Edição 13 – Ano 2018 – 29 de março a 4 de abril
Calendário da Semana

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

Reuniões:
- 3 de abril – Comitê de Crédito
- 3 de abril – Reunião de Diretoria
- 5 de abril – Conselho Fiscal
- 6 de abril – Reunião ASTEC Frísia e terceiros

Notícias

FRÍSIA PROMOVE ESTUDOS VOLTADOS PARA O TOCANTINS
Representantes da Frísia Cooperativa Agroindustrial estiveram no Tocantins, junto a pesquisadores da
Fundação ABC, para visitar os campos experimentais da cooperativa. Ao todo, foram mais de 1.100
quilômetros rodados durante os dias 11 e 14 de março. O objetivo da ação foi averiguar o status dos
estudos de fertilidade de solo e variedades de soja conduzidos no estado. Além dos seis pesquisadores da
Fundação ABC, participaram também o superintendente da Frísia, Emerson Moura; o gerente agrícola da
cooperativa, Mario Dykstra; o coordenador técnico agrícola Angelo Marcio Vieira; o engenheiro agrônomo
Rafael Nadal; e a coordenadora da unidade Frísia no Tocantins, Érica Lima.
Este é o segundo ano consecutivo que a
cooperativa testa variedades de soja e a primeira
vez que realiza o estudo de fertilidade de solo
voltado para a região. Também são realizados
trabalhos com avaliação de potencial produtivo de
híbridos de milho. Outras linhas de pesquisa já
estão sendo estudadas para implementação na
próxima safra.

Para a realização dos estudos, foram selecionados
cooperados das regiões de Aparecida do Rio
Negro, Nova Rosalândia, Dois Irmãos e
Marianópolis, abrangendo diversos tipos de solo.
Os produtores selecionados disponibilizaram áreas
de um a dois hectares, nas quais os testes foram
feitos em etapas com quatro repetições. A
apresentação dos resultados está prevista para
acontecer entre maio e junho de 2018.

Comitiva no Tocantins
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4 DE ABRIL

Acontece na Frísia

FRÍSIA EM FOCO: NOVAS EDIÇÕES
DA TV E REVISTA
A Frísia lançou, nas últimas semanas, as novas edições da
Revista Frísia em Foco e da Frísia em Foco TV.

Com reportagens sobre sucessão familiar, a revista foi
distribuída aos cooperados e estão disponíveis para
serem retiradas nas ‘caixinhas’.

E a Frísia em Foco TV trouxe o Clube de Bezerras como pauta da reportagem. Para conferir, entre no
site da Frísia e clique em TV Frísia! Ou acesse na página da cooperativa no Facebook.

Palavras da Governança

JOHANNES ARTUR VAN DER MEER – Diretor-secretário
“O que celebramos na Páscoa? Em uma época de renovação,
refletimos sobre nossas vidas: de que forma atuamos no dia a dia,
seja em casa ou no trabalho? O que temos conversado com
nossos filhos e como é o nosso convívio com colegas?
Quantas vezes somos envolvidos em situações que trazem
angústia e sofrimento, tristezas e decepções. Mesmo assim,
continuamos em uma luta diária para nos reinventar e superar as
dificuldades.
O termo Páscoa se originou a partir do latim Pascha, que por sua
vez, deriva do hebraico Pessach / Pesach, que significa “a
passagem”, para lembrar a libertação do povo de Israel da
escravidão do Egito. Assim, a Páscoa Cristã nos lembra a
libertação dos pecados pelo sacrifício do Filho de Deus, Jesus
Cristo, na cruz do calvário, e Sua gloriosa ressureição ao terceiro
dia, para uma nova vida, que é ofertada a cada um de nós.

Johannes Artur van der Meer

Que assim possamos aproveitar a época da Páscoa para nos reinventar e buscar uma nova realidade em
nossas vidas, trazendo mais amor e paz aos nossos ambientes, celebrando as oportunidades que nos são
dadas todos os dias. Que todos tenham uma Feliz Páscoa e que sejamos tocados pela

fraternidade que este momento nos proporciona.”
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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 42-3231-9367 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.
Contato com Rudiard ou Diogo, pelos telefones (42)
3231-9189 ou (42) 3231-9191.

VIAGEM TÉCNICA PARANÁ
A Frísia convida os cooperados para participarem de viagem técnica pelo Paraná, entre os dias
8 e 15 de maio de 2018. As inscrições deverão ser feitas até 4 de abril, com Silvia pelos telefones (42)
3231-9367 ou 98871-8049 ou através do email silvia.roorda@frisia.coop.br
Importante: As vagas serão reservadas por ordem de inscrição, um participante por matrícula e
eventuais desistências serão permitidas apenas com a transferência para outro cooperado. Custo
altamente subsidiado, no valor de R$ 1.000,00 por pessoa. Para que a viagem seja confirmada espera-se
o mínimo de 20 inscrições.

AGENDE-SE: 18 DE ABRIL – CERTIFICAÇÃO CRS
Fazenda Certificada, o que posso ganhar com isso?
Objetivando conhecer e entender melhor as vantagens da certificação CRS, a Frísia convida seus cooperados
Agrícola (Soja) para a apresentação do Programa de Certificação da Propriedade.
Data: 18 de abril de 2018 - Quarta feira.
Local: Auditório Frísia – Leendert Ari de Geus – às 8h
Para saber mais – contate a Assistência Técnica da Frísia
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VISITAS

DIRETORIAS DO CITIC AGRI FUND E LP SEMENTES
VISITAM A FRÍSIA
As diretorias do Citic Agri Fund e da LP Sementes
visitaram, em março, a Frísia. Estiveram presentes o
diretor-geral do Citic Agri Fund, Shi Liang; o
secretário do board da LP Sementes Jiabao Wang; o
diretor nacional de vendas da LP Sementes, Gustavo
Bueno; o gerente de vendas da nova marca da LP
Sementes para a região, Gustavo Ortiz; e o
franqueado da marca na região, Julien Aranha. O
grupo foi recebido pelo gerente de negócios agrícola
da Frísia, Mario Dykstra, e pelo coordenador
comercial de sementes da cooperativa, Antonio
Alberto Gomes da Silva.
Shi Liang destacou a importância da China como mercado consumidor de proteínas animal e vegetal do
Brasil e falou sobre a estratégia de investir em pesquisas de germoplasma e biotecnologia no Brasil. Com
dois centros de pesquisa e desenvolvimento de germoplasma de milho nos Estados Unidos, sete unidades
de pesquisa na China e no Sudoeste Asiático e, agora, também no Brasil, a LongPing está construindo uma
plataforma global de germoplasma de milho para acelerar a criação de novos híbridos.
A LP Sementes é resultado da aquisição dos ativos de milho da Dow AgroSciences no Brasil por US$ 1,1
bilhão pela Long Ping High Tech e pelo Citic Agri Fund. O negócio deu origem à LP Sementes, empresa
brasileira de capital chinês que possui participação de liderança no mercado brasileiro de sementes de
milho. No segundo trimestre de 2018, a empresa irá lançar uma nova marca de sementes de milho de alta
performance se unindo à Morgan Sementes para compor o portfólio da empresa.

Avisos e Oportunidades

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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