Edição 01 – Ano 2018 – de 04 a 10 de janeiro
Chegou um novo formato de comunicação com você, Cooperado! Apresentamos o Informe Frisia em Foco.
Semanalmente, você poderá conferir tudo o que acontece na Cooperativa de forma simples e direta. Aqui, os
leitores saberão quais as próximas reuniões e eventos marcados, qual o público alvo e o formato de
participação. Também poderá encontrar notícias sobre a Frísia e seus negócios e as novidades dos
entrepostos. Semanalmente, as palavras dos gestores também serão divulgadas, enfatizando assuntos
relevantes do período. Esperamos que aproveite e goste deste novo formato de “circular”, onde procuramos
deixa-la mais atrativa para você, Cooperado, nosso principal leitor!
Equipe de Marketing e Comunicação

Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS
A partir de agora, você poderá acompanhar os próximos eventos e/ou reuniões que a Frísia participa ou realiza. Confira!

Reuniões:
9 de janeiro – Comitê de Crédito
10 de janeiro – Comitê Agrícola

19 de janeiro - Apresentação de Resultados da Fundação ABC –
público: ASTEC Frísia
24 e 25 de janeiro – Reuniões Comerciais (em breve, mais
informações)

Acontece na Frísia

CALENDÁRIOS 2018 PARA
OS COOPERADOS
Os calendários de 2018 para os cooperados já estão à
disposição para serem retirados.
Este ano, veio com uma novidade: a ilustração é uma
montagem dos desenhos feitos pelos filhos dos
colaboradores da Frísia, que participaram de uma
campanha durante a SIPAT (Semana Interna de
Prevenção a Acidentes de Trabalho).
Os desenhos remetem à segurança no trabalho no
ambiente de cada colaborador. Esperamos que
gostem!

ENTREPOSTO NO TOCANTINS
TEM NOVA COORDENAÇÃO
Pela primeira vez, uma mulher assumirá a frente de
um entreposto da Cooperativa Frísia: Érica Lima é a
nova coordenadora do unidade de Paraíso do
Tocantins.
A engenheira agrônoma, Érica Lima, passa a ser a
coordenadora responsável pelas frentes de trabalho
realizada pela Frísia no Tocantins. Além de toda a
parte técnica – com recebimento, secagem e
armazenagem de grãos – Érica é a responsável pela
gestão da equipe local, pelos trâmites comerciais e
relacionamento com os cooperados, instituições e
órgão públicos.
Érica conta com o
apoio de toda a
equipe do unidade.
À coordenadora,
desejamos sucesso
neste novo desafio!

Palavras da Governança

EMERSON MOURA - Superintendente
“O ano começou e com ele, nossas
energias estão renovadas. Os desafios
que enfrentamos em 2017 foram
grandes, nos exigiram muitos esforços e
cautela e, assim, conseguimos encerrar
um ano que, mesmo diante de todas as
dificuldades, superou as expectativas
pelos resultados positivos. Em breve
finalizaremos o nosso Relatório Anual e
divulgaremos as datas das préassembleias

Também iniciaremos o ano com novidades,
com novos formatos de comunicação,
atualização do aplicativo da Frísia,
reuniões comerciais nos entrepostos de
forma diferenciada e muito mais vem por
aí! Tudo o que procuramos fazer é para
estarmos mais próximo de vocês. Espero
que o ano de 2018 nos traga resultados
ainda melhores e saibam que não
mediremos esforços para que a Frísia
cresça cada vez mais. Feliz Ano Novo!”

Giro na Cooperativa

COORDENAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL UNIFICADAS
Começou nesta primeira semana do ano, uma reestruturação na Cooperativa que
está focada em melhor atender às demandas dos cooperados.
A partir de agora, o setor Ambiental e Florestal estão unificados sob a mesma
coordenação. Francis Bavoso, Engenheiro Florestal, assumirá como coordenador da
equipe e continuará sob a gerência de Mário Dykstra.
“Estamos realizando reuniões e encontros entre os colaboradores dos dois setores
para que possamos, juntos, extrair criatividade para superar os desafios, produzir
mais e aumentar a satisfação de todos os cooperados”, declarou Francis.
Ao Francis e à equipe: sucesso e bons trabalhos!

Avisos e Oportunidades

APLICATIVO DA FRÍSIA E PORTAL DO COOPERADO TÊM NOVIDADES
PORTAL DO COOPERADO
O portal do Cooperado (acessado pelo site da Frísia), tem nova opção no menu: Fundação ABC. Com a
integração entre as páginas da Frísia e da Fundação, o cooperado terá acesso aos materiais divulgados e às
informações, sem necessidade de um novo login. O clique na aba Fundação ABC abrirá uma nova página, que
permitirá o download e leitura dos arquivos.

APLICATIVO
A partir do próximo dia 15, a nova versão do aplicativo da Frísia estará disponível. Confira as novas
funcionalidades:
- Autorização e cancelamento de vendas de grãos; - Acesso com mais de uma matrícula e notificações; Pedido de Ração, Alteração e/ou Cancelamento; - Liberação de acesso parcial/total do aplicativo para
Funcionário/Gerente (configurável pelo cooperado).
O APP da Frísia está disponível para download na Google Play Store e na Apple Store. Quem já tem o aplicativo
no celular, basta atualizar com a nova versão a partir do dia 15.
*Nos dias 24 e 25 de janeiro, a equipe de TI apresentará a nova versão do aplicativo durante as reuniões
comerciais, que serão realizadas nos entrepostos.

Comunicados

PROGRAMA BPF DIVULGA CERTIFICAÇÕES DE DEZEMBRO
O programa Boas Práticas na Fazenda (BPF) realizou a
Certificação no mês de dezembro/2017 com o
objetivo de ajudar na adoção de procedimentos e
controles na propriedade leiteira, contribuindo com a
gestão. O setor Pecuário agradece a participação dos
produtores que foram certificados e recertificados!
Certificação: ELAINE CRISTINA OBEREK; BAUKE VAN
WESTERING; LINEU KREMER.

Recertificação: GUIDO JACOBI; RAPHAEL CORNELIS
HOOGERHEIDE; PLEUN ARTHUR VOORSLUYS; ULBE
STRUIVING; DIRK MARINUS VAN VLIET; ALEXANDRE
LEONARDO DE GEUS; MANUEL HENRIQUES ANTAO
JUNIOR; LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA;
ODETE CARNEIRO GODOI; ALBERTO REINALDO LOS;
JOHNY LEENDERT LOS; SEBASTIAO ALTAIR MOLETA;
FABIO SERGIO PAVLAK; MANANCIR MAURI
MUHLBEIER; RODRIGO OJCZENASZ BOGO; ROBERT
JAN DE JONG

ESCOLA DE SUINOCULTURA QUER A SUA OPINIÃO!
A Frísia está iniciando a Escola de Suinocultura 2018 e quer contar com a opinião dos
cooperados integrados na atividade para definir o foco do primeiro módulo do ano. Os
interessados poderão escolher entre maternidade, creche, gestação ou terminação.
Os encontros acontecerão nas sextas-feiras à tarde em Carambeí e o módulo tem
duração aproximada de quatro meses.
Para registrar sua sugestão, entre em contato pelo telefone 42-3231-9172 com Eloisa até o dia 15/01.

CAR É PRORROGADO
O prazo para que os produtores rurais registrem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi
prorrogado até 31 de maio de 2018. Em parceria com a UNICAMPO, a Frísia oferece aos seus cooperados a
possibilidade de realizarem o CAR de suas propriedades.
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail ambiental@frisia.coop.br, ou nos telefones: (42)
3231-9016 – com Francis ou (42) 3231 9380 – com Jean.

FRÍSIA E PARCEIRA DISPONIBILIZAM INTERNET VIA SATÉLITE
PARA COOPERADOS
Após período de testes e implantações, já está
disponível o pacote de internet via satélite da
HughesNet para os cooperados.
Em parceria com a Frísia, a empresa esteve na
Digital Agro mostrando a tecnologia e agora já
está disponível para adesão de interessados.
Líder mundial em internet via satélite, oferece
instalação fácil, suporte técnico e conexão
estável.

Os representantes estarão na Frísia e participarão das
reuniões comerciais (24 e 25 de janeiro) para explicar
melhor como são os planos e pacotes de adesão.
Para contratar, o setor de TI da Frísia será o
intermediador do negócio.
Os interessados poderão procurar pela Berenice na
Cooperativa.
Saiba mais! Ligue 42-3231-9050. O folder do parceiro
está disponível nas caixinhas dos cooperados.

Notícias

PALESTRA SOBRE MERCADO DE FEIJÃO REÚNE COOPERADOS
O setor Comercial Agrícola promoveu mais um encontro técnico para os cooperados no dia 15 de dezembro. Com
aproximadamente 100 pessoas no Auditório Leendert de Geus, em Carambeí, a apresentação técnica sobre o
Cenário de Mercado de Feijão trouxe atualizações e previsões sobre o mercado do grão.
Marcelo Lüders, analista da corretora agrícola Correpar, pôde informar detalhes do delicado momento que o
mercado se apresenta e esclarecer dúvidas aos presentes.
Para o setor comercial agrícola, o evento superou as expectativas. “Reunir um número significativo de cooperados
para falar de um mercado delicado, nesta época do ano, é sucesso. Estamos felizes com as participações”, avaliou
Alex Santin, coordenador Comercial. Mario Dykstra, gerente de Negócios Agrícola ainda complementa que “o setor
está trabalhando para oferecer novas palestras e encontros em 2018”.

Pauta Cultural

VISITANTES DO NATAL NO PARQUE FORAM PREMIADOS COM OS URSOS
Os ursos que ornamentaram a decoração natalina do Parque Histórico de Carambeí foram entregues para
participantes vencedores do concurso “O que é o Natal em Família para você?”.
Durante o período do Natal no Parque, os visitantes poderiam deixar seus depoimentos que respondiam a
pergunta. As melhores respostas foram selecionadas. Com 567 participantes, as seis frases que se destacaram
foram de Mateus Kugler, Nicolly M. Bueno, Greice Cristina de Oliveira, Carolina de Curitiba, Diandra Vaz e
Jacqueline Ahrem.
O Parque Histórico de Carambeí também presenteou Jocilene Bryk, Luiz Henrique Weinet e Pablo Ribeiro com
pelúcias.
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