Edição 32 – Ano 2018 – 9 a 15 de agosto
Calendário da Semana

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

▪ 10 de agosto – sexta-feira – Conselho Fiscal
▪ 13 de agosto – segunda-feira – Reunião Semestral de Núcleos Sicredi (confira mais na pág. 2)
▪ 14 a 18 de agosto – terça-feira a sábado – Agroleite
▪ 16 de agosto – quinta-feira – Reunião de Diretoria

Acontece na Frísia

COOPERADAS PARTICIPAM DO PRIMEIRO MÓDULO DO
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MULHERES COOPERATIVISTAS
Igor Leal

Módulos educativos que visam
orientar as associadas da Frísia para
que possam atuar mais ativamente nos
negócios da sua propriedade. Esse é o
princípio do Programa de Mulheres
Cooperativistas, que teve início na
quarta-feira, 8 de agosto, no auditório
Leendert de Geus, em Carambeí.

Mulheres durante capacitação

Ao todo, cerca de 45 mulheres estiveram presentes no
primeiro encontro, ministrado pelo palestrante Marcelo
Bergamo. No módulo, as cooperadas puderam discutir sobre
a autogestão, abordando temas como análise de resultados e
expectativas e gestão por indicadores.
O coordenador de Comunicação e Marketing, Luciano Tonon
Silva, explica como será a dinâmica das capacitações:
“optamos por fazer um programa leve, pois sabemos que as
mulheres têm muitas atividades dentro da propriedade. Cada
módulo terá um assunto específico e voltado à gestão, seja
no âmbito da cooperativa ou da própria propriedade”.

Encontro foi medido por Marcelo Bergamo

O Programa de Capacitação de Mulheres Cooperativas é um modelo inédito criado pela Frísia em parceira com
ISAE e que é fruto de necessidades expostas pelas próprias associadas em rodadas de workshops feitos nas
unidades da cooperativa em 2017. Ao todo, serão cinco módulos que, além de autogestão, abordarão temas como
decisões estratégicas, análise de investimentos e gestão de mudança. As capacitações acontecerão em Carambeí e
Tibagi, totalizando 40 horas.
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FRÍSIA NA MÍDIA – DINHEIRO RURAL
A Frísia foi destaque na edição de julho da revista Dinheiro Rural. Com o título “a
cooperativa dos cooperativas” a revista traz uma matéria completa sobre o modelo de
intercooperação da Unium com entrevistas de Renato Greidanus, presidente da Frísia;
Frans Borg, presidente da Castrolanda e Erik Bosch, presidente da Capal. A reportagem
destaca a intercooperação como um modelo inovador e traz depoimentos de
cooperados sobre os impactos da Unium na rotina da propriedade.
A revista Dinheiro Rural está disponível nas bancas.

FRÍSIA RECEBE VISITA DE REPRESENTANTES DA COPLANA

O objetivo da visita foi conhecer o funcionamento da Frísia e
promover uma troca de experiência entre ambas as cooperativas.
Os visitantes, puderam assistir à apresentação institucional
ministrada pelo coordenador de Comunicação e Marketing, Luciano
Tonon Silva e entender sobre o modelo da intercooperação,
explicado pela coordenadora de B.I da Unium, Tais Roos.

André Mello

Na sexta-feira, 3 de agosto, a Frísia recebeu a visita da Coplana,
cooperativa fundada em 1963 com sede em São Paulo que
trabalha com cultura de cana-de-açúcar, amendoim, soja
e outras. Cerca de 20 representantes estiveram presentes no
auditório Leendert Geus, em Carambeí.

Visitantes durante apresentação da Unium

Além da passagem pela Frísia, os representantes conheceram o Parque Histórico de Carambeí e finalizaram a
visita no Moinho de Trigo, em Ponta Grossa.

SUPERCAMPO E UNIUM NA AGROLEITE
A Agroleite, feira promovida pela Castrolanda, acontece na
próxima semana e a Frísia estará presente com a marca
Supercampo, sua nova loja virtual. Os cooperados e visitantes
que passarem por lá, além de receber orientação para cadastro
no site, terão descontos exclusivos em todos os itens do site.
Além da Supercampo, a Unium estará presente com as marcas
Alegra, Herança Holandesa e Colônia Holandesa promovendo
degustação de produtos e trazendo as principais novidades.

Avisos e Oportunidades

REUNIÃO DE NÚCLEO SICREDI
A Sicredi convida todos os associados da Frísia para Reunião de Prestação de Contas 2018.
Data: 13 de agosto – segunda-feira
Horário: 9h30
Local: Auditório Fazenda Fortuna – Tibagi
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TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
O setor de Desenvolvimento Humano convida os associados para o Treinamento de Operação de
Manutenção de Tratores Agrícolas.
Data: 15 a 19 de outubro
Horário: 8h às 17h
Local: Sindicato Patronal Rural (fundos Contagri)
Os interessados e colaboradores de propriedades interessados, devem fazer sua inscrição com Edicleia: (42)
3231-9179 ou edicleia.sviercoski@frisia.coop.br.

Comunicados

PREÇOS PROMOCIONAIS EM PRODUTOS DA SUPERCAMPO
Em comemoração aos 93 anos da Cooperativa Frísia, as Lojas Agropecuárias estarão com preços
promocionais em todos os produtos que fazem parte da loja virtual SuperCampo na semana de
13 a 18 de agosto. Confiram os preços tanto nas lojas físicas, quanto na virtual.
Acesse www.lojasupercampo.com.br e aproveite mais esta oportunidade!

PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE SILAGEM DE MILHO
A Fundação ABC convida os produtores mantenedores e contribuintes para a premiação da decima edição do
Concurso de Silagem de Milho, que ocorrerá dentro do Agroleite 2018, no dia 17 de agosto (sexta), às 17
horas, no Centro de Eventos (Pessutão).
Na oportunidade serão divulgadas as dez silagens que melhor se destacaram. O produtor que ficar em
primeiro lugar leva uma viagem técnica para os Estados Unidos.

AGENDAMENTO PARA
ENTREGA DE FERTILIZANTES
DIRETO NA PROPRIEDADE

AGENDAMENTO
PARA TRATAMENTO DE
SEMENTE DE MILHO

O setor de Insumos está programando a retirada
antecipada de fertilizantes para Safra 2018/2019, com
desconto de R$ 7,00 por tonelada em nota fiscal. Esta
condição será concedida para quem agendar e
receber entre 12 de julho e 31 de agosto e é válida
apenas para os associados que agendarem carga
fechada da mesma fórmula de adubo e recebe-la
diretamente na propriedade. Neste caso, somente a
troca de nota fiscal acontecerá na cooperativa.

O setor de Insumos inicia no mês de agosto o
agendamento para o tratamento das sementes de
milho para Safra 18/19. As solicitações devem ser
feitas com, no mínimo, uma semana de
antecedência. O tratamento da Semente de Milho
Waxy será realizado somente aos sábados e, por
este motivo, os cooperados devem se programar
para que as sementes possam ser tratadas e
entregues dentro do prazo estipulado.

Para agendar, entre em contato com o setor de
insumos da sua unidade:
Carambeí – 42 3231-9088 ou 42 3231-9090
Tibagi – 42 3275-8087 ou 42 3275-8088
Ponta Grossa – 42 3700-2992 ou 42 3700-2994
Imbituva – 42 3231-8971
Teixeira Soares – 42 3231-8994
Tocantins – 63 2101-1501

Para agendar, entre em contato com setor de
Insumos de sua unidade:
Carambeí – 42 3231-9088 ou 42 3231-9090
Tibagi – 42 3275-8087 ou 42 3275-8088
Ponta Grossa – 42 3700-2992 ou 42 3700-2994
Imbituva – 42 3231-8971
Teixeira Soares – 42 3231-8994
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FABC – OPERAÇÃO SAFRA DE VERÃO
A Fundação ABC convida os agricultores associados da Frísia para participarem da Operação Safra Verão, no
qual os pesquisadores da instituição repassarão as últimas informações aos produtores. O encontro vai
ocorrer no dia 24 de agosto, no auditório da Fundação ABC, conforme programação abaixo:
8h45 - Café /Recepção
9h às 9h30 – Solos e Nutrição de Plantas - Estratégias de aplicação NPK e B em diferentes condições
climáticas para evitar perdas de nutrientes.
9h30 às 10h – Economia Rural - Custo Safra Verão 2018-19 e custo fixo.
10h às 10h30 – Fitopatologia – Prevenção: uma boa opção para o manejo de doenças da Soja.
10h30 às 10h45 – Intervalo
10h45 às 11h15 – MAAP - Compactação de Solo
11h15 às 11h45 - Agrometeorologia - (tema ainda não definido)

FORRATEC – ENCONTRO PARA PECUARISTAS
Os pecuaristas de leite da Frísia estão convidados para o Forratec de Verão, que vai trazer os
seguintes assuntos:
▪ Forragens & Grãos - Atualização dos genótipos de milho para silagem, aspectos importantes
do manejo da cultura com impacto na produção e qualidade;
▪ Fitopatologia - Importância do Manejo de Doenças da cultura do milho;
▪ Entomologia - Sugestões de manejo de pragas na cultura do milho.
A programação será no dia 24 de agosto, a partir das 13h30, no auditório da Fundação ABC.

Homenagem

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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