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ESPECIAL

SEGUNDA EDIÇÃO DA
DIGITAL AGRO ATRAI
PÚBLICO DIFERENCIADO

Milhares de pessoas, entre produtores rurais,
empreendedores e empresas ligadas ao agronegócio
passaram pela Digital Agro, feira promovida pela Frísia
em parceria com a Fundação ABC, que aconteceu no
Pavilhão de Exposições Frísia, em Carambeí.
Ao longo dos dois dias de feira, os participantes puderam participar de palestras,
painéis, startups e oficinas que demonstraram as principais tendências tecnológicas
dentro do agronegócio, além de conferir os estandes das mais de trinta empresas
expositoras. Confira como foi, neste Informe Frísia em Foco especial.

CERIMÔNIA MARCA A ABERTURA DA DIGITAL AGRO
Autoridades políticas e representantes da
Frísia e do agronegócio se reuniram na noite
de terça-feira, 12 de junho, para solenidade de
abertura da Digital Agro 2018.

A noite foi encerrada com a palestra “Agro 4.0:
da biotecnologia ao Big Data, à Agricultura
Sustentável e Inteligente”, ministrada pela
chefe geral da Embrapa Informática
Agropecuária, Silvia Maria Fonseca Silveira
Massruhá.

Renato Greidanus, diretor-presidente
da Frísia, discursa na abertura da feira

“

Estamos aqui
para mostrar como
será o futuro do
agronegócio
(...)
Renato Greidanus
diretor-presidente

“

Dando início à cerimônia o presidente da
Frísia, Renato Greidanus, salientou a
importância do evento: “Estamos aqui para
mostrar como será o futuro do agronegócio,
trocar experiências e nos preparar – como
indústria e cooperativa – para esse futuro”.
Renato ressaltou ainda, que as inovações
tecnológicas já estão presentes no campo,
sendo preciso criar um ambiente que favoreça
a competitividade da produção. “O Brasil é,
sem dúvidas, um grande player do mercado,
por questões tanto de clima como de
ambiente, é necessário usar a tecnologia para
potencializar esse desempenho”, destacou ele.
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EFEITOS DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
NO AGRONEGÓCIO SÃO DISCUTIDOS
DURANTE PRIMEIRO DIA DA FEIRA
Na quarta-feira, 13 de junho,
mais
de
500
pessoas
acompanharam o primeiro
painel do evento sobre
Megatendências. Em “Futuro
Inteligente Além da Inovação”,
Gil Giardelli apresentou casos
reais de inovação tecnológica.
Carlos Ortiz foi o segundo a
subir ao palco da Digital Agro.
O consultor fez um panorama
da digitalização no País e
também
abordou
suas
consequências – dos desafios
relacionados à conectividade,
à insegurança e o emaranhado
Pavilhão de Exposições Frísia foi palco de palestras e solenidades
de tecnologias.
.
Após o almoço, o consultor e pesquisador americano Jeffrey Bewley abriu o painel
Pecuária 4.0 falando sobre o uso de tecnologias de precisão para melhorar o
desempenho da produção. O pesquisador Iran José Oliveira da Silva encerrou a rodada
de palestras do dia, destacando o papel dos animais no processo de coleta dos dados.
No Circuito Startup, seis iniciativas tiveram a oportunidade de apresentar suas soluções
durante a feira. O primeiro dia foi finalizado com duas oficinas realizadas
simultaneamente: no mini auditório, Wilson Arikita da MGC Terraceamento apresentou
o passo a passo da sistematização de terraços feita com drones. Enquanto isso, no
pavilhão de palestras, Marcelo Anton da Agraris, falou sobre a escolha e a operação de
desse tipo de tecnologia

PALESTRAS DO SEGUNDO DIA ABORDAM A
AGRICULTURA 4.0 E O AGRONEGÓCIO DO FUTURO
Nem mesmo o frio atrapalhou a Digital Agro. No segundo dia da feira, foi a vez de Yosef
Akhtman, da Gamaya e Swiss subir ao palco abordando a sustentabilidade e
transformação digital. Em seguida, foi a vez de Paulo Pagliusi, da KPMG e Isaca, que
falou sobre os riscos e desafios para o uso de tecnologias emergentes na agropecuária
digital. No período da tarde, Luiz Rasquilha da Inova Consulting abriu o painel com o
tema Agro Business Inteligence: as agro trends e Indústria 4.0. Para encerrar com chave
de ouro, Luiz Otávio Fonseca, da IBM, abordou o papel fundamental do agrodigital para
toda a cadeia produtiva.
E não apenas de palestras foi feita a Digital Agro. As startups reuniram mais seis
empresas que apresentaram sistemas, plataformas, modelos de processamento e outra
soluções para agricultura 4.0 e o agronegócio do futuro. A Agaris e MGC
Terraceamento retornaram mais uma vez com as oficinas de drones e sistematização
de terraços e a Stara e Timber aplicaram práticas com pulverizadores e harvester.
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Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

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

15 de junho – Escola de Suinocultura
18 de junho – Reunião de Diretoria
20 de junho – Reunião Comercial Carambeí
Reunião Comercial Teixeira Soares
Comitê Suinícola
Comitê Agrícola

21 de junho – Reunião Comercial Tibagi
Reunião Comercial Imbituva
2º Encontro de Gestão MDA
Conselho Fiscal
22 de junho – Comitê Pecuário

Comunicados

PROGRAMAÇÃO DE INSUMOS 2018/2019
Está aberto o período de programações de insumos para a próxima Safra de Verão (soja, milho, feijão,
pastagens anuais e perenes de verão e silagens de verão). Os agendamentos podem ser feitos diretamente
com os agrônomos. O prazo encerra em 29 de junho. Não deixe para última hora!

COLETA DE RESÍDUOS DE MANUTENÇÃO
O setor ambiental da Frísia promove nos dias 26 e 27 de junho a Coleta Legal de resíduos de manutenção
de equipamentos e veículos agrícolas. Os associados poderão entregar embalagens de óleo
(preferencialmente em bags), filtros, panos, estopas, EPIs e outros resíduos sólidos contaminados com
óleos ou graxas. Confira a programação e participe!
Em caso de dúvidas, contate o setor ambiental nos telefones 42 3231-9016/ 42 3231-9167 / 42 3231-9380.

Dia 26/06/2018
Local
Cooperativa Frísia - Entreposto de Imbaú

Horário
10:15

11:15

Cooperativa Frísia - Entreposto de Tibagi I

13:00

14:00

Cooperativa Frísia - Matriz

15:10

16:10

Horário
08:00

09:00

10:10

11:10

Dia 27/06/2018
Local
Cooperativa Frísia - Entreposto de Ponta Grossa I
Cooperativa Frísia - Entreposto de Imbituva
* OBS: não poderão ser entregues pneus e lâmpadas.

PESQUISA SOBRE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Para melhorar a disponibilidade de peças agrícolas e aumentar o poder de compra junto aos nossos
fornecedores, as lojas agropecuárias da Frísia, estão promovendo um questionário sobre o programa de
revisão preventiva da linha agrícola. Para responder, basta acessar o link: bit.do/pesquisafrisia.
A pesquisa já está disponível e pode ser respondida até 22 de junho. Participe. Sua opinião é muito
importante para nós!
Para mais informações, contate a Loja Agropecuária pelo telefone (42) 3231-9051.
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Avisos e oportunidades

VENDA DE IMÓVEL RURAL – FAZENDA BANHADÃO
A Frísia Cooperativa Agroindustrial coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado, um
imóvel rural de sua propriedade, conforme as especificações abaixo:
Denominação do imóvel: Fazenda Banhadão
Localização: Ortigueira-PR
Área total: 302,44 há
Área agricultável: 192 há aproximadamente / Número de matrículas: 9 / Modalidade de venda: ad corpus /
Preço mínimo: R$ 6.300.000,00
As propostas devem ser enviadas ao Comitê de Crédito da Frísia, protocoladas na Secretaria da Diretoria,
até o dia 13 de julho, às 16h30.
O Comitê de Crédito se reserva ao direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar todas as
recebidas, a seu critério.

VENDA DE IMÓVEL RURAL - FAZENDA SÃO DANIEL (matrícula 26.506)
A Frísia Cooperativa Agroindustrial coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado,
um imóvel rural de sua propriedade, conforme as especificações abaixo:
Denominação do imóvel: Fazenda São Daniel
Localização: Carambeí/Castro
Matrícula: 26.506/ Área total: 95,39 há / Área agricultável: 53,70 há/ Modalidade de venda: ad
corpus / Preço mínimo: R$ 5.100.000,00
As propostas devem ser enviadas ao Comitê de Crédito da Frísia, protocoladas na Secretaria da
Diretoria, até o dia 29 de junho, às 16h30.
O Comitê de Crédito se reserva ao direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar todas
as recebidas, a seu critério.

VENDA DE IMÓVEL RURAL - FAZENDA SÃO DANIEL (matrícula 26.507)
A Frísia Cooperativa Agroindustrial coloca à venda, com lance em modalidade envelope fechado,
um imóvel rural de sua propriedade, conforme as especificações abaixo:
Denominação do imóvel: Fazenda São Daniel
Localização: Carambeí/Castro
Área total: 200,75 há / Área agricultável: 72,6 há / Modalidade de venda: ad corpus / Preço
mínimo: R$ 5.650.000,00
As propostas devem ser enviadas ao Comitê de Crédito da Frísia, protocoladas na Secretaria da
Diretoria, até o dia 29/06/2018, às 16h30min.
O Comitê de Crédito se reserva ao direito de escolher a melhor proposta, bem como, rejeitar todas
as recebidas, a seu critério.

Informe Frísia em Foco
Textos / Diagramação: equipe de Comunicação e Marketing
Fale conosco! Dúvidas, críticas, sugestões:
Silvia – silvia.roorda@frisia.coop.br / (42) 3231-9367 / Whats: (42) 9 8871-8049
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