Edição 52 – Ano 2018 – 27 de dezembro a 2 de janeiro

Calendário da Semana

EXPEDIENTE ANO NOVO
ARMAZÉM DE INSUMOS
- 31 de dezembro – Aberto das 7h30 às 12h

LOJAS AGROPECUÁRIAS
- 31 de dezembro – Aberto das 7h30 às 12h

UBS
- 31 de dezembro – Aberto das 7h30 às 12h

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
- 31 de dezembro – Aberto das 7h30 às 17h

ADMINISTRAÇÃO
- 31 de dezembro – Fechado
* Comercial Cereais, Florestal, Comercial Compras, ASTEC e Comercial Insumos trabalharão em regime de plantão
pelos telefones: 42 3275-8050 (ASTEC ou diretamente com os agrônomos); 42 3231-9075 (Comercial Cereais); 42
3231-9361 (Comercial Insumos); 42 3231-9016 (Florestal); 42 3231-9374 ou 42 3231-9054 (Comercial Compras);
* ASTEC Tibagi trabalhará das 7h30 às 12h.
* Setor Comercial Insumos trabalhará das 7h40 às 11h40 no dia 29 de dezembro e das 7h30 às 12h no dia 31 de
dezembro;
* Caixa do setor financeiro: fechado;
* Manutenção nas unidades industrias trabalhará das 7h30 às 12h no dia 31 de dezembro.
MOINHO DE TRIGO
- 31 de dezembro - Setor administrativo estará fechado, trabalhando em regime de plantão telefone 42 98887-8477.
Armazenagem, produção, envase, expedição e manutenção trabalharão até as 12h.
ARMAZÉNS E SECADORES
- 31 de dezembro – Carambeí, Tibagi I e Ponta Grossa I trabalharão em regime de plantão para recepção do feijão
das 7h30 às 12h. Tibagi II e III, Imbaú, Ponta Grossa II, Imbituva, Teixeira Soares e Tocantins estarão fechadas.
Telefones de plantão: 42 3231-9094 (Carambeí); 42 3275-8076 (Tibagi); 42 3219-7056 (Ponta Grossa)
FÁBRICA DE RAÇÕES
- 29 de dezembro - Haverá expediente normal para entregas ensacadas e à granel.
- 30 de dezembro - Administração e rações ensacadas estarão fechadas, porém haverá entrega normal de rações à
granel;
- 31 de dezembro - Administração e entrega de rações ensacadas funcionarão até às 12h. Rações à granel devem ser
programadas para entrega dia 30 de dezembro.
- 1º de janeiro - Fechado. Associados que necessitarem de entregas devem se programar para 30 de dezembro ou 2
de janeiro.
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Comunicados

PLANO DENTAL UNI: PRAZO PRORROGADO
Já pensou contar com uma rede de dentistas por um preço bem acessível? A Dental Uni, em parceira com as
cooperativas pertencentes a Unium está oferecendo plano odontológico feito especialmente para
cooperados, familiares e funcionários das propriedades. Confira um pouco mais sobre o plano:
- O plano odontológico da Dental Uni tem abrangência nacional e atua em mais de 800 cidades com rede de
atendimento. A cooperativa oferece duas opções de plano que cobrem cerca de 234 procedimentos. A taxa
mensal para o plano básico é de R$ 9,90 por pessoa. Caso queira inserir a opção de ortodontia e implantes,
o plano aumenta para R$ 49,90 por pessoa.
O prazo foi prorrogado! Para aderir os planos, entre em contato com Jamile através do telefone: 42 32319039, até 31 de janeiro.

ATENDIMENTO DA UBS
A UBS informa que a entrega de sementes para o plantio de soja está disponível até 31 de dezembro,
segunda-feira. Após esta data o plantio da cultura é proibido.
Caso precise programar a retirada de sementes, fique atento ao horário de atendimento da UBS nas
seguintes datas:
29 de dezembro - Fechado
31 de dezembro - das 7h30 às 12h
Em caso de dúvidas, entre em contato com a UBS.

Acontece na Frísia

ASSOCIADOS PARTICIPAM DE REUNIÃO DA COPEL
Na sexta-feira, 21 de dezembro, cerca de 25 cooperados participaram da reunião da Copel. O objetivo do encontro foi
trazer informações sobre a prestação de serviços da empresa e facilitar a comunicação entre cooperados e
companhia.

A demanda surgiu através do Comitê Pecuário que avaliou que os associados precisavam de respostas mais rápidas
para problemas de energia elétrica em suas propriedades. “A partir de agora, através da Engenharia, a Frísia
intermediará o contato dos cooperados com a Copel, diminuindo o tempo de resposta para solicitações e otimizando
processos”, explica Jefferson Pagno, coordenador de Pecuária Leiteira da Frísia.
Após a reunião, a Frísia entrará em contato com os cooperados para levantamento de problemas de energia elétrica
nas propriedades e apresentará para Copel , que deve realizar um estudo que traga soluções para as demandas.
Os cooperados que necessitarem de atendimento
podem entrar em contato pelo telefone 0800 51 00
116. A ligação é gratuita. A Copel também realiza
atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
nas agências. Se preferir, baixe o aplicativo Copel
mobile com atendimento 24h. O app esta disponível na
Apple Store e no Google Play.

Atendimento de segunda a sexta
Das 8h às 17h
0800 51 00 116
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PROJETO CONECTA ERP ENCERRA CAPACITAÇÕES
Foram mais de 25 módulos e quatro meses de treinamento, totalizando 1250 horas de capacitação. E a tarde de
quinta-feira, 20 de dezembro, foi o momento de colher os frutos de toda essa dedicação. Cerca de 40
colaboradores participantes do projeto Conecta ERP, que visa implantar um software que integrará todos os
processos da cooperativa, participaram de uma cerimônia de encerramento, que aconteceu no auditório Leendert
de Geus, em Carambeí.
Além dos colaboradores, estiveram presentes a diretora do projeto, Berenice Los; o superintendente da Frísia,
Emerson Moura; e representantes da Oracle University e da Ninecon, empresas parceiras do projeto. Os
formandos, agora devidamente capacitados, puderam acompanhar um balanço do projeto até agora e receberam
certificados em reconhecimento aos treinamentos.
Ainda em fase de planejamento, o Conecta ERP capacitou mais de 50 colaboradores de vários setores da
cooperativa para uso do sistema que será implantado. “As capacitações são essenciais para o projeto pois
trabalham com uma parte crucial do programa: as pessoas. Com os treinamentos é possível equalizar
conhecimento, promover uma discussão saudável e abrir novas possibilidades para expansão do programa”, explica
Berenice.
Emerson Moura vê as capacitações do projeto como uma
chance de crescimento para a Frísia e para os
colaboradores: “O Conecta ERP é muito importante para o
futuro da cooperativa. Parabéns a todos pela dedicação e
podem ter certeza que o que vocês aprenderam aqui, vão
levar para vida toda”, ressaltou Emerson.
Debora Palermo, diretora Sênior da Oracle University,
instituição especializada em fornecer treinamentos de
sistemas da Oracle e que foi responsável pelas capacitações
na Frísia, parabenizou os colaboradores e ressaltou a
importância deste grande passo para a cooperativa. “Agora,
vocês vão ter a oportunidade de colocar em prática aquilo
que aprenderam e isso é uma oportunidade única”.
FUTURO
E não para por aí. A data da próxima fase do projeto já está
marcada. “Podem anotar na agenda: o kick off do projeto
principal do Conecta ERP está marcado para 14 de janeiro
de 2019 e nós estamos prontos para a próxima fase”,
destaca Berenice.

Pauta Cultural
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