de fretes, seja via transferência bancária ou emissão de
cheques.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso setor Financeiro:
Rosane: 42 3231-8973 / Cláudio: 42 3231-9030 / Claudinei 42 3231-9034.
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AGRO + LEAN
O Agro+Lean é um evento sobre a aplicação da gestão Lean na agropecuária. Por meio de palestras, painéis e fóruns,
serão apresentadas as práticas e os resultados alcançados das fazendas e indústrias que buscam a melhoria contínua
de seus sistemas de gestão.
Este ano, a Frísia será anfitriã e o evento promete ser um marco na história deste movimento!
- 06 e 07 de dezembro de 2018
- Local: Parque de Exposições Frísia / Carambeí –
PR
- Das 7h às 18h
- Programação completa em
www.agromaislean.com.br/evento.
- Confirmação de presença até 30 de novembro
com Michelle: 42 3231-9197.

Evento Gratuito para os Cooperados Frísia!
Vagas garantidas para os participantes das
turmas MDA Frísia 2016 e 2017.
Inscrições abertas para os associados das
atividades: Agrícola, Pecuária Leite e Pecuária
Suinícola – 2 vagas por matrícula. (a não
presença no evento implicará na cobrança do
valor da inscrição).

RECUPERAÇÃO DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Visando a redução da carga tributária dos cooperados, a Frísia está oportunizando a realização do trabalho que
busca a recuperação dos valores recolhidos a título de Salário-Educação no valor de 2,5% da folha de pagamento. É
possível a recuperação dos valores recolhidos nos últimos 5 anos.
Esta ação está sendo realizada pelo escritório SL de Costa, Savaris e Advogados e contemplará mais de 115
cooperados, dos quais 52 já possuem sentença favorável. O valor total de recuperação previsto aos produtores é de
aproximadamente R$ 5 milhões.
A tese se baseia no entendimento do STJ, no sentido de que o produtor rural pessoa física não deve recolher a
contribuição ao Salário-Educação.
O escritório não cobrará honorários antecipados (apenas vinculados ao êxito) e as ações a serem realizadas são sem
riscos aos cooperados.
Para o produtor ter uma base de quanto poderia estar recuperando, segue a tabela, em relação ao número de
funcionários (o período de recuperação do passado é 5 anos):

O profissional da SL de Costa Advogados – Alexandre Fabris –
estará em plantão de atendimento nas datas e horários
indicados ao lado.
Os interessados podem preencher a ficha de cadastro que
está disponível na gerência corporativa, com a Maria Paes, a
partir de 7 de novembro. Após o preenchimento desta ficha,
o escritório entrará em contato para maiores informações.
As reuniões duram cerca de 10 minutos.

Confira datas e horários

26 a 28 de
novembro

Carambeí - Matriz
Mesa ao lado da
recepção

29 de
novembro

Tibagi
Unidade I

8h às 17h
8h às 17h
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DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS
A Associação de Revendedores de Insumos Agropecuários dos Campos Gerais – Assocampos – informa que
os cooperados que desejam realizar devoluções de embalagens de defensivos ainda em 2018, podem entrar
em contato para realizar o agendamento. A associação dispõe de vagas para atendimento imediato tanto na
central de Ponta Grossa quanto em Irati e Prudentópolis, nas suas respectivas datas de fechamento.
Para mais informações ou agendamento, ligue para: 42 3228-1148 ou 42 99133-5428 – com José Souza.

ATENÇÃO PECUARISTAS DE LEITE DE CARAMBEÍ
Produtores interessados em vender bezerros da raça holandesa, com idade mínima de um dia, colostrado e
umbigo curado, devem comparecer na reunião no auditório Leendert de Geus, no dia 14 de novembro,
quarta-feira, às 19 horas para pré cadastro para formação de rota e início das coletas no mês de novembro
de 2018.

Agriwin

VAMOS FALAR SOBRE O

AGRIWIN?

A campanha Agriwin traz o depoimento de Muriel Degraf, filha do cooperado Heraldo Frederico
Degraf. Confira:
“O controle da atividade agrícola não está apenas em
reduzir custos e aumentar a produção, é muito mais
abrangente. E o sistema Agriwin é uma ferramenta
indispensável para controle do todo de maneira
simples e eficiente, integrando diretamente a
Cooperativa Frísia e o cooperado, além da facilidade
de acesso em qualquer lugar! Agriwin nos faz enxergar
a propriedade rural como uma empresa!!!”
Muriel Degraf

E você? Quer ter seu depoimento publicado aqui no Informe? Quer saber mais sobre o programa? Entre em
contato com o nosso setor financeiro! 42 3231-9362, com Marcelo.

Acontece na Frísia

AUTOCONHECIMENTO É UM DOS TEMAS DO TREINAMENTO
PARA COOPERADAS
Na quarta-feira, 8 de novembro, aconteceu o quarto módulo do
Programa de Capacitação de Mulheres Cooperadas, que desta
vez foi em Tibagi. Cerca de 45 mulheres compareceram no
penúltimo encontro do treinamento.
A coordenadora do programa, Mara Beckert, foi a palestrante da
vez. Com discussões a respeito do autoconhecimento, mudanças,
fatores de influência e motivação, as mulheres puderam
aprimorar suas perspectivas com relação ao cooperativismo.

O último encontro acontecerá em Carambeí, no próximo dia 28 de novembro, com o objetivo de trazer um painel de
conclusões a partir dos conhecimentos adquiridos durante o treinamento.
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ALEGRA RECEBE O PRÊMIO SESI ODS 2018
A Alegra, marca pertencente a Unium, foi reconhecida no
Prêmio SESI ODS 2018, um selo que contempla iniciativas de
empresas em prol do desenvolvimento sustentável. A indústria
foi premiada pelo projeto Jovem Chef, que contribui para
melhorar a qualidade de vida de jovens carentes e leva em
consideração.
O reconhecimento da Alegra pela premiação do Sesi é baseada
nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da
Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo número 1
prevê acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares, e foi o que mais motivou a inscrição do projeto na
cerimônia.
Para o superintendente da Alegra, Ivonei Durigon, esse programa é uma forma de dar oportunidade
para os jovens que vivem em situações de risco. “Sabemos a importância de carregar uma certificação
como essa junto a nossa marca. A Alegra está sempre buscando realizar ações que sejam social,
econômica e ambientalmente positivas. Prova disso é elaboração da segunda edição do nosso Relatório
de Sustentabilidade (GRI), que está em fase de revisão e deverá ser lançado até o final do ano,
mostrando nossos esforços por um mundo melhor”, explicou Durigon.
A cerimônia de premiação foi realizada no dia 30 de outubro, durante o Congresso Sesi ODS, no Campus
da Indústria, em São Paulo.

Espaço Azul

DOENÇAS CARDIOVASCULARES:
UM DOS GRANDES PROBLEMAS DO HOMEM
As doenças cardiovasculares estão no topo da
lista de problemas que mais afetam a vida do
homem. O sobrepeso é um dos principais
fatores de risco para o aparecimento de
doenças cardiovasculares, através de placas de
colesterol que bloqueiam as artérias de forma
gradual.

O Ministério da Saúde afirma que quase um terço
dos homens brasileiros não tem o hábito de ir aos
serviços de saúde. A visita regular ao médico é
indispensável, mas as pessoas podem adotar ações
que ajudam a prevenir, como: maior ingestão de
frutas e verduras, diminuição de gorduras e frituras
e sono regular e de qualidade.

Outras causas podem levar aos problemas de
coração, como: sedentarismo, hipertensão,
tabagismo, estresse e diabetes. Segundo
estudos do Centro de Controle e Prevenção de
Doenças dos Estados Unidos, um a cada quatro
homens faleceu por conta de problemas
cardíacos. Em 2017, foram registados 925.528
casos de internações urgentes por doenças
cardiovasculares, sendo 84% homens.

Informe Frísia em Foco
Redação: Igor Leal; Kethlyn Lemes; Silvia Roorda
Diagramação: Igor Leal; Kethlyn Lemes
Fale conosco! – comunicacao@frisia.coop.br ou 42 3231-9176 ou 42 3231-9384.

UM TERÇO DOS
HOMENS NÃO
TEM O HÁBITO DE
IR AOS SERVIÇOS
DE SAÚDE
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