Frísia Cooperativa Agroindustrial

Agenda Reuniões
e Eventos

23/02
(sábado)
Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária
Aud. Leendert de Geus, 9h

28/02
(quinta)
Reunião com Suinocultores
Aud. Leendert de Geus, 14h

Edição 8 – Ano 2019 – 21 a 27 de fevereiro

Fique de Olho
ESTATUTO SOCIAL ALTERADO
Confira o novo texto do Estatuto Social da
cooperativa, que será submetido à aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária, disponível para
consulta no Portal do Cooperado, ou aplicativo Frísia.

Assembleia Geral Extraordinária
Sábado – 23 de fevereiro

9h

Auditório Leendert de Geus

ENTENDA MAIS SOBRE A ASSEMBLEIA
Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, os cooperados se reuniram nas pré-assembleias e puderam
avaliar os resultados do último ano, além de indicar os cooperados para eleição de DiretorPresidente, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e os Comitês Agrícola, Pecuária
Suinícola e Pecuária de Leite.
Agora chegou a hora de participar da Assembleia Geral Ordinária (AGO), momento em que todos
os cooperados se reúnem para validar a prestação de contas do último ano e traçar metas para o
ano que se inicia. Em 2019, a AGO acontece no dia 23 de fevereiro, sábado, no auditório Leendert
de Geus, em Carambeí, com início às 9h.

Assim como nas pré-assembleias, a participação dos cooperados é fundamental. É neste
momento que você pode expor sua opinião, sugerir melhorias e eleger seus representantes.
Afinal, a democracia é uma das peças fundamentais de uma cooperativa e ajuda a construir uma
sociedade mais humana, justa e solidária.
A Frísia aguarda você nesse momento primordial. Anote na sua agenda a data da AGO. Na
mesma data, acontece a Assembleia Geral Extraordinária – AGE – para apresentação das
alterações no estatuto social.
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Lucas Oliveira

RELATÓRIO ANUAL
Durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO), os
cooperados terão acesso à versão impressa do
Relatório Anual. Para reafirmarmos um de nossos
principais valores, a sustentabilidade, o relatório
foi impresso em papel reciclável, com selo FSC,
certificação que reconhece ações que promovem o
manejo florestal responsável ao redor do mundo.
Além da versão impressa, o relatório anual está
disponível no aplicativo do cooperado, na extranet e
no site da cooperativa.
Aproveite!

O relatório anual foi feito em parceira
com o Página Um Comunicação

ALTERAÇÃO DE ENVIO DE EXTRATOS E RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
A partir de março, os extratos impressos da movimentação mensal, os chamados relatórios de
notas fiscais, e da Posição Físico/Financeira referente a fevereiro, não serão mais
disponibilizados na caixa postal do cooperado.
Os extratos podem ser retirados via portal da Extranet. Confira o caminho:
1. Acesse extranet.frisia.coop.br;
2. No canto esquerdo da tela, clique em “Financeiro”;
3. Clique na opção “Posição Financeira”.
4. O sistema gerará o relatório automaticamente.
Extratos físicos
Se você ainda deseja receber os extratos impressos na sua caixa postal ou por e-mail, entre em
contato com o setor de expedição pelos telefones 42 3231-9028 ou 42 3231-9027 ou pelos emails jocinei@frisia.coop.br ou matheus.sviercoski@frisia.coop.br.
Está com alguma dúvida referente a Extranet? Entre em contato com o Suporte da TI pelo
telefone 42 3231-9050.

RETENÇÃO DO SENAR
O Diário Oficial da União publicou na quarta-feira, 13 de fevereiro, uma retificação do texto
original da Instrução Normativa RFB nº1867 sobre as novas normas gerais de tributação
previdenciária e da arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social. Para
ter acesso as alterações, acesse o link: https://bit.ly/2Ic8PWK.
Esclarecimento:
Sobre a retificação, o setor de Controladoria informa que a contribuição do Senar não será
recolhida sobre a folha. A Frísia continuará realizando a retenção e recolhimento da contribuição
do Senar pela produção em 0,2% sobre a comercialização da produção rural através dos
descontos no crédito das notas fiscais.
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EVENTO UNIVERSIDADE POSITIVO
A Universidade Positivo promove o evento “Desafios
no desenvolvimento e retenção de talentos humanos
na Agroindústria Paranaense”. O objetivo do
encontro é promover uma conversa sobre o dia a
dia da agroindústria, educação corporativa, gestão
por competência e o desafio na busca de novos
talentos.
Contando com a contribuição de diversos
profissionais, o evento terá a participação de
Estefano Stemmer, gerente de Negócios
Industriais e Mayb Maia, coordenadora de
Desenvolvimento Humano da Frísia. O evento é
gratuito e a inscrição pode ser feita pelo site.
28 de fevereiro – quinta-feira
19h
Auditório Vila Velha | ACIPG
R. Comendador Miró, 860 – Ponta Grossa
Inscrições gratuitas pelo
link: https://bit.ly/2TZTTwp.

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 juventude através do tema “o cooperativismo do futuro se
constrói agora”. O evento acontece de 8 a 10 de maio, em Brasília.
Jovem cooperativista, quer participar do evento com todas as despesas pagas? Saiba como:
1. Grave um vídeo de até 15 segundos
respondendo a pergunta: “Como podemos
construir juntos o cooperativismo do
futuro?”
2. Depois, basta fazer a inscrição no site
concursocultural.cbc.coop.br até às 19h do
dia 28 de fevereiro, quinta-feira.
3. Os 20 autores dos melhores vídeos, vão
ganhar passagem, estadia, transporte e
alimentação para o Congresso. Os
vencedores também terão acesso ao evento
na Categoria Congressista com direito a fala
e voto.

Confira os critérios de participação:
1. Ter entre 18 e 29 anos;
2. Ser um cooperado (a) ou filho (a) de
cooperado (a);
Inscrição:
Cadastre
seu
vídeo
pelo
site
http://concursocultural.cbc.coop.br. Além do
vídeo, é necessário encaminhar documentos
que comprovem que você é cooperado ou
filho de cooperado, além de cópia de CPF e
RG ou CNH. O arquivo não pode ultrapassar
50MB.
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ASSEMBLEIA GERAL SICREDI
A cooperativa de crédito Sicredi convida os
associados para a Assembleia Geral 2019.
Participe!
11 de março – segunda-feira
19h30
Pavilhão de Exposições Frísia

CANAL DE ÉTICA FRÍSIA

Está no ar o Canal de Ética Frísia, uma ferramenta para o fortalecimento das relações que
permeiam nossa cooperativa e que contribui para o crescimento da Frísia. Nesse canal,
queremos ouvir cooperados, colaboradores, clientes e parceiros. Você pode registrar sua
denúncia, de forma anônima ou identificando-se, através dos canais:
www.linhaetica.com.br/etica/frisia

frisia@linhaetica.com.br

Caixa Postal: 79518, Cep 04711-904,
São Paulo / SP

0800-713-0070
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Pelo campo - Agrícola
NÃO ENTREGA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
As produções de grãos da safra verão (Soja e Milho, safra normal e safrinha) e Inverno (Trigo e
Cevada Cervejeira) não entregues na cooperativa e as entregas diretamente em conta de
outros cooperados e não cooperados, devem ser declaradas anualmente. Transferências de
produção feitas após a entrega na cooperativa, e pecuaristas de leite com áreas de milho já
programadas com a finalidade de silagem ou grão úmido, não precisam declarar.
Quando declarar:
* Safra verão no mês de abril;
* Safrinha no mês de junho;
* Safra inverno 01 novembro até 10 dezembro.
Como declarar:
Através do laudo final de produtividade do agrônomo, informando detalhadamente o
volume, motivo e onde o produto foi entregue e o nome de quem recebeu a produção (se for o
caso).

Enquadramento

Motivos

Taxas

Venda a Terceiros

> Pagamentos (Arrendamentos, serviços,
colheita, fretes, aquisição de equipamentos e
implementos e outros).

> 0,5% de
Administração, 1,2%
cota capital, R$
8,88/tonelada

Venda a Cooperado ou
Consumo Próprio

> Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade
integrada na Frísia (Pecuária leiteira,
Suinocultura).
> Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade
integrada na Unium - Capal e Castrolanda
(Pecuária leiteira, Suinocultura).
> Silagem normal ou Grão Úmido - Atividade
não integrada na Unium (Gado de corte ou
produtor não vinculado ao grupo ABC, nas
atividades de leite, suinocultura e outras).

Outras
Penalidades

> Não incide taxas

> 0,5% de
Administração
> 0,5% de
Administração, 1,2%
cota capital

> Não participação de:
Sobras técnicas,
premiação Ranking
> Não declaração da destinação da produção,
cooperado.
conforme meses estipulados anteriormente.
Descredenciamento na
produção de sementes
da UBS.

*O valor da Cota capital é debitado da conta movimento e creditado na cota capital do cooperado.
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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.

Frísia Sustentável
ATITUDE SUSTENTÁVEL: O NOVO PROGRAMA DA FRÍSIA
A coleta de resíduos veterinários, chamada
anteriormente de Coleta Legal e realizada nas
unidades da Frísia agora se chama Atitude
Sustentável!

Willy Fernandes

Com a mudança de nome, o programa reforça dois
dos valores da cooperativa, a Atitude e a
Sustentabilidade. O que não muda é a preocupação
da Frísia com a logística reversa das embalagens
veterinárias, para que recebam a destinação correta
no descarte.
E como prometido, esta semana você confere as
datas de coleta ao longo do ano:
12 de março

9 de julho

12 de novembro

Novo programa da Frísia

Em breve, você confere a programação completa.
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EMBALAGENS DE DEFENSIVOS – RECEBIMENTO ITINERANTE
Em 7 de março, a Assocampos realizará uma coleta itinerante de embalagens de defensivos
no município de Carambeí, confira os horários:
08h30 às 12h – Catanduva –
Pavilhão da Igreja

13h30 às 16:30h – Cooperativa Frísia –
Antigo Mercado

Lembramos que o volume máximo a ser recebido é de 150 embalagens plásticas rígidas por
CPF/CNPJ (flexíveis serão recebidos sem limite). Não serão recebidos:
* Embalagens contendo qualquer tipo de resíduo sólido;
* Embalagens contendo qualquer tipo ou quantidade de resíduo líquido;
* Material de fumigação (expurgo) sem a correta armazenagem (barricas homologadas);
* Materiais não inerentes ao SCL – Sistema Campo Limpo. Ex: Embalagens de óleo lubrificante,
EPI’s, outros.

Para entregar mais embalagens rígidas, agende diretamente com a Assocampos pelo telefone
(42) 3228-1148.

Acontece
SEMENTES BATAVO NO SHOW TECNOLÓGICO FUNDAÇÃO ABC
A Sementes Batavo, marca produzida pela Frísia, esteve presente no 22º Show Tecnológico
de Verão, que aconteceu nos dia 20 e 21 de fevereiro. O estande voltado para as sementes
reuniu associados e produtores rurais interessados em aumentar a produtividade e o
desempenho da próxima safra. A feira aconteceu no Campo Demonstrativo e Experimental
de Ponta Grossa.
De acordo com Antônio Alberto Gomes da Silva, coordenador comercial da área de
Sementes, o estande do Show Tecnológico, realizado pela Fundação ABC com o apoio da
cooperativa, foi um grande ponto de encontro para os agricultores. “Queremos estreitar
contato e promover negociações com clientes terceiros a fim de fomentar negócios”. Afirma
Antônio.
Silvia Roorda

Em atividade há mais de 40 anos, o
setor de sementes da Frísia
trabalha atualmente com uma
média de 30 variedades de soja ao
ano.
Além do Paraná, o produto é
comercializado no Mato Grosso do
Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
Estande das Sementes Batavo
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FRÍSIA RECEBE HOMENAGEM NAS COMEMORAÇÕES DOS 87
ANOS DO SINDILEITE
Em um evento concorrido com a presença de mais de 400 representantes e convidados, a
Frísia Cooperativa Agroindustrial foi homenageada por ter sido a primeira indústria de leite
instalada no Paraná, em 1925. Realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep), em Curitiba (PR), o evento marcou as comemorações dos 87 anos do Sindileite
(Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná) e contou com a
presença de Renato Greidanus (diretor-presidente), Johannes van der Meer (diretorsecretário), Jan van der Vinne e Janus Katsman (diretores-conselheiros) e Dick de Geus
(presidente do Parque Histórico de Carambeí) representando a cooperativa. Além da
solenidade comemorativa, a noite teve também o lançamento do livro que conta a história do
Sindicato e uma exposição fotográfica alusiva ao tema.
Ao receber a homenagem e o troféu das mãos de José Roberto Ricken (presidente do Sistema
Ocepar), Renato Greidanus destacou a história de superação dos pioneiros, que começaram
as atividades da cooperativa com apenas sete associados, número que hoje chega a 837
cooperados. Greidanus, que é neto de um dos fundadores, apontou também para os desafios
que o setor tem pela frente. “A rastreabilidade do nosso produto será cada vez mais exigida
pelo mercado, por isso estamos colocando um foco muito grande na origem do leite, que é o
que pode nos diferenciar e agregar valor ao produto”. Outro fator importante destacado pelo
diretor-presidente da Frísia foi a opção da cooperativa pela agroindustrialização como uma
forma de agregar valor e rentabilizar a cadeia toda. “Queremos ter sustentabilidade no longo
prazo e nos antecipar ao que o cliente vai exigir lá na frente”, afirmou ele.
Divulgação

Renato foi um dos representantes no evento

No Tocantins

No dia 14 de fevereiro, cooperados e
colaboradores da Frísia participaram do Dia de
Campo da Fundação ABC, que aconteceu na
Fazenda Três Irmãos em Abreulândia. Durante o
encontro foram apresentados mais de 60 materiais
de soja em diversos ciclos de maturação, para
discussão do material produtivo.

Erica Lima

DIA DE CAMPO TOCANTINS

Dia de Campo foi promovido pela
Fundação ABC
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