Frísia Cooperativa Agroindustrial

Edição 05 – Ano 2019 – 31 de janeiro a 6 de fevereiro

É HORA DE RENOVAR!
Esse é o novo Informe Frísia em Foco. Desde janeiro de 2018 você convive com ele, toda quintafeira, seja pelo e-mail, Whatsapp ou nas caixinhas disponíveis na unidade. Por aqui, você pode ler
os comunicados e as notícias de todos os setores da cooperativa. E já estava na hora de renovar.
Por isso, o Informe Frísia em Foco está mais bonito e moderno com cores que remetem à
cooperativa e deixam a experiência da leitura mais direta. Além disso, tudo o que você vê por
aqui, ainda encontra no aplicativo do cooperado e na extranet, para ter a notícia mais próxima de
você. Muitas novidades vem ao longo desse ano e você acompanha tudo por aqui no Informe
Frísia em Foco. Boa Leitura!

PRÉ-ASSEMBLEIAS

Agenda Reuniões
e Eventos

05/02

04/02
(2ª-feira)
Reunião Produtores de Sementes
Cbeí– 8h – Aud. Leendert de Geus
Tbg – 13h - Aud. Fazenda Fortuna

05/02
(3ª-feira)
Reunião de Diretoria
Cbeí – 9h – Matriz

06/02

(4ª -feira)
(3ª -feira)
Pré-assembleia
Pré-assembleia
Pecuaristas Suinocultores Pecuaristas de Leite
19h – Aud. Leendert de
19h – Aud. Leendert de
Geus
Geus

07/02

11/02

(5ª -feira)
Pré-assembleia
Agricultores
19h – Aud. Leendert de
Geus

(2ª -feira)
Pré-assembleia
Tocantins
17h30 – Céu Palace
Hotel

REUNIÃO DE COOPERADOS

13/02

13/02

14/02

14/02

(4ª -feira)
Carambeí
8h – Aud. Leendert de
Geus

(4ª -feira)
Imbituva
19h – Restaurante
Delícia

(5ª -feira)
Tibagi
9h – Aud. Fazenda
Fortuna

(5ª -feira)
Teixeira Soares
19h - Entreposto

1

Fique de olho
AS PRÉ-ASSEMBLEIAS ESTÃO CHEGANDO!
E você sabe qual a importância de participar dessas reuniões? O Informe Frísia em Foco explica
para você!
As pré-assembleias são reuniões de cooperados que antecedem a Assembleia Geral
Ordinária (AGO) da cooperativa. Na Frísia, são promovidas anualmente na matriz, em
Carambeí, e reúnem separadamente as áreas agrícola, pecuária leiteira e pecuária suinícola.
As pré-assembleias são mecanismos formais de governança cooperativa, já que um de seus
principais objetivos é garantir transparência e prestação de contas ao cooperado, dono da
cooperativa, sobre as condições econômico-financeira e social da organização. Tanto as préassembleias quanto as assembleias são verdadeiros fóruns permanentes de debate,
informação e decisão coletiva.
Pensando em tudo isso, a cooperativa convida a participar desse momento no qual você
pode ver os resultados e expor suas ideias para este novo ano que se inicia. A Frísia acredita
que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos e te espera para ouvir sua opinião e
construirmos juntos uma cooperativa cada vez mais justa e igualitária.
As pré-assembleias acontecem de 5 a 7 de fevereiro, em Carambeí e dia 11 de fevereiro em
Tocantins (confira locais e horários na página 1).

SEMANA DE COMPRAS NAS LOJAS AGROPECUÁRIAS
As lojas agropecuárias promovem, entre os dias
1º e 15 de fevereiro mais uma edição da
Semana de Compras Programadas. Durante
este período, os cooperados poderão comprar
produtos veterinários da linha AGENER com
preços diferenciados e podem parcelar em até
5x na conta do cooperado. Aproveite e corra até
uma das lojas agropecuárias mais próxima!

SEGUNDA VIA DE NOTAS FISCAIS DEVEM SER ENTREGUES
A PREFEITURA
Atenção produtores rurais de Carambeí!
As segundas vias das notas fiscais emitidas pelo município até 31 de dezembro de 2018 devem ser
entregues na sede da Prefeitura, em Carambeí, o mais breve possível para baixa. As notas fiscais
vencidas e canceladas também deve ser entregues. Ficou com alguma dúvida? fale com Luiz Carlos
Iung pelo telefone 42 3231-8351.
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VIAGENS TÉCNICAS EM 2019
A NPK Consultoria já está recebendo inscrições para duas das maiores feiras do mundo! Confira:
Farm Progress Show Canadá
Ida – São Paulo/Regina (SK) – 16 de junho,
domingo.
Volta – Toronto (ON)/São Paulo – 24 de
junho, segunda-feira.
Maior feira de máquinas e equipamentos do
Canadá. Inclui Regina (SK), Toronto (ON),
deslocamentos
com
ônibus
luxo,
hospedagem em hotéis confortáveis em AP
duplo, todas as refeições, visitas técnicas a
fazendas de grãos, universidades em
Saskatchewan e Guelph, Farm Progress Show
Canadá, vinícola, passeios em Niágara e
Toronto e compras em outlet, gastronomia
selecionada, kit viagem, apoio para tradução,
passaporte e visto consular.
Valores a partir de U$ 3.356/pessoa + aéreo
Pagamento em até 5x no boleto ou cartões
(+taxas)
Confirmações até 15 de fevereiro

World Dairy Expo
Ida - São Paulo/Chicago – 27 de setembro,
sexta-feira.
Volta – Chicago/São Paulo – 06 de outubro,
domingo.
Maior feira de gado leiteiro dos EUA. Inclui
Chicago e Madison, deslocamentos com
ônibus luxo, hospedagem em hotéis
confortáveis em AP duplo, todas as
refeições, visitas técnicas a fazendas de leite
e central de inseminação, World Dairy Expo,
passeios em Chicago e Madison, compras
em outlet, gastronomia selecionada, kit
viagem, apoio para tradução, passaporte e
visto consular.
Valores a partir de U$ 3.300/pessoa + aéreo
Pagamento em até 5x no boleto ou cartões
(+taxas)
Confirmações até 15 de março

Mais informações com Nadiel pelo e-mail contato@npkconsultoria.com.br ou Whats 42 9 9833-0014.

FAZENDA SEGURA
Nós temos uma novidade para você!
A NTI, uma empresa da Frísia e Castrolanda lança o
Fazenda Segura, um pacote de ferramentas feitas para
que os associados possam armazenar informações e
garantir a segurança de dados da sua propriedade.
Com o pacote do Fazenda Segura você pode ter acesso a
ferramentas usadas internamente por ambas as
cooperativas como o pacote completo do Office 365, antivírus, e-mails e outras funcionalidades.
Além dos programas, vocês ainda conta com toda a
assistência que promove treinamentos, visitas técnicas,
materiais de instrução e até um canal de vídeos com dicas
para utilizar da melhor forma. E o melhor de tudo: com um
valor mensal de investimento de apenas R$ 76,22.

NTI oferece soluções para cooperados

Ficou interessado e quer assinar o serviço? Entre em contato com Melk pelo telefone 42 991438664. Quem quiser saber mais, a equipe do NTI estará presente nas pré-assembleias, em
Carambeí, para tirar todas as dúvidas dos associados. Aproveite mais esse benefício!
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Pelo campo - Agrícola

REUNIÃO COM PRODUTORES DE SEMENTES
A UBS convida os produtores de sementes para reunião sobre Projeto Dano Zero, da Bayer, sobre
avaliação de danos mecânicos na semente no momento da colheita e assuntos relacionados ao
padrão de recebimento da semente de soja.
RESERVE A DATA

Carambeí
4 de fevereiro, segunda-feira

Tibagi
4 de fevereiro, segunda-feira

8h às 10h30

13h às 15h30

Auditório Leendert de Geus

Auditório Fazenda Fortuna

AINDA NÃO CONHECE O AGRIWIN?
No dia 4 de agosto de 2017, a Frísia lançou a primeira versão do Sistema Gestor Agrícola –
AgriWin, com a proposta de fornecer um software moderno com tecnologia de ponta, para
que os cooperados pudessem fazer sua gestão financeira e de custos de uma forma simples
e objetiva.
De lá até para cá, foram feitos 40 treinamentos na Matriz e nas filiais de Tibagi e Tocantins,
totalizando 177 pessoas. Com as sugestões dos usuários, o software é atualizado
constantemente e hoje conta com funções para que o cooperado tenha controle financeiro
dos seus custos de produção, incluindo a gestão do seu parque de máquinas, benfeitorias e
outras questões.
Por estar integrado com a cooperativa,
o associado tem a sincronização
automática de suas contas financeiras,
notas de compras (gera estoque),
entrega das produções e vendas. As
outras operações realizadas fora da
cooperativa podem ser inseridas
manualmente.
Quer conhecer essa ferramenta? A Frísia
já está recebendo novas turmas para
treinamento! Agende agora mesmo com
Marcelo, do financeiro, pelo telefone:
(42) 3231-9362.

Igor Leal

A Frísia está promovendo treinamentos do Agriwin
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Pelo campo - Pecuária
COMO SERÁ 2019 NA ATIVIDADE LEITEIRA?
A gestão da propriedade leiteira é fundamental para o sucesso do negócio. Nos últimos
anos, várias propriedades deixaram a atividade, devido ao insucesso financeiro ou a não
sucessão familiar.
O ano de 2019 começa com grandes desafios. Como consequência do estresse hídrico, as
lavouras de milho estão com sua produção abaixo do ideal. Devido a esse déficit da
silagem de milho, que é o principal volumoso das propriedades, outros ingredientes
passaram a compor a dieta em maior quantidade, o que irá impactar no custo de produção
e no resultado financeiro da atividade.
Em 2018, o setor pecuário de leite realizou acompanhamento zootécnico e financeiro em
90 propriedades que estão utilizando as ferramentas de gestão do sistema Master Dairy
Adminstration (MDA). Com isso, a equipe técnica teve condições de realizar o
planejamento estratégico para o ano de 2019 de 45 propriedades. Isso trouxe benefícios ao
técnico e ao produtor na condução das ações a serem tomadas na propriedade. Ambos
têm suas responsabilidades definidas, o que traz eficiência e assertividade no trabalho das
pessoas envolvidas.
Abaixo, observamos dois exemplos de propriedades dentro do planejamento estratégico.
Propriedade A

Propriedade B

A propriedade B apresenta melhores resultados, impactando não apenas no negócio, mas
também na sucessão desta empresa. Com as informações na mão, o produtor pode tomar
ação antes que seu negócio encontre dificuldades, como, por exemplo, a propriedade A
que terá um resultado negativo se não tomar nenhuma atitude.
O setor pecuário está apto para auxiliar os cooperados na gestão da sua propriedade. Além
do conhecimento técnico, a equipe domina as ferramentas de gestão Lean do sistema
MDA que, se implantadas, irão proporcionar excelentes resultados e farão o produtor
enxergar a propriedade como uma empresa com elevado nível de gestão,
independentemente da quantidade de vacas ordenhadas por dia.
Quer saber mais? Entre em contato com a Pecuária Leiteira: 42 3231-9134.
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SEGURO BOVINO
Atenção produtores interessados em fazer o seguro bovino!
A Corretora Balsano estará em Carambeí para esclarecimento de dúvidas e cotações sobre o
seguro. Acontece nos dias 5 e 6 de fevereiro, terça e quarta-feira, das 8h às 16h, na recepção do
Centro Administrativo, na Matriz. Aproveite essa oportunidade!

Frísia na Mídia
ESTAMOS DE VOLTA! – FRÍSIA EM FOCO TV
Sim, ela está de volta! Além da Tv Frísia, a Frísia
em Foco TV traz para vocês assuntos técnicos
que vão te ajudar na rotina da propriedade.
E o tema desse mês são as Boas Práticas na
Fazenda (BPF). Você confere um pouco mais
sobre o programa através das entrevistas com
Leonardo Sviercoski, assistente técnico e
Gilciane Roepke, cooperada Frísia.
Veja pelo site ou whatsapp!

Veja na íntegra pelo link: https://bit.ly/2TpYS9p
ou pelo whatsapp.

Acontece
DIA DE CAMPO DA PIONEER
Jefferson Pagno

No dia 17 de janeiro, técnicos da pecuária
leiteira e da área agrícola da Frísia
participaram do Dia de Campo promovido
pela Pioneer. O encontro aconteceu na
Fazenda Três Lagoas, em Carambeí.
Durante a ocasião ocorreu a apresentação
de novos híbridos para silagem de milho e
atualização técnica sobre silagem.

Técnicos durante encontro

Jefferson Pagno, coordenador de Pecuária Leiteira da Frísia, avalia o momento como algo
importante: “A Pioneer sempre foi uma parceira da Frísia, então essa troca de
conhecimento é muito interessante. Além do mais, podemos fazer um comparativo de
híbridos novos e antigos e ver o quanto evoluímos”, explica.
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PARQUE HISTÓRICO REAJUSTA TAXA DE VISITAÇÃO
O ingresso para visitação no Parque Histórico de Carambeí, maior museu histórico a céu aberto
do Brasil, será reajustado a partir desta sexta-feira, dia 1º de fevereiro. O valor do ingresso
passará para R$20, a meia-entrada será no valor de R$10 e a instituição manterá sua política de
gratuidade.
Divulgação

A meia-entrada será destinada a professores,
estudantes, pessoas portadoras de deficiência
e doadores de sangue regulares mediante
apresentação de documento comprobatório.
Grupos de escolas particulares e de terceira
idade também terão direito a pagar apenas
metade do valor da tarifa, que equivale a R$10.
Confira mais no site: www.aphc.com.br.
Parque das Águas

No Tocantins
DIA DE CAMPO TOCANTINS
Você é nosso convidado especial para o Dia de Campo
do Tocantins. Promovido em parceria com a Fundação
ABC, o encontro traz mais de 60 materiais de soja em
diversos ciclos de maturação, para discussão do
potencial produtivo que facilitará na colheita dos
associados da região. Marque na sua agenda!

14 de fevereiro – quinta-feira
Início às 9h
Faz. Três Irmãos – Abreulândia/TO

REUNIÃO DE COOPERADOS
No dia 24 de fevereiro, cerca de 20 pessoas se
reuniram para a reunião de cooperados, que
aconteceu no entreposto da Frísia, em Paraíso do
Tocantins.

Erica Lima

O coordenador de Comercial Cereais, Alex Santin,
esteve presente e apresentou o mercado de grãos,
além da venda de milho futuro e sobre a formação
de uma carteira de cliente para atender os
cooperados da região.
Fique atento, pois nos dia 13 e 14 de fevereiro tem
reuniões comerciais nos entrepostos da Frísia no
Paraná e em breve teremos mais novidades!

Encontro reuniu cooperados e familiares
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