INFORMAÇÕES COM A QUALIDADE FRÍSIA!

DIGITAL AGRO: DIAS E PROGRAMAÇÃO
Palestras
11 de Junho

Palestras
12 de Junho

Palestras
13 de Junho

Ricardo Amorim:
Por que a economia deve melhorar e crescer
mais do que você imagina nos próximos anos?
Como aproveitar as oportunidades?

Ole Green:
(AgroIntelli)
Robótica e implementos inteligentes na
agricultura.

Leonardo Vecchi:
(BOSCH)
Plataforma Nevonex.

André Pessôa:
Cenários para os Mercados de Soja e Milho.

Fábio Teixeira:
(HyperCubes)
Imagens hyperspectrais em alta resolução
temporal.
Fabrício Lira:
(CPqD)
Desafios para a transformação digital no
agronegócio brasileiro. Transformação digital
para fazendas de gado.
Daoud Urdu:
(Wageningen University)
Desenvolvimentos de IoT para Agro na Europa.

Antonio Mauro Saraiva:
(USP)
Agricultura de precisão: um lado digital da
agricultura.
Lucíola Alves Magalhães:
(Embrapa Territorial)
Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial
aplicados aos desafios da agropecuária
brasileira.
Cristiano Correia:
(John Deere)
Digital conduzindo decisões.
Leandro Karnal:
(Doutor em História Social USP)
Relação interpessoal em tempos de inovação.

CUIDAR DO PLANETA É ESSENCIAL!
Você sabia que os resíduos eletrônicos contêm substâncias químicas como chumbo, mercúrio, cádmio, berílio, entre outros, e seu descarte
incorreto pode causar contaminação do solo e da água?
Pensando no futuro do nosso planeta e como iniciativa para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Frísia fará a coleta de materiais,
como computadores, televisores, telefones, impressoras, tablets, aparelhos de som, celulares e etc, para realizar o descarte correto.
Faça a sua parte, trazendo os seus resíduos nos pontos de coleta - lojas agropecuárias e prédio administrativo de Carambeí, até o dia 12
de junho.

COMO POSSO REDUZIR
MEUS CUSTOS DE
PRODUÇÃO?
O primeiro passo é saber quanto custa a sua produção! Conheça
o sistema AGRIWIN e faça uma gestão financeira de forma simples e
moderna! O sistema está integrado com a cooperativa, facilitando
sua utilização. Todo controle que você precisa em uma só ferramenta
on-line e 100% segura.
Mais informações com Marcelo Assunção,
pelo telefone: (42) 3231-9362.

PROGRAME A SUA SAFRA
Já está aberta a temporada de Programação da Safra de Verão
2019/2020. Se você ainda não realizou a sua, entre em contato o mais
breve possível com o seu Agrônomo.
Fique atento, o prazo vai até 17 de junho!

PARABÉNS, MOINHO HERANÇA HOLANDESA!
Há 5 anos concretizávamos um grande sonho!
Com a inauguração do Moinho Herança Holandesa, ficamos ainda mais próximos de nossos clientes e atingimos a excelência em todas as
etapas de fabricação.
E sabe o que mais nos motiva? Sua confiança! É por você que alcançamos novos patamares de qualidade diariamente.
Obrigado por acreditar!
Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos!

DENTAL UNI
Agora você têm um consultório odontológico na Frísia!
Segunda, Quarta e Quinta-feira das 09h às 17h.
Local: Fundação Frísia - 2º andar.
Ligue e agende sua consulta: (42) 3231.2057 - Simone.

Fale conosco!
desenvolvimentohumano@frisia.coop.br
(42) 3231-9198/ (42) 9 8871-8049

VACINAÇÃO
A Frísia promoverá pela primeira vez em Tocantins a campanha
de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe e outras
complicações.
Cada dose terá valor de R$ 38,00 e será debitado na conta
corrente do associado. O benefício é válido para cooperados,
familiares e funcionários de propriedade.
As reservas deverão ser realizadas até 18 de junho, com Sara, pelo
telefone (63) 2101-1511.
O dia “D” da vacinação será no dia 25 de junho, das 13h30 às 15h, na
Unidade de Tocantins.

