Edição 12 – Ano 2018 – 22 a 28 de março
Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

REUNIÃO COMERCIAL MARÇO

Reuniões:

27/03 – 8h – Carambeí – Auditório
27/03 – 19h – Teixeira Soares – Entreposto
28/03 – 9h – Tibagi – Auditório
28/03 – 19h – Imbituva – Restaurante Delícia

23 de março – Escola de Suinocultura
23 de março – Treinamento de Sistema de Gestor Agrícola
23 de março – Reunião Comitê Pecuário
27 de março – Divulgação de Resultados Forratec
Auditório Leendert de Geus

Assuntos:
- Seguro Agrícola e Taxas dos Custeios de Inverno
- Comercial Cereais
- Análise de Solo e Agricultura de Precisão

Acompanhe os próximos eventos e/ou reuniões
que a Frísia participa ou realiza. Confira!

EXPEDIENTE
SEXTA-FEIRA SANTA: 30 DE MARÇO

Notícias

COOPERJOVEM REALIZA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DO ANO
A Frísia realizou entre os dias 20 e 22 de março a primeira etapa da formação do Cooperjovem, com 100
professores reunidos em Carambeí para capacitação dentro do cooperativismo. Atualmente participam os
municípios de Carambeí, Ponta Grossa, Tibagi, Teixeira Soares e Imbituva.
O Cooperjovem, através da Frísia, caminha para o seu
10° ano nos municípios em que a cooperativa atua.
Esta caminhada já formou centenas de professores e
alcançou milhares de alunos, levando os conceitos
básicos através da implantação de projetos
desenhados especialmente para cada comunidade.
O programa é uma iniciativa da cooperativa através do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
– Sescoop, do Sistema Ocepar.

Professores recebem capacitação em evento
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Comunicados

NOVA VERSÃO DO APLICATIVO FRÍSIA JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
O aplicativo Frísia para smartphones foi atualizado! Agora você pode conferir
todas as informações e notícias com mais agilidade diretamente no seu celular.
Também está disponível no aplicativo o Fala Cooperado, para enviar sugestões,
dúvidas e reclamações. Basta atualizar a versão do aplicativo!
Se encontrar dificuldades para atualizar ou ainda não tiver o aplicativo instalado,
entre em contato com Silvia pelo telefone 3231-9367 ou 98871-8049.

OPÇÃO DE CUSTEIO – SAFRA 2018/2018
Dentro da programação da Safra 2018/2018, o Setor de Cadastro solicita aos cooperados que informem
a opção de custeio, dentre as opções: Banco/Recurso Próprio/Capital de Giro/CPR Frísia.
Favor entrar em contato com Rudiard ou Diogo,
pelos telefones (42) 3231-9189 ou (42) 3231-9191.

Palavras da Governança

MAURO SERGIO SOUZA – Gerente de Negócios Pecuária
“Na pecuária leiteira o lucro está literalmente em cada centavo, por isso
o trabalho dos cooperados e da equipe técnica da Frísia precisa ser cada
vez mais voltado à utilização de ferramentas de gestão da
atividade. Isso visa o entendimento do negócio, a melhor atuação das
pessoas envolvidas, o domínio dos indicadores, a solução de problemas,
a melhoria constante da qualidade e da produtividade, o conhecimento
do seu custo de produção e o planejamento futuro do negócio.
Completamos dois anos de parceria com a Clínica do Leite (ESALQ-USP)
na Frísia, buscando a profissionalização da gestão das propriedades
através do sistema MDA e não paramos por aí. Este é o ano da
consolidação do projeto, através de encontros periódicos de todos os
envolvidos e da capacitação dos colaboradores que atuam diretamente
no processo produtivo no campo. Treinamentos em turmas menores
estão sendo realizados pela equipe técnica da Frísia, visando a
capacitação de novos membros dessa comunidade focada na melhoria
da gestão da sua atividade.

Mauro Sergio Souza

Tem sido um período de grande dedicação e aprendizado para todos os que aderiram e se engajaram neste
projeto e os resultados já são visíveis: cerca de 140 pessoas capacitadas e comprometidas, trabalhando na
organização dos processos, levando um produto com mais qualidade para nossas indústrias e melhor
rentabilidade para toda a cadeia produtiva.”
Quer saber mais sobre o MDA? Entre em contato com seu Técnico.
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Acontece na Frísia

PECUÁRIA PROMOVE A PRIMEIRA EDIÇÃO DO WORKSHOP MDA
No dia 15 de março, aconteceu na AFCB
em Carambeí, o 1º Workshop MDA.
Cerca de 40 produtores que
participaram da capacitação entre 2016
e 2017 estavam presentes na ocasião.
O encontro foi ministrado pelo
professor Paulo Machado, da Clínica do
Leite, que relembrou alguns dos
conceitos e ferramentas necessárias
para implantação e gestão do programa.

Capacitação contou com a presença de cerca de 40 produtores

Além dos cooperados, os funcionários de
propriedades leiteiras receberam um curso de
capacitação, ministrado pela Clínica do Leite.
Durante o encontro, os participantes puderam
relembrar sobre as ferramentas de gestão e como
aplicá-las na rotina da fazenda. Até o final do ano, os
funcionários passarão por mais duas capacitações.

COOPERADOS PARTICIPAM DE COLETA DE EMBALAGENS
Na última terça-feira, 20 de março, a Frísia em
parceira com a Assocampos promoveu mais uma
edição da coleta de embalagens vazias de agrotóxicos.
Ao todo, cerca de 20 cooperados participaram da
ação, que resultou na coleta de mais de 1600
embalagens e 140 kg de resíduos recicláveis.
Após a coleta na Frísia, os materiais foram
encaminhados a Assocampos, que realizará a
destinação correta.

Iniciativa garante a destinação correta dos resíduos

TENDÊNCIAS DE MERCADO FOI TEMA DE PALESTRA
Visando discutir as tendências de consumo na Europa
e nos Estados Unidos, a Frísia promoveu na última
segunda-feira, 19 de março, um encontro que reuniu
gerentes e membros da Diretoria da Frísia no
auditório Leendert de Geus, em Carambeí.
Os convidados puderam acompanhar a palestra
ministrada por Michael Horsch, que apresentou a
história da empresa Horsch e a importância da
inovação e tecnologia para fortalecer as organizações
no mercado. Cerca de 30 pessoas estavam presentes
na ocasião.

Gerentes e membros da Diretoria da Frísia

SOBRE A HORSCH
A Horsch é uma empresa alemã especializada em máquinas e implementos agrícolas de alta tecnologia
que atua no mercado desde 1980. Atualmente, ela atua em oito países, incluindo o Brasil.
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Pauta Cultural

PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ PREPARA
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE PÁSCOA
A Páscoa acontece no próximo domingo, 1º de
abril, e o Parque Histórico de Carambeí preparou
uma programação especial para a ocasião. Entre
sexta-feira e domingo, o Koffiehuis terá um
cardápio diferenciado, disponível no site do Parque
Histórico. O cliente que fizer uma reserva ganhará
como cortesia uma visita no Parque.
No domingo, as crianças poderão participar do zoek
de eieren, tradicional atividade holandesa que
corresponde a uma caça aos ovos. Ainda tem
a Oficina de Pêssankas, na qual as crianças terão a
oportunidade de conhecer a tradição ucraniana de
pintar os ovos.

Domingo de Páscoa reserva muita diversão para a garotada

Para mais informações, acesse o site
www.aphc.com.br ou pelo telefone 42 3231-9053.

* Com informações do site do Parque Histórico.

Avisos e Oportunidades

CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA INVERNO 2018/2018
A partir da próxima terça-feira, 27 de março, a corretora Claudio Balsano atenderá os cooperados
para contratação de seguro agrícola da cultura de inverno safra 2018/2018. O atendimento acontece
no Centro Administrativo, em Carambeí, das 7h45 às 16h.

FARM PROGRESS SHOW EM IOWA
Farm Progress Show - A maior exposição de
Máquinas e Equipamentos dos EUA – 08 dias e 07
noites nos EUA
Ida: São Paulo / Des Moines – 25 de agosto – volta:
Chicago / São Paulo – 02 de setembro

Investimento: a partir de U$ 3.494 a U$ 3.981,
dependendo do número de participantes +
passagem aérea (estimativa U$ 1.700 com seguro)
Confirmação mediante depósito de valor
equivalente a U$ 1.000.

Programa Básico: visitas técnicas a fazendas de
grãos e leite, Universidade de Iowa, Planta de Etanol,
Centro de Excelência da Monsanto, Farm Progress
Show, Fábrica de Tratores da John Deere.

Possibilidade de parcelamento em até 5x no boleto
(sem juros ) ou no cartão (acrescentar 3,9%).
Pagamento do restante até 25/06/18

Atrações: Mississippi River Casino Boat, Chicago City
Tour, Chicago Skydeck & Ledge, Shedd Aquarium,
Chicago Premium Outlet Mall

Inscrições e Informações
E-mail: contato@npkconsultoria.com
Contato Fone/WhatsApp: (42) 9 9833-0014

Informe Frísia em Foco
Textos / Diagramação: equipe de Comunicação e Marketing
Fale conosco! Dúvidas, críticas, sugestões:
Vivian – vivian.mello@frisia.coop.br / 42-3231-9021/ whats: 42-9-8885-6577
Silvia – silvia.roorda@frisia.coop.br / 42-3231-9367/ whats: 42-9-8871-8049
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