Edição 2 – Ano 2019 – 10 a 16 de janeiro

Calendário da Semana

REUNIÕES E EVENTOS

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

RESERVE A DATA

15

de janeiro (3ª-feira)
Comitê de Crédito

25

de janeiro (6ª-feira)
Op. Safra Agrícola
Matriz (manhã)

25

de janeiro (6ª-feira)
ForraTEC - Pecuária
Matriz (tarde)
Confira mais na página 2

Comunicados

PLANO DENTAL UNI PARA COOPERADOS
Já pensou contar com uma rede de dentistas por um preço bem acessível? A Dental Uni,
em parceira com as cooperativas pertencentes a Unium está oferecendo plano
odontológico feito especialmente para cooperados, familiares e funcionários das
propriedades. Confira um pouco mais sobre o plano:
- O plano odontológico da Dental Uni tem abrangência nacional e atua em mais de 800
cidades com rede de atendimento. A cooperativa oferece duas opções que cobrem cerca
de 234 procedimentos. A taxa mensal para o plano básico é de R$ 9,90 por pessoa. Caso
queira inserir a opção de ortodontia e implantes, o plano aumenta para R$ 49,90 por
pessoa.
Para aderir aos planos, entre em contato com Jamile através do telefone: 42 3231-9039.
Willy Fernandes

CALENDÁRIOS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS
Um novo ano começa e com ele vem muitas ações
para planejar. E para facilitar essa tarefa, a Frísia
preparou um calendário para você! A partir desta
quinta-feira, 10 de janeiro, cada cooperado receberá
uma unidade pelas suas caixinhas de
correspondência.
O desenho deste ano foi feito pela ilustradora Clarissa
França, de Curitiba.
Design do calendário deste ano
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FORRATEC DE INVERNO
A Fundação ABC, com o apoio da Frísia, Castrolanda e Capal, realizará nas cidades sedes
das cooperativas um encontro técnico com os pecuaristas de leite, com as seguintes
apresentações:
Agrometeorologia
Aplicações agrometeorológicas para pecuária
Economia Rural
Atualização do custo no impacto financeiro
das forrageiras de inverno na dieta
Forragens & Grãos
Atualização das forrageiras de inverno

RESERVE A DATA
- 25 de janeiro, sexta-feira;
- Auditório Leendert de Geus;
- Início às 13h30

OPERAÇÃO SAFRA INVERNO
A Fundação ABC, com o apoio das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, realiza mais
uma edição da Operação Safra de Inverno. Neste encontro, os coordenadores de pesquisa
da instituição repassam as últimas orientações para a próxima safra.
25 de janeiro – sexta-feira

Auditório Leendert de Geus

Início às 8h45

PROGRAMAÇÃO

10h15 às 10h30 - Intervalo

8h45 - Recepção

10h30 às 11h15 - Cereais de Inverno: Momento
de controlar doenças fúngicas
Senio José Napoli Prestes – Fitopatologia

9h às 9h30 - Previsão Climática
Rodrigo Yoiti Tsukahara – Agrometeorologia
9h30 às 10h15 - Cultivares de trigo e cevada:
Sugestões para a safra 2019
Helio Antonio Wood Joris - Fitotecnia

11h15 às 12h - Custos de Produção
Claudio Kapp Junior - Economia Rural
12h - Encerramento

NOVA FORMULAÇÃO DAS RAÇÕES BATAVO
Visando melhorar ainda mais a qualidade de nossos produtos, a partir de 10 de janeiro,
quinta-feira, as rações Batavo B15 , B18 , B3B Especial e B3B Pec 20 à granel passam a
conter em sua composição o Diflubenzuron (Difly). A nova formulação foi pensada com o
objetivo de auxiliar no controle de moscas domésticas nas propriedades, melhorando a
biossegurança e diminuindo os prejuízos que causam na Pecuária de Leite.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu técnico da pecuária para saber mais!
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Acontece na Frísia

MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS VÃO FORTALECER OS
NÉGÓCIOS DA COOPERATIVA
Para dar mais foco em áreas importantes de seus negócios em 2019, a Frísia inicia o ano com
mudanças organizacionais. A partir de agora, as áreas Comercial e Agrícola terão seus trabalhos
desenvolvidos por duas gerências distintas. Outra gerência que passa por mudanças é a de
Supply Chain, ou também conhecida como Serviços e Logística. Essas três áreas permanecem
subordinadas ao superintendente, Emerson Moura. Para ele, os ajustes na estrutura são a
preparação para a cooperativa contar com uma gestão mais moderna. “Estamos inovando mais
uma vez sem deixar de vislumbrar que a Frísia seja uma das melhores empresas para se
trabalhar em nosso setor”, destaca Moura.
A nova Gerência Agrícola tem sob sua administração as áreas de Assistência Técnica, Silvicultura
e Ambiental, além da área de Sementes que se divide entre Produção, Beneficiamento,
Laboratório e Comercial. As mudanças promovidas pela cooperativa garantem maior ênfase no
negócio agrícola, fortalecendo assistência técnica, as áreas ambiental, florestal e de sementes,
cuja previsão é de crescimento entre 8% a 10% no faturamento em 2019.
Divulgação
Já a Gerência Comercial, liderada por Mario
Dykstra, engloba as áreas de Compras Geral,
Comercial de Cereais, Distribuição de
Insumos, além da área Comercial de Insumos
– dividida entre Agroquímicos e Fertilizantes.
Para dinamizar a comercialização de
produtos, a Gerência de Supply Chain,
responsável pelo escoamento de insumos e
de produtos, passa a contar com uma
coordenação de e-Commerce.
Além disso, a Frísia terá um foco maior no
processo de aquisição e distribuição de
fertilizantes, agroquímicos, materiais diversos
e vendas de cereais. Outro objetivo que deve
ser alcançado com essas mudanças é o
estabelecimento de parcerias com outras
cooperativas paranaenses por meio da
Intercooperação.

Emerson Moura

“ESTAMOS INOVANDO MAIS UMA
VEZ SEM DEIXAR DE VISLUMBRAR
QUE A FRÍSIA SEJA UMA DAS
MELHORES EMPRESAS PARA SE
TRABALHAR EM NOSSO SETOR”

Emerson Moura, superintendente
A PARTIR DE AGORA...

AGRÍCOLA

COMERCIAL

Mario Dykstra

Passa a ser

AGRÍCOLA
Gerente a ser
contratado

COMERCIAL
Mario Dykstra
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Frísia na Mídia

COOPERADA É DESTAQUE EM REPORTAGEM
E a Frísia encerrou o ano de 2018 sendo destaque
na mídia! A edição 25 da revista D’PontaAgro traz
uma reportagem sobre o Programa de Capacitação
de Mulheres Cooperativistas, promovido entre os
meses de agosto e novembro.
A matéria destaca a força das Mulheres no
agronegócio e traz uma entrevista com a assessora
de cooperativismo, Silvia Roorda e a cooperada
Lorena Coppla, uma das participantes do programa.

Divulgação

Unium
Os resultados da intercooperação foram destaque
na capa da revista. A matéria escrita pelo jornalista
Fernando Rogala aborda os avanços da Unium
durante o ano que passou e destaca os principais
investimentos previstos para 2019, como a fábrica
de leite em pó e a nova Unidade Produtora de
Leitões (UPL).
A revista D’PontaAgro está disponível nas bancas.

Lorena Coppla foi destaque na reportagem

Pauta Cultural

EQUIPE DO PARQUE HISTÓRICO RECEBE TREINAMENTO DE
ACESSIBILIDADE
O Parque Histórico realizou uma parceria com a Associação de Deficientes Físicos de Ponta
Grossa (ADFPG) com o intuito de renovar o treinamento de acessibilidade oferecido aos
funcionários. A prática, conduzida pela ADFPG aos mediadores e o corpo técnico do museu, foi a
vivência com os portadores de necessidades especiais.
Divulgação

“O treinamento de acessibilidade oferecido a equipe do
Parque foi realizado em 2016. Desde então trocamos alguns
funcionários e a própria capacitação já estava obsoleta.
Sentíamos a necessidade de aprimorar nosso atendimento
para os visitantes com necessidades especiais. A prática
oferecida pela Associação de Deficientes foi excelente, pois
nos deparamos com as dificuldades corriqueiras e diferente
de cada membro da ADFPG.”, declara Leandro Carneiro,
coordenador de mediação do Parque.

Equipe APCH durante treinamento

Com informações do site do APHC.

Informe Frísia em Foco
Redação: Igor Leal; Silvia Roorda
Diagramação: Igor Leal
Fale conosco! – comunicacao@frisia.coop.br ou 42 3231-9176
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