Frísia Cooperativa Agroindustrial

Edição 11 – Ano 2019 – 14 a 20 de março

18/03

Agenda Reuniões
e Eventos

(2ª-feira)
Reunião Conselho
Administração
Matriz, 9h

15/03
(6ª-feira)
Comitê Pecuário
Matriz, 9h

(4ª-feira)
Comitê Agrícola
Matriz, 9h

20/03

21/03

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

(5ª-feira)
Conselho Fiscal
Matriz, 8h30

ANIVERSÁRIO DE TIBAGI: 18 de março – SEGUNDA-FEIRA

Aniversário de Tibagi
Recepção de
Safra
Administrativo
Armazém Insumos
Peças e Farmácia
Posto de
Combustíveis

20/03

Normal
Fechado
Normal
Fechado (Plantão)

Das 7h às 18h

DIA DE SÃO JOSÉ (Imbaú)
19 de março – TERÇA-FEIRA
Recepção de
Safra
Administrativo

Normal
Normal

ANIVERSÁRIO DE CASTRO
19 de março – TERÇA-FEIRA
Loja Agro
Tronco
Loja Agro
Terra Nova

Normal
Normal

Fique de Olho
ESTACIONAMENTO NO PRÉDIO ANTIGO - CARAMBEÍ
A partir desta quinta-feira, 14 de março, a Frísia iniciará a mobilização para obra do backup do
data center e início da demolição dos prédios do antigo mercado e Centro Administrativo. Para
garantir a sua segurança os estacionamentos em torno dessas edificações serão isolados.
Dúvidas, ligue para Engenharia no telefone 42 3231-9012.
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INFORME DO IMPOSTO DE RENDA
Chegou a hora de declarar o Imposto de renda! Confira com ter acesso aos documentos
necessários para fazer o procedimento:
* Informe de Rendimentos: O documento está disponível na Expedição, na
Matriz, em Carambeí e pode ser retirado com Matheus ou Jocinei na Expedição. Se preferir, o
cooperado também pode receber por e-mail. Para isso, basta informar Romiele, na
Controladoria pelo e-mail romiele.nascimento@frisia.coop.br ou pelo telefone 42 3231-9358.
* Resumo movimentação IR: Pode ser retirado com Fernanda, na recepção
principal, ou com Michelle, na recepção Pecuária, no Centro Administrativo, em Carambeí.
* Clientes escritórios parceiros: Para os clientes dos escritórios Explendor,
Contagri e Thiago Contabilidade, contate seus contadores para retirar os documentos para
Declaração de Imposto de Renda.
* Extranet: Os documentos também estão disponíveis na Extranet. Basta acessar
extranet.frisia.coop.br e clicar em “financeiro” – “imposto de renda”. O relatório será gerado
automaticamente. Caso tenha dificuldades, ligue para o suporte da TI no telefone 42 3231-9332
ou 42 3231-9050.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe na Controladoria.

CONGRESSO BRASILEIRO DE COOPERATIVISMO
O Sistema OCB promove a 14ª edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo. O objetivo do
encontro é mostrar a força da cooperação através do tema “o cooperativismo do futuro se
constrói agora”. O evento acontece de 8 a 10 de maio, em Brasília.
Mulher cooperativista, quer participar da viagem com todas as despesas pagas? Saiba como:
Estão abertas as inscrições para o concurso cultural Embaixadora Coop. Dessa vez, a OCB
vai levar 20 lideranças femininas para mostrarem seu protagonismo no cooperativismo
brasileiro.
Para participar é simples. Basta responder à pergunta: “Como podemos construir juntos o
cooperativismo do futuro?” em uma frase de até 250 caracteres (incluindo espaços). Depois,
é só entrar no site concursocultural.cbc.coop.br e concluir a participação.

As inscrições vão até 28 de março. Para participar é necessário ter mais de 18 anos, morar no
Brasil e ser cooperada de cooperativa regular com o Sistema. O regulamento está disponível
em http://concursocultural.cbc.coop.br.
Participe!
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Pelo campo - Agrícola
COLHEITA DE CAMPOS DE SEMENTE DE SOJA
Solicitamos aos produtores que comuniquem a colheita dos campos de semente de soja com
5 dias de antecedência para vistoria.
Tibagi
Agrônomo Diego - 98868-4643
UBS Guilherme - 98804-1064
Ponta Grossa
Agrônoma Cirlene - 98403-7259
UBS Alessandro - 98806-1344
Informações na nota fiscal
Deve constar na NFEC: soja semente, o nome da cultivar, a categoria e o número do campo.
Estes dados estão na placa de identificação do campo, ou podem ser consultados junto ao
setor de sementes.
Item 6 da Norma de Sementes
Antes da colheita o produtor deve sempre entrar em contato com o setor de sementes para
saber da disponibilidade de moegas, umidade da semente e se ainda estão recebendo
determinada cultivar, evitando trabalhos extras como limpeza de colhedeiras.

AGRIWIN
Nós escutamos você! Acatando as sugestões dos usuários, o Agriwin está em constante
evolução nas suas funcionalidades. E as mudanças são muitas. Destacamos as duas abaixo
que já estão visíveis no menu principal e que terão muita utilidade para quem armazena a
produção na fazenda. Confira:
Cadastro – Descontos de Produção

Gerenciamento – Contrato de vendas

Os descontos de produção como umidade,
percentual de impureza ou outros itens,
podem ser extraídos em forma de uma
tabela. Ao incluir um novo desconto em
forma de "tabela" o sistema disponibiliza
uma opção para que o usuário informe
como será o formato, não precisando
digitar linha por linha.

Com essa funcionalidade, é possível
controlar o saldo dos contratos firmados
com as empresas via cooperativa.
Esse controle pode ser feito de duas
maneiras:
2.1 - Pelas saídas da produção
2.2 - Pela venda

Se você quer ter um controle mais eficiente do seu negócio, conheça o software Gestor
Agrícola – AgriWin e faça um treinamento sem compromisso!
O sistema é restrito, seguro e totalmente exclusivo. A Frísia não tem acesso aos seus dados.
Agende seu treinamento com Marcelo, no financeiro, pelo telefone: 42 3231-9362.
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Pelo campo - Pecuária
Kleverton Gabriel

EXPOFRÍSIA 2019
Está chegando mais uma edição da Expofrísia
2019! A feira acontecerá entres os dias 25 e 27 de
abril, no Pavilhão de Exposições Frísia, em
Carambeí-PR.
Contamos com a participação de nossa família de
associados, que tanto contribui para a qualidade e
produtividade do agronegócio da região.

25 a 27 de
abril

INSCRIÇÃO DE ANIMAIS
O setor Pecuário informa que já estão abertas as
inscrições para a exposição de animais da raça
Holandesa - Preto e Branco e Vermelho e Branco –
na Expofrísia 2019.
Os interessados devem entrar em contato com
Rubens, pelo telefone (42) 3231-9132 ou por e-mail
rubens@frisia.coop.br ou diretamente na Matriz/
Pecuária, em Carambeí até o dia 12 de abril, sextafeira.

Frísia Sustentável
ATITUDE SUSTENTÁVEL
Mudamos de nome, mas a cooperação com a
sustentabilidade e o meio ambiente continua
igual!

Igor Leal

A primeira edição do Atitude Sustentável foi um
sucesso e movimentou mais de 10 unidades da
cooperativa. Ao todo, foram 125 cooperados
participantes e mais de 9000 kg de resíduos
coletados.

Em breve, você confere mais sobre o programa
Atitude Sustentável em uma Frísia em Foco TV
que estamos preparando para você. Aguarde!
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Acontece
UNIUM EXPERIENCE DAY
Para integrar fornecedores e parceiros, a Unium marca institucional das cooperativas Frísia,
Castrolanda e Capal - realizou na quarta-feira, 13
de março, o primeiro Unium Experience Day.

Igor Leal

A ideia, segundo o gerente de Marketing Cracios
Consul, é integrar o público e mostrar todo o
processo de agroindustrialização dos produtos
provenientes
dos
associados
das
três
cooperativas. “Será um dia com muitas atividades
que vão nos deixar mais próximos de nossos
parceiros. Um momento, também, de ampliar o
conhecimento sobre as indústrias, de networking e
de troca de experiências”, explica Consul.
O evento também incluiu visitas às unidades industriais de carnes, leite e moinho, sediadas em
Castro e Ponta Grossa (PR). “É uma forma de mostrar todas as nossas plantas e explicar de maneira
mais detalhada o que é e como funciona a Unium”, finaliza o gerente. O próximo Unium Experience
Day acontece na quarta-feira, 20 de março.

VISITA COAMO

MULHERES NO TOCANTINS

Na
quarta-feira,
13
de
março,
representantes da Coamo estiveram na
Matriz. O objetivo da visita foi conhecer as
principais ações sustentáveis da Frísia.

Erica Lima

Durante a ocasião, eles acompanharam a
coleta da Atitude Sustentável e demais
atividades ambientais e conheceram as
lojas
agropecuárias
e
o
Centro
Administrativo.

A manhã de quinta-feira, 14 de março, foi
marcada por celebração no Tocantins. Cerca
de 20 esposas de cooperados e
colaboradores estiveram presentes em um
café da manhã especial, em celebração ao
Dia Internacional da Mulher. Durante a
ocasião, elas participaram de dinâmicas e
acompanharam vídeos em comemoração
ao Dia da Mulher.

Igor Leal

Representantes da Frísia e Coamo

Cooperadas durante café da manhã
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