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REUNIÕES DE COOPERADOS

13/02

13/02

(4ª -feira)
Carambeí
8h – Aud. Leendert de
Geus

(4ª -feira)
Imbituva
19h – Restaurante
Delícia

11/02

14/02

14/02

(2ª - feira)
17h30 – Céu Palace
Hotel

(5ª -feira)
Tibagi
9h – Aud. Fazenda
Fortuna

(5ª -feira)
Teixeira Soares
19h - Entreposto

PRÉ-ASSEMBLEIA
TOCANTINS

Fique de olho
PRÉ-ASSEMBLEIAS 2019
As pré-assembleias estão movimentando a semana da cooperativa e reunindo cooperados para
apresentação dos resultados de cada área e distribuição de sobras.
Na terça-feira, 5 de fevereiro, cerca de 40 suinocultores estiveram presentes no auditório
Leendert de Geus e assistiram as apresentações do diretor-presidente, Renato Greidanus, e dos
gerentes de negócios da cooperativa. Na quarta-feira, 6 de fevereiro, foi a vez dos pecuaristas
do leite. Mais de 100 pessoas estiveram presentes na ocasião. Foram feitas indicações para
diretor-presidente, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e os comitês suinícola e de
pecuária leiteira.
Nesta quinta-feira, 7 de fevereiro, a rodada de pré-assembleias em Carambeí encerra com os
agricultores. Na segunda-feira, será a vez dos cooperados do Tocantins. Na semana que vem,
você confere tod os detalhes sobre as pré-assembleias.
Os balanços patrimoniais já estão no aplicativo do cooperado e ficarão disponíveis até a
Assembleia Geral Ordinária (AGO). Acesse agora mesmo!
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CONHEÇA O NOVO TIME DA FRÍSIA!
A cooperativa está passando por um momento de transformações que tem ajudado a
promover o crescimento sustentável e permitir um foco maior em atividades essenciais para
o cooperado. Recentemente, passamos por algumas mudanças organizacionais, que você
confere abaixo:
Gerente de Negócios Agrícola
Formado em Agronomia pela UEPG e com MBA Executivo em Gestão
Comercial, Marcelo Cortês Cavazotti inicia sua jornada como o novo
gerente de Negócios Agrícola. Estão sob sua gestão as áreas de
Assistência Técnica, Silvicultura e Ambiental, além da área de
Sementes que se divide entre Produção, Beneficiamento, Laboratório
e Comercial.
Gerente de Negócios Pecuária
A partir de 7 de fevereiro, o gerente de Negócios Pecuária será
Ricardo Josué Cogo. Ele, que ocupava o cargo de coordenador de
Pecuária Suínicola, é formado em Medicina Veterinária pela UDESC e
tem sob sua gestão as áreas de assistência técnica suinícola e pecuária
leiteira, além da Unidade Produtora de Leitões (UPL) e Unidade de
Recria de Novilhas (URN).
Coordenadora de Pecuária Suinícola
Com a promoção de Ricardo, a coordenação de Pecuária Suinícola
passa a ser responsabilidade de Kialane de Almeida Pagno. Também
com formação em medicina Veterinária pela UDESC, Kialane tem sob
sua gestão toda a área de assistência técnica para os suinocultores e a
Unidade Produtora de Leitões (UPL). A colaboradora continua
respondendo à gerência de Ricardo.
Coordenador de Operações – Armazéns e Secadores
O Agrônomo Ivan Barzotto é o novo coordenador de operações de
Armazéns e Secadores. Formado pela UDESC, o colaborador já
passou pelas áreas ambiental e também foi coordenador dos
entrepostos de Imbituva e Teixeira Soares. Agora, ele tem mais de 160
colaboradores dos Armazéns e Secadores sob sua gestão.

Coordenadora de Unidade – Imbituva e Teixeira Soares
Fazendo sua graduação em Administração pelo Cescage, Ana Tangela
de Almeida Fiancoski assume a coordenação dos entrepostos de
Imbituva e Teixeira Soares. A colaboradora continua respondendo à
coordenação de Ivan e está responsável pela gestão das duas
unidades e pelo atendimento aos cooperados.
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Pelo campo - Agrícola
PRAZO FINAL PARA PROGRAMAÇÃO DE INVERNO 2019/2019
Encerra em 15 de fevereiro, sexta-feira, o prazo para Programação de Inverno 2019/2019. Os
cooperados que ainda precisam fazer sua programação devem entrar em contato com seu
agrônomo o mais breve possível.
Ficou com alguma dúvida? Ligue
crislaine.camargo@frisia.coop.br.

para

Crislaine:

42

3231-9081

ou

pelo

e-mail

Pelo campo - Serviços
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ABERTOS TODOS OS DIAS
A partir de agora, os postos de combustíveis Frísia de Carambeí e Tibagi atenderão também aos
domingos. Aproveite os excelentes preços e venha abastecer conosco! Confira os horários de
atendimento.

Segunda a sábado

Domingo

Das 7h às 20h (Tibagi)
Das 6h às 20h (Carambeí)

Das 7h às 14h (Tibagi)
Das 7h às 17h (Carambeí)

Acontece
REUNIÃO COM PRODUTORES DE SEMENTES

Igor Leal

Na segunda-feira, 4 de fevereiro, os cooperados
participaram da Reunião de Produtores de Sementes
no auditório Leendert de Geus, em Carambeí e no
auditório Fazenda Fortuna, em Tibagi;

Durante a ocasião, os cooperados puderam assistir a
apresentação sobre o setor de Unidade de
Beneficiamento de Sementes com o coordenador do
setor, Luiz Henrique Deschamps.

Produtores durante reunião

Além de Deschamps, representantes da Bayer também realizaram apresentações sobre o
projeto Dano Zero e testes de hipoclorito.
INFORME FRÍSIA EM FOCO
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