Edição 48 – Ano 2018 – 29 de novembro a 5 de dezembro

Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

03

de dezembro (2ª-feira)
Reunião Clube de Bezerras
Aud. Leendert de Geus, 15h30

04

de dezembro (3ª-feira)
Apres. Cenário Mercado Feijão
Aud. Leendert de Geus, 10h

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

04

06

de dezembro (3ª-feira)
Reunião Conjunta: Diretoria,
Conselho Fiscal e Comitês
Matriz, 14h
de dezembro (5ª-feira)
Agro + Lean (palestras)
Pav. Frísia, 7h

04

de dezembro (3ª-feira)
Comitê de Crédito
Matriz, 8h

07

de dezembro (6ª-feira)
Agro + Lean (visitas)
Pav. Frísia, 6h45

ATENDIMENTO LOJAS AGROPECUÁRIAS
Na sexta-feira, 30 de novembro, as lojas agropecuárias da Frísia, Armazém de Insumos e Postos de
Combustíveis terão horário de atendimento diferenciado. Confira abaixo o horário de fechamento
de cada unidade. No dia 1 de dezembro, o atendimento volta ao normal.
FILIAL

LOJAS

INSUMOS

POSTOS

CARAMBEÍ

NORMAL

NORMAL

17h

TIBAGI

NORMAL

NORMAL

16h

TRONCO

NORMAL

X

X

TERRA NOVA

NORMAL

X

X

PONTA GROSSA

17h

17h

X

FILIAL

LOJAS

INSUMOS

POSTOS

PIRAÍ DO SUL

16h30

X

X

PALMEIRA

16h30

X

X

TEIXEIRA SOARES

16h30

16h30

X

IMBITUVA

16h30

16h30

X

PRUDENTÓPOLIS

16h

X

X

IRATI

16h

X

X

EXPEDIENTE PARA O DIA 08 DE DEZEMBRO
Dia 08 de dezembro é feriado nas cidades de Carambeí, Imbaú e Palmeira. O expediente nestes municípios pode sofrer
alterações. Confira o horário de atendimento:

CARAMBEÍ
Setor

Expediente

Armazém Secadores

Fechado

IMBAÚ E PALMEIRA

Fábrica de Rações*

Fechado

unidades fechadas;

Armazém Insumos

Normal

Postos

Plantão das 7h às 18h

Lojas

Fechado

* Pedidos para a Fábrica de rações devem ser
antecipados até o dia 07 de dezembro (sextafeira).
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Comunicados

ATENDIMENTO TELEFÔNICO EM IMBAÚ
O atendimento telefônico de Imbaú já está acontecendo normalmente. Use o telefone 42 32781140 para entrar em contato com a unidade.

Telefone de Imbaú: 42 3278-1140
PALESTRA DE MERCADO FEIJÃO
Está chegando! Dia 4 de dezembro, terçafeira, é dia de discutir sobre o mercado de
feijão em uma palestra especial, promovida
pelo setor de Comercial Cereais.
Não perca esta oportunidade!
4 de dezembro – terça-feira
Auditório Leendert de Geus
10h

FUNRURAL 2018
Prezado Produtor(a), a Lei 13.606, de 2018, além de ter
promovido a redução da alíquota do FUNRURAL do
empregador rural pessoa física de 2,3% para 1,5% já
com aplicação para 2018, permitiu que, a partir de
2019, possa ser efetuado o recolhimento desse
tributo com base na folha de salários e não mais por
meio do mecanismo de retenção sobre a receita bruta.

Orientamos que o produtor rural procure o seu
contador, para que seja efetuada uma análise,
observando uma expectativa de tributação de 1,5%
sobre faturamento anual ou uma tributação de 20%
adicionada de uma contribuição de 1% a 3%, a depender
da atividade desenvolvida pelo produtor rural, ambos
calculados sobre a remuneração bruta da folha de
pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos
É do produtor a responsabilidade por verificar qual
que prestem serviços ao produtor, adicionado de 0,2%
modalidade – folha de pagamento ou receita bruta – é do SENAR, que permanecerá sendo retido pela
mais vantajosa, sendo que essa opção deve ser exercida Cooperativa, sobre a produção rural entregue pelo
em janeiro, por meio do pagamento do tributo.
associado.
Vale lembrar que se o contribuinte optar pela folha de
pagamento, deverá ficar submetido à essa sistemática
durante todo o ano de 2019.
Do mesmo modo, se optar por permanecer na receita
bruta, também deverá se submeter a essa sistemática
durante todo o ano de 2019.
Lembramos que o produtor rural que não possui
empregados registrados, automaticamente terá
retenção do INSS com base na RECEITA BRUTA.

O produtor deverá ainda, informar a Cooperativa acerca
da opção que adotou (folha de pagamento ou receita
bruta) até 21 de dezembro e caso tenha optado pela
tributação sobre a folha de pagamento, deverá entregar
na cooperativa até 28 de fevereiro de 2019 o
demonstrativo do recolhimento através do formulário
DCTFWEB.
Mais informações poderão ser obtidas junto ao setor
Fiscal da Cooperativa.
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Acontece na Frísia

COLETA LEGAL ENCERRA ANO COM BALANÇO POSITIVO
Números recordes! É assim que podemos definir o Coleta Legal 2018. Com três edições no ano, a ação
promovida pelo setor ambiental oportuniza que os associados possam devolver embalagens de resíduos
veterinários para destinação correta. Em 2018, foram mais de 200 cooperados envolvidos, o que representa
mais de 60% do quadro de produtores pecuários participantes, somando cerca de 25.000 Kg de embalagens
coletadas.
O coordenador do setor ambiental e florestal, Francis
Bavoso, avalia a edição deste ano. “Tivemos uma
participação expressiva de cooperados, com um
crescimento de 10% de adimplência no programa.
Isso demonstra como tivemos uma divulgação e execução
eficiente, além de cooperados conscientes com as
questões ambientais”.
E não para por aí! A edição 2019 vem com novidades. “No
ano que vem, além dos resíduos veterinários, vamos fazer
coleta de pneus, abrindo mais uma oportunidade de os
cooperados reforçarem o lado sustentável de suas
propriedades. Afinal, reconhecemos que nosso
associados são muito conscientes e isso nos faz ser ainda
mais orgulhosos em vestir a camisa da Frísia”, ressalta
Francis.
O Coleta Legal retorna em março de 2019.

MULHERES COOPERATIVISTAS
Elas pediram e nós ouvimos! Foram 40h de capacitação em dois municípios e cinco módulos. Cerca de
35 mulheres cooperadas da Frísia saíram da rotina da propriedade para aprender mais sobre gestão,
planejamento estratégico e outras questões essenciais na condução de negócios. E na quarta-feira, 28
de novembro, foi o momento de encerrar o programa. O último módulo do Programa de Capacitação
de Mulheres Cooperadas aconteceu no auditório Leendert de Geus, em Carambeí. Além do módulo,
elas apresentaram trabalhos e participaram de um happy hour de encerramento.

Silvia Carneiro Roorda, assessora de cooperativismo e uma das coordenadoras do programa, conta
mais sobre a importância das capacitações para a Frísia. “Nós percebemos que as mulheres tinham
um foco e demanda muito grande em se capacitar na gestão do negócio para que elas pudessem
atuar cada vez mais de uma forma eficiente dentro das propriedades”, avalia Roorda.
O programa de capacitação de mulheres cooperativistas teve início em agosto deste ano. Uma
segunda turma está prevista para 2019.
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ALEGRA LEVA TOP DE MARKETING 2018 NA CATEGORIA
INDÚSTRIA
Na última terça-feira, 27 de novembro, Curitiba foi palco de uma das maiores premiações da área de marketing e
vendas do Paraná, o Top de Marketing 2018, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil - Seção Paraná (ADVB/PR). Realizado no Teatro Positivo, o evento reuniu convidados e empresário de diversos
setores de todo o Estado.
Na categoria Indústria, a Alegra foi a grande vencedora da noite,
com o case sobre investimentos para incentivar o consumidor a
comprar os produtos da marca frente à concorrência com grandes
nomes do mercado. A empresa concorreu ao troféu com os
finalistas Coritiba Foot Ball Club e Positivo Tecnologia.
“Tivemos um ano aplicando as estratégias traçadas e percebemos
o fortalecimento no posicionamento da marca, o que nos permitiu
lançar novas linhas de produtos, como a Linha Finas Fatias e a
Linha Premium, além da entrada em grandes redes varejistas,
como Festval e Angeloni”, analisa o analista de marketing da
Alegra, Amauri Castro.

Avisos e oportunidades

ENCONTRO DE COOPERATIVAS PARANAENSES
O sistema Ocepar promove mais uma edição do Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses. O evento tem o
objetivo de comemorar as conquistas de 2018 e fortalecer o cooperativismo paranaense. A Frísia está presente e
contamos com sua participação! Efetue sua inscrição até dia 30 de novembro através dos telefones 42 3231-9176 ou
pelo whatsapp 42 98871-8049, informando nome, matrícula e RG. Dependendo do número de inscritos, a Frísia
disponibilizará transporte para o evento, que sairá de Carambeí, no dia 7 de dezembro, às 6h30. Confira a
programação abaixo:
8h – Recepção
8h30 – Perspectivas para o cooperativismo
Roberto Rodrigues
9h30 – Oficinas para aprovação das propostas
Conforme XIV Congresso Brasileiro de
Cooperativismo

11h30 – O futuro quem faz é você
Homero Reis
12h30 – Almoço
14h – Show Cultural Concerto das Rosas
Orquestra Ladies Ensemble

Pauta Cultural

NATAL DO PARQUE
Confira a programação desta semana do Natal do Parque.
30 de novembro - sexta-feira

1 de dezembro - sábado

11h - Abertura do Parque
Histórico;
17h30 - Abertura Praça de
Alimentação Natal;
20h - Visitação ao Parque
Iluminado;
20h30 - Chegada do Papai Noel;

11h - Abertura do Parque Histórico;
12h às 14h - Almoço típico holandês e
indonésio;
14h - Abertura praça de alimentação natal;
15h - Museu interativo;
17h - Visitação na Casa do Papai Noel;
18h45 - Desfile de Natal;
20h - Visitação ao Parque Iluminado;
20h30 - Espetáculo Natal de Todos os
Povos;

2 de dezembro - domingo
11h - Abertura do Parque Histórico;
12h às 14h - Almoço típico holandês e
indonésio;
14h - Abertura Praça de Alimentação
Natal;
17h - Visitação na Casa do Papai Noel
19 h - Coral DAF Caminhões;
20h - Coral RPC;
20h - Visitação ao Parque Iluminado.

Confira a programação completa no site www.aphc.com.br. De segunda a sexta, o ingresso tem preço
único de R$ 5,00. Aos sábados e domingos, a ingresso custa R$30,00, mas cooperados e dependentes
pagam meia-entrada. O estacionamento custa R$ 10,00.
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.
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