Edição 50 – Ano 2018 – 12 a 19 de dezembro

Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

14

de dezembro (6ª-feira)
Show Festivo da Família Frísia
Pav. Exposições Frísia, 19h

20

de dezembro (5ª-feira)
Comitê Pecuário
Matriz, 9h

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

17

de dezembro (2ª-feira)
Reunião de Diretoria
Matriz, 9h

21

de dezembro (6ª-feira)
Conselho Fiscal
Matriz, 8h30

19

de dezembro (4ª-feira)
Comitê Suinícola
Matriz, 13h30

21

de dezembro (6ª-feira)
Reunião Copel:
Produtores de Leite
Aud. Leendert de Geus, 14h

Comunicados

CONTAGEM REGRESSIVA... O SHOW FESTIVO ESTÁ CHEGANDO!
- O que é o Show Festivo?
O Show Festivo é a confraternização de fim de ano da Frísia, aberta a cooperados e colaboradores com direito a um
acompanhante.
- Que dia será, onde, e que horas devo estar lá?
Será no dia 14 de dezembro, sexta-feira, no Pavilhão Frísia – Parque Histórico de Carambeí. Os portões serão
abertos às 17h30 para acesso ao Parque, e às 19h será liberada a entrada no Pavilhão, local onde acontece o show
às 20h30.
- Sou homenageado, o que devo fazer?
Os cooperados que serão homenageados devem estar no Koffiehuis, no Parque Histórico, às 18h30. Após as
homenagens, os convidados serão direcionados ao Pavilhão para o show.
- O que será oferecido nesta noite?
A Frísia preparou uma noite agradável com show do cantor e compositor Renato Teixeira. Os convidados podem
também visitar o Natal do Parque e tem à disposição uma praça de alimentação com diversas opções de refeição,
lanches e bebidas pagos à parte.

- Como será o credenciamento na entrada?
Para maior agilidade no credenciamento, teremos colaboradores identificando os inscritos e recebendo os
ingressos, na portaria principal do estacionamento. Os ingressos são pessoais e intransferíveis.
- Quais as orientações sobre traje?
Sugerimos a utilização de traje esporte. Por questões de segurança não é indicado o uso de salto fino.
- Qual o horário de encerramento?
O show tem duração prevista de 1h15. O Natal do Parque e a Praça de Alimentação permanecem abertos até as
22h.
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ENTREGA DAS CESTAS DE NATAL
O final do ano de aproxima, e está chegando a hora da entrega dos brindes aos cooperados!
Para confraternizar com sua família, nada mais apropriado que levar nossos produtos até a sua mesa, por isso
preparamos um kit Unium para este momento.
Como grande parte dos produtos é perecível, a entrega está agendada diretamente nos entrepostos em data
específica e todos os cooperados deverão retirar na data indicada no seu entreposto, não havendo possibilidade
de retirar posteriormente. Contamos com a colaboração de todos!
A entrega será realizada no dia 19 de dezembro, quartafeira, nos entrepostos da Frísia, das 13h às 16h.
Confira quem procurar na sua unidade:
Piraí do Sul – Antonio/Paulo – 3237-2042
Tibagi – Isabel – 3275-8050
Imbaú – Lucas – 3275-8099
Tronco – Airton – 3700-2997
Terra Nova – Reginaldo – 3231-9388
Ponta Grossa II- Marli – 3219-7051
Imbituva – Amilton – 3231-8971
Teixeira Soares e Irati – Ana Tangela – 3231-8981
Prudentópolis – Eliseu – 3446-6670
Palmeira – Ezequiel – 3252-1867
Carambeí – Luara/Juliana – 3231-9003/9327 (das 9h30 às
16h)
Tocantins - Cristieny - 2101-1511 (vai ligar para os
cooperados e agendar a entrega)

CAR: O PRAZO ESTÁ FINALIZANDO
O prazo para que os produtores rurais registrem suas propriedades no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) encerra em 31 de dezembro de 2018. O
CAR é um registro eletrônico de âmbito nacional, em que são declaradas
informações sobre o tamanho da propriedade, Áreas de Preservação
Permanente (APPs), áreas consolidadas e Reserva Legal.
O registro é OBRIGATÓRIO para todos os imóveis rurais. Os cooperados da Frísia que não apresentarem o CAR
das suas propriedades não terão acesso às linhas de crédito e financiamento oferecidos pela cooperativa, nem
prazos nas duplicatas. Após essa data, assim como a cooperativa, os bancos também informaram que irão
bloquear o acesso dos financiamentos.
Para cooperados que já fizeram o CAR mas ainda não apresentaram na Frísia, entrem em contato com o setor de
cadastro pelo 42 3231-9008. Já os sócios que não fizeram o CAR entrem em contato com setor Ambiental para
regularizar sua propriedade - 42 3231-9380.

REUNIÃO COPEL – PRODUTORES DE LEITE
O setor de Pecuária Leiteira convida os cooperados da Pecuária Leiteira para Reunião Copel Produtores de Leite.
Durante o encontro, os cooperados poderão discutir questões relacionadas a oscilação de tensão, falta e queda de
energia, atendimento ou que possuam pendência com a Copel. Anote na agenda:
21 dezembro – sexta-feira

Auditório Leendert de Geus

14h às 17h

Confirme sua presença até dia 19 de dezembro, quarta-feira, com Michelle, pelo telefone: 42 3231-9197
ou pelo e-mail michelle.baldasso@frisia.coop.br. Participe!
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PRAZO PARA ADESÃO AOS PLANOS UNIMED FOI
PRORROGADO
Foi prorrogado o prazo para adesão do Plano de Saúde da
Unimed. Agora, os cooperados que desejam usufruir do
benefício podem aderir até 21 de dezembro, sexta-feira. O
associado interessado deve trazer uma lista de documentos
indicados ao lado, para garantir o plano. Mas, atenção: o novo
prazo é válido apenas para adesão por parte dos cooperados. O
prazo para adesão para os funcionários das propriedades
encerrou em 30 de novembro e só reabrirá em novembro de
2019.
Ficou com dúvida? Entre em contato com o RH, com Jamile, pelo
telefone 42 3231-9144 ou jamile.pitlovanciv@frisia.coop.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
- RG (titular e dependentes);
- CPF (titular e dependentes / obrigatório para
todas as idades);
- Título de eleitor (titular e dependentes);
- CNS – cartão nacional do SUS (titular e
dependentes / obrigatório);
- Comprovante de endereço;
- Comprovante de vínculo (certidão de
casamento / certidão de nascimento / declaração
de união e estável ).

ASSINATURA DE RECIBOS NO CAIXA
O setor financeiro informa que, devido à mudança nas questões relacionadas aos depósitos na conta de terceiros,
que não serão mais realizados, não será necessário assinar os recibos emitidos no caixa.

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.
É do produtor a responsabilidade por verificar qual modalidade – folha de pagamento ou receita bruta – é mais
vantajosa, sendo que essa opção deve ser
exercida em janeiro, por meio do pagamento do tributo.
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.
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 que prestem serviços ao
produtor, adicionado de 0,2% do SENAR, que permanecerá sendo retido pela Cooperativa, sobre a produção rural
entregue pelo associado.
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.
Modelo de Comunicado
A partir de quarta-feira dia 12 de dezembro, está à disposição nos escritórios parceiros da Cooperativa (Esplendor e
Contagri em Carambeí e Tiago em Castro), nos setores da Cooperativa (Controladoria, Financeiro, R.H. e Recepção) e
também disponível para baixar do Portal do Associado, o modelo para o Cooperado comunicar a Cooperativa da
“opção pelo recolhimento do FUNRURAL sobre a folha de pagamentos de salários de empregados durante o ano de
2019”. Após preenchido e assinado, devolva para Controladoria arquivar.
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Acontece na Frísia

FRÍSIA RECEBE O TERCEIRO LUGAR NO PRÊMIO MUNDO
DE RESPEITO
Na quarta-feira, 5 de dezembro, a Frísia recebeu o troféu de
3° colocado entre as 45 cooperativa do Paraná que
participaram do programa Mundo de Respeito. Esse
programa é uma iniciativa da Corteva Agriscience onde tem
por objetivo avaliar e reconhecer os melhores manejos
ambientais e as operações mais seguras na distribuição e
armazenamento de defensivos agrícolas.
No ano passado a Frísia também havia participado e ficado
entre as 5° melhores entre as 30 participantes.

COLABORADORES E COOPERADOS PARTICIPAM DO
ENCONTRO DE COOPERATIVISTAS
O Sistema Ocepar promoveu mais uma edição do Encontro
Estadual de Cooperativistas Paranaenses. O evento aconteceu
no Teatro Positivo, em Curitiba e reuniu cooperativas de todo
Paraná, representadas por dirigentes, cooperados,
colaboradores e familiares.
Com dois dias de programação, o evento começou com um
jantar na quinta-feira, 6 de dezembro, e contou com mais de
1500 pessoas. A Frísia esteve presente com uma delegação
composta por cerca de 40 colaboradores que aproveitaram
uma cerimônia com autoridades e assistir a uma apresentação
artística.
No dia 7 de dezembro, sexta-feira, foi o momento dos cooperados aproveitarem a programação que contou com
espetáculos culturais , oficinas e palestras.

Pauta Cultural
Confira a programação desta semana do Natal do Parque.
13 de dezembro – quinta-feira
11h – Abertura do Parque Histórico;
17h30 – Abertura da Praça de
Alimentação;
18h – Visitação na Casa do Papai Noel;
20h – Visitação ao Parque Iluminado;

14 de dezembro – sexta-feira
11h – Abertura do Parque Histórico;
17h30 – Abertura da Praça de
Alimentação;
18h – Visitação na Casa do Papai Noel;
20h – Visitação ao Parque Iluminado;
20h30 – Apresentação Ministério Adote

16 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;
19h – Apresentação Grupo Folclórico Polonês;
20h – Apresentação Grupo Folclórico Ucraniano;
20h – Visitação ao Parque Iluminado;

15 de dezembro – sábado
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;

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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