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Palavra da
Diretoria
É com grande satisfação que apresentamos a
primeira edição da Revista Primato de 2018, que
traz os cooperados destaques em suas atividades,
demonstrando que alta produtividade e bons
resultados são feitos através de planejamento,
trabalho, assistência técnica e o uso de produtos ou
insumos que fazem a diferença. Demonstram que não
é preciso ser um produtor com grandes áreas para
que haja alto rendimento, seja na atividade de leite,
suínos, corte, peixes ou agricultura. Os cooperados em
destaque mostram seus diferenciais, entre eles, fazer
parte do cooperativismo.
O ano começa a todo vapor e temos bons motivos
para celebrar. A safra 2017/18 chegou ao fim e nosso
fomento agrícola teve um aumento considerável no
recebimento de grãos, mas também, avançamos com
a parte de comercialização de sementes, defensivos,
insumos e na assistência técnica, que aos poucos vão
conhecendo e confiando na Primato em mais esta
atividade, aquela que fecha o ciclo de negócios com
nossos cooperados.
Também foi realizada em fevereiro nossa Assembleia
Geral Ordinária, que teve as contas do exercício 2017
aprovadas, além das divisões de sobras e informações
sobre as ações que serão desenvolvidas no decorrer

deste ano. Elegemos nosso novo conselho fiscal,
assim como o planejamento para 2018. Tivemos um
faturamento maior que o exercício anterior, quando
nosso crescimento foi exponencial. Ano passado foi
um período conturbado na esfera nacional e tivemos
um segundo semestre ruim para o mercado de leite,
consequentemente, para os cooperados da atividade.
Com determinação e perseverança, acreditamos que
o cenário para atividade leiteira tende a melhorar e,
estamos promovendo ações neste sentido, como o
Encontro de Produtores de Leite, iniciando em Nova
Santa Rosa no mês de abril.
Participamos de exposições como a Expo Umuarama e
a Expobel, em Francisco Beltrão no mês de março, que
além de fortalecer o relacionamento com os produtores
destas regiões, obtivemos vendas expressivas durante
ambos eventos, demonstrando que, principalmente
a Ração Prima Raça vem conquistando cada vez mais
os produtores de todas as regiões de atuação da
cooperativa.
Por fim, nosso desejo é que 2018 continue trazendo
boas notícias, que possamos desenvolver nossas
atividades e contar sempre com o apoio da Primato para
que ao final deste ano, tenhamos muito mais motivos
para celebrar. Uma excelente leitura!
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P i s c i c u l t u ra - To l e d o

Da diversificação à
atividade Principal
Quando se trata de propriedade rural, um dos temas mais importantes aos envolvidos está
na diversificação. Otimizar cada
espaço, trazendo opções de renda que vão além da agricultura,
transformam a vida de pequenos
e médios produtores rurais e garantem o equilíbrio financeiro durante o ano. Existem casos que, a
implementação de uma atividade
extra acaba se sobressaindo tão
bem que se torna a atividade
principal.
Esse é o exemplo do cooperado
Luiz Carlos Fiorentin, da Linha rado relatou que ficou muito emSão Paulo no município de Tole- polgado com os resultados e tordo.
nou a atividade principal em sua
propriedade. “Hoje estamos com
PISCICULTURA
quatro tanques, com oito mil meA família Fiorentin teve sempre tros quadrados de lâmina d’água
na agricultura sua atividade fixa dividido nos mesmos. Temos 55
e por muitos anos desenvolveu mil tilápias alojadas e essa produa diversificação através do gado ção teve início em 10 de novemleiteiro. Posteriormente, encer- bro”, comentou Luiz que complerou a atividade de pecuária e ini- mentou, “são oito meses do ciclo
ciou com a piscicultura.
e hoje (1º de março) estamos
No segundo lote de peixes em muito satisfeitos porque, segunparceria com a Primato, o coope- do nosso cronograma, os peixes
6
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estão apresentando um desempenho acima da média e encerraremos o lote antes do planejado”.
PRIMATO
O cooperado relatou que seu último lote teve resultados expressivos. “O lote passado tivemos
uma produção excelente, com
lote que gerou 1.32 de conversão alimentar e nos rendeu um
bom lucro, tanto que hoje é nossa atividade principal na propriedade”. Luiz Carlos comentou ain-

da a respeito da assistência
técnica recebida pela cooperativa. “A assistência da Primato é muito boa, tanto que
cada 15 dias recebemos a visita, analisamos os tanques,
verificamos o tamanho dos
peixes, avaliamos a qualidade da água, enfim, tudo conforme o combinado no início
do processo. E essa relação
é fundamental para nos dar
tranquilidade para continuarmos na atividade”.

RAÇÕES
“É certo que precisa ter o controle
de qualidade da água, mas considero
que a ração é meio caminho andado
ou mais”, enalteceu o cooperado que
finalizou, “utilizando ração de qualidade, de forma correta, seguindo as
instruções da assistência técnica, o
resultado será expressivo, como acontece em nossa propriedade, tanto que
se tornou a nossa principal atividade e
queremos continuar a parceria, quem
sabe, aumentando a produção”.

“Hoje estamos
com quatro
tanques, com
oito mil metros
quadrados de
lâmina d’água
dividido nos
mesmos. Temos
55 mil tilápias
alojadas e essa
produção teve
início em 10 de
novembro”.
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Piscicultura
To l e d o

A evolução
na Piscicultura
O cenário da piscicultura na atualidade vem demonstrando que
a atividade cresce a cada ano no
Brasil, sendo Paraná, Rondônia e
São Paulo os principais estados
produtores. Segundo dados da
Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR), a piscicultura brasileira produziu 640.510
toneladas de peixes em 2016,
movimentando R$ 4,3 bilhões,
gerando 1 milhão de empregos
diretos e indiretos.
Especificamente na região
oeste do Paraná, Toledo e Nova
Santa Rosa são destaques nesse crescimento, principalmente
pelas condições climáticas e de
solo, sendo propícias para produ8
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ção de alevinos e de peixes.
E como exemplo de crescimento e produtividade na região de
atuação da Primato Cooperativa
Agroindustrial, apresentamos a
família do cooperado Joel Rischton.
NOVA SANTA ROSA
Localizado na Linha Estrada
Alto Santa Fé, no município de
Nova Santa Rosa, o cooperado tem duas propriedades, uma
com dois alqueires para pecuária,
sendo leite, suínos e piscicultura,
além de outra com mais cinco alqueires que utiliza para agricultura. Com a ajuda da família, Joel lida
com as atividades que desenvol-

ve e está sempre buscando inovações para diversificar e trazer
rendas extras. “Precisamos estar
inovando e diversificando a nossa propriedade, afinal, só assim
conseguimos um giro de capital e
cada atividade rende uma parcela
de nosso orçamento”.
Desde ano passado o cooperado iniciou a parceria com a Primato na piscicultura, considerando
que ele também conta com um
pesque pague em uma de suas
propriedades. “Iniciamos esse
lote no final do ano passado e
estou muito satisfeito com os
resultados até o momento, afinal, já desenvolvo a piscicultura
há algum tempo”, explicou Joel

Estamos muito
contentes com
a assistência
técnica da
Primato, não
posso me
queixar, a cada
três semanas
recebemos a
visita”.
que complementou, “iniciamos o ciclo com
alevinos de três gramas, estamos com lâmina
d’água de 20 mil metros quadrados, com os
açudes em uma propriedade e o pesque pague em outra”.
PRIMATO
Com relação a parceira com a cooperativa,
Joel se diz satisfeito e ansioso pelos resultados de seu primeiro lote. “Estamos muito contentes com a assistência técnica da Primato,
não posso me queixar, a cada três semanas
recebemos a visita, fazemos os cálculos, analisamos os açudes e os peixes, isso nos deixa
mais confiantes que a parceria vai funcionar”,
enalteceu o cooperado que ainda complementou, “essa relação de cooperado também
é importante, pois faz com que a gente tenha
a sensação de pertencer a cooperativa”.

Pai e filho tem a mesma
opinião quando se trata da
nutrição dos animais, principalmente as rações. “Utilizamos as rações da Primato
em cada categoria de nosso
RAÇÕES
plantel e estamos satisfeitos
os resultados
Os resultados parciaiscom
apresentados
peloobtidos”,
cooperado
que ainda
estão sendo melhoresexplicou
do que Junior
a expectativa
inicial.
complementou,
que o
“Quando iniciamos o projeto
com Joel,“desde
foi avaliado
a Primato se estabeleceu em
potencial produtivo da área de cultivo e dentro dessas
Laranjeiras utilizamos as racondições, sugerimos uma maneira de trabalho para a
ções e podemos afirmar que
otimização de sua propriedade, visando lucratividade
faz a diferença”.
da atividade e diversificação,
pois nosso
maior
Segundo Nelson
a escolha
objetivo é viabilizar o das
produtor
atividade
raçõesnada
Primatoque
foi ele
feita
basemeses,
em um notamos
estuexerce. Em pouco mais
decom
quatro
do aplicado
na propriedade,
que os resultados parciais
vão atingir
e quem sabe,
onde explicou
foram utilizados
as
superar as expectativas”,
o coordenador
rações da cooperativa e de
técnico comercial e responsável pelo fomento de
uma outra empresa do segpeixes, Vinícius Bridi.
mento. “Fizemos esse teste
O cooperado relatou que a nutrição junto com a
para termos a certeza que a
qualidade da água são
os era
diferenciais.
“Quando
escolha
pela melhor
racomeçamos usar a ração
da
Primato,
ficamos
ção, com assistência técnicacom
completa.
pela Pri-Mas
um pé atrás, pois confesso
queOptamos
não conhecia.
mato porque
o desempenho
no decorrer desse período,
notamos
a qualidade e
e adiretamente
sanidade dosaos
animais
foi
quanto isso está ligado
resultados
bem melhor”.
parciais, que são muito positivos”, enfatizou Joel
que concluiu, “a ração é de extrema qualidade e
com certeza, esse lote será o primeiro de muitos em
parceria com a Primato”.
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Gado de Corte - Umuarama

O profissionalismo
no gado de corte

Cooperado Milton Gaiari e
assistência comercial da Primato
A pecuária é uma das grandes
atividades desenvolvidas dentro do agronegócio brasileiro.
Um levantamento do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, relaciona
que o agronegócio representa
21% do Produto Interno Bruto,
o PIB nacional, e que a pecuária
10
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é responsável por 30% do PIB do
agronegócio. Segundo a Agência
de Defesa Agropecuária do Paraná, a Adapar, somente dentro do
limite do município de Umuarama
(PR), existem 1.161 propriedades rurais com uma proporção de
128.584 cabeças de gado. Com
este potencial, o gado de corte

se destaca e apresenta o profissionalismo do setor para que
cada vez mais seja possível aumentar a produtividade e, consequentemente, a lucratividade dos
produtores envolvidos. A Primato
Cooperativa Agroindustrial atua
nesta região e traz como destaque o cooperado Milton Gaiari.

UMUARAMA
Com potencial na pecuária, a região que fica sob a responsabilidade do escritório da Adapar, regional de Umuarama, abrange 21
municípios que possuem 9.468
propriedades rurais ligadas diretamente à pecuária – incluídos
leite e corte – com uma população bovina de 919 mil cabeças
aproximadamente. Juntando os
32 municípios integrantes da
AMERIOS (Associação dos Municípios de Entre Rios), a região fica
em primeiro lugar na quantidade
de cabeças de gado em todo o
Paraná, com aproximadamente
1,2 milhão de cabeças.
RAÇÃO
Entre eles está o cooperado
Milton Gaiari, que desenvolve pe-

cuária, em sua maioria de
corte em 73 alqueires,
divididos em três propriedades. “Em 2017
iniciamos a parceria
com a Primato, utilizando a Ração 19%.
Engordamos mais de
400 cabeças de gado
em confinamento, com
uma média de ganho de
peso de 2.060kg por dia,
o que classificamos como
excelente, comparado aos anos
anteriores”.
Milton fez questão de enaltecer
que a ração teve efeito positivo
no sistema digestivo do plantel.
“Além dessa excelente média de
ganho de peso, desde que iniciamos o uso da Prima Raça, não
tivemos mais problemas de empanzinamento em nosso plantel, algo que também ocorria em
anos anteriores, por isso, posso
afirmar que a qualidade da ração
está diretamente ligada a esses
dois importantes fatores que fizeram a diferença de produção
em 2017”.
PRIMATO
O cooperado também classificou que a assistência técnica
comercial da Primato vem sendo
estreitada e se tornou importante no processo de sua produção.

Em 2017
iniciamos a
parceria com
a Primato,
utilizando a
Ração 19%
Engordamos
mais de 400
cabeças
de bois em
confinamento”.

“Considero a relação com a Primato muito importante, afinal,
além de apresentar uma ração
de alta qualidade e se trata de
uma cooperativa”, enfatizou
Milton que conclui, “estamos
reivindicando que a Primato se
estabeleça também em Umuarama, pois assim como eu, muitos pecuaristas estão utilizando
a ração e querem fazer parte da
cooperativa”.
REVISTA PRIMATO
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Leite - Nova Santa Rosa

Pequena
propriedade
e grandes
resultados

Família Kuntz com a
assistência da Primato
12
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Posso afirmar
que é a melhor
ração que tem,
já utilizamos
outras mas
acabamos
voltando para
a Prima Raça”.
Quando se fala em alta performance na atividade leiteira
se imagina um grande local destinado à produção, estrutura de alto investimento e só possível com grandes produtores. Mas com a tecnologia cada vez mais avançada no
agronegócio como um todo, com a dedicação, organização
e planejamento desenvolvido por produtores e empresas
do setor, essa ideia está sendo desmistificada. Pequenas
propriedades podem sim trazer grandes resultados. E para
exemplificar, apresentamos a produção do cooperado Abílio Kuntz, de Nova Santa Rosa (PR).
LEITE
Em uma propriedade de três hectares, a família do cooperado Abílio Kuntz tem exclusivamente a atividade leiteira. “ Temos um plantel de 30 animais, sendo 25 em lactação, tendo uma média mensal de 21 mil litros de leite”,
enalteceu o cooperado. Um dos fatores que explicam essa
alta produtividade é que esse plantel fica em sistema confinado, com ambientação climatizada. “Investimos na estrutura, com ventilação padronizada, em sistema de confinamento, onde os animais tem uma temperatura sempre

agradável”, explicou Abílio que complementou, “com isso
eles não têm exaustão com o calor, se alimentam de forma correta e tem tudo propício para produzir leite”.
RAÇÃO
O cooperado afirma que a ração, assim como a ambientação, fazem toda a diferença para sua alta produtividade. “Posso afirmar que é a melhor ração que tem, já
utilizamos outras mas acabamos voltando para a Prima
Raça. Com certeza se temos essa alta produtividade do
leite, a ração é determinante, assim como a estrutura de
ambientação”.
PRIMATO
A relação com a cooperativa é de mais de 12 anos e
Abílio fez questão de destacá-la. “Estamos com a Primato há mais de doze anos e posso dizer que é muito
importante para que possamos desenvolver nossa atividade. Recebemos as visitas, temos negociação e fazer parte da cooperativa é positivo porque ainda temos
sobras no final do exercício”.
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Leite - Cascavel

Dedicação
à atividade
leiteira
O estado do Paraná se consolida cada vez mais como um grande produtor de grãos, se destacando também nas cadeias
produtivas de leite, corte, suínos
entre outras atividades. É usual
ouvir histórias de famílias que
dedicam uma vida inteira na lida
no campo, trazendo além de experiência, muitas recordações.
São histórias de trabalho, empenho, perseverança e também

14
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cooperação, sendo esta a razão
pela qual as cooperativas têm
um papel importante e determinante para que os pequenos e
médios produtores possam continuar o trabalho no campo.
LEITE
E um bom exemplo de dedicação vem da cooperada Irene
Dalgalo, que tem sua propriedade localizada em Espigão Azul,

A ração é de
boa qualidade e
considero que ela
faz a diferença na
produção de leite e
no desenvolvimento
dos animais”.

distrito de Cascavel (PR). São 30 anos dedicados
à atividade leiteira, em sua propriedade de 12 alqueires. “Realizo três ordenhas por dia, sempre às
5h, às 12h20 e a última às 19h30” comentou a
cooperada que emprega duas famílias que apoiam
nas atividades diárias.
Com um plantel de 46 animais em lactação, tem
uma produção de 1000 litros de leite ao dia. “A
média anual é de 28 litros de leite por vaca ao dia,
considerado uma ótima média de produtividade”,
comentou Leandro Marassi, veterinário responsável pelo atendimento técnico.
RAÇÃO
A cooperada utiliza em média 16 toneladas de
ração Prima Raça ao mês e acredita que a mesma
é fundamental para sua produção. “A ração é de
boa qualidade e considero que ela faz a diferença
na produção de leite e no desenvolvimento dos
animais”, explicou Irene que complementou, “além
disso, faço aquisição de medicamentos, insumos,
vacinas e demais produtos vendidos pela agropecuária da Primato, itens necessários para o bom
desenvolvimento de nosso gado leiteiro”.
PRIMATO
A relação com a cooperativa também foi enaltecida pela cooperada, que se diz satisfeita com
a assistência técnica que recebe da Primato. Segundo Marassi, a cooperada recebe e aplica as
orientações recebidas e por isso sua produção
tem resultados satisfatórios. Ele também relatou
sobre a região como um todo. “A cooperativa está
bem atendida com ótimos cooperados que cuidam da produtividade leiteira com qualidade”.
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S u í n o - To l e d o

Suinocultura
integrada de
resultados
A suinocultura é uma das vocações da região oeste do Paraná,
sendo responsável por 45% da
produção do Estado. Isso ocorre
porque há, na grande maioria, a
integração entre suinocultores e
cooperados, o que traz competitividade e também oportunidades
aos que desenvolvem a atividade. Os integrados da Primato Cooperativa Agroindustrial fazem
parte desse processo, apresentando excelentes resultados e
contribuindo para o crescimento
e expansão da suinocultura.
SUÍNO
Esse é o caso do cooperado
Dirceu Finkler, de estrada Flor da
Serra, no distrito de Dois Irmãos
(Toledo). Em sua propriedade de
três alqueires, ele desenvolve
uma parte em gado leiteiro e, o
principal, a suinocultura na fase
18
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No destaque a família
Finkler em sua propriedade
terminação. “São as duas atividades que tenho aqui, mas o forte
mesmo é a suinocultura, na qual
somos integrados da Primato há
10 anos”, explicou Dirceu que
complementou, “são 800 animais
que ficam em média 115 dias
alojados em nossa granja”.

RAÇÃO
Para o cooperado, a nutrição dos
animais é fundamental para que
o lote tenha o desenvolvimento
planejado. “Sem dúvidas que a ração é importante para atingirmos
os resultados estabelecidos, por
isso classifico a ração da Primato

ódicas, verificando questões
de peso e tamanho dos animais. Estamos satisfeitos
também em fazer parte da
cooperativa, vendo o seu
crescimento e expansão”. O
cooperado também relatou a
importância da família neste
processo. “Trabalhamos em
família aqui na propriedade,
PRIMATO
A assistência técnica e a relação minha esposa e eu tocamos
com a cooperativa foram outros a mesma. Os filhos também
pontos que Dirceu fez questão ajudam, mas a prioridade
de enfatizar. “A relação com a agora é a escola, o estudo,
Primato é muito boa, afinal, o que mas estamos inserindo para
precisamos a assistência técnica que possam entender e penos auxilia, fazendo visitas peri- gar gosto pela atividade”.
como fundamental neste processo”, enalteceu Dirceu que ainda
comentou, “como estamos desde
2008, notamos que a ração evoluiu desde o início, a genética dos
animais também, então creio que
seja uma das melhores rações
que existem”.

Trabalhamos
em família aqui
na propriedade,
minha esposa e eu
tocamos a mesma.
Os filhos também
ajudam, mas a
prioridade agora é
a escola”.
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S u í n o - To l e d o

o potencial da
suinocultura
em família

Desenvolver a suinocultura para
pequenos e médios produtores
na região oeste do Paraná é contar com o trabalho em família. A
grande maioria dos cooperados
da Primato, na integração dos
suínos, trabalha com a ajuda da
família, que não somente auxilia,
mas contribui para o sucesso de
cada lote. Além de praticar a su20
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André, administram e desenvolvem a suinocultura e há muito
tempo colhem bons resultados
com a parceria. “Em nossa propriedade de 24 hectares, a suinocultura é a principal atividade,
sendo que ainda temos um pouco
da agricultura como fonte de renda para família”, explicou Ignácio
que complementou, “estamos na
integração com a Primato desde
2012, sempre com o auxílio da
Cooperado Ignácio
Nuernberg e família
família, em especial, meu filho”.
A família cooperada atua com
cessão familiar, essa parceria une crechário em suas granjas e atue traz prosperidades às famílias almente aloja 6 mil leitões.
cooperadas.
PRIMATO
Ignacio classificou como imporSUÍNO
Um bom exemplo de atuação tante a participação e parceria
em família vem do cooperado com a Primato dentro da ativiIgnácio Nuernberg, da Linha Boa dade. “De todo esse tempo que
Vista, na cidade de Toledo (PR). estamos em parceria, não posso
Juntamente com seu filho Edson me queixar, estamos recebendo

Em nossa
propriedade
de 24
hectares, a
suinocultura
é a principal
atividade,
sendo que
ainda temos
um pouco da
agricultura
como fonte
de renda
para família”.

a assistência técnica e as instruções para quando precisamos fazer alguns ajustes”. O cooperado
ainda complementou, “temos que
desenvolver a atividade visando

sempre o melhor, porque se nós
crescermos, a cooperativa cresce
também e isso é bom pra todos
nós, por isso, estamos satisfeitos
com esta parceria”.

RAÇÃO
A alimentação é fundamental no desenvolvimento dos animais, por isso a ração é de suma
importância para que isso ocorra. “A ração da Primato vem melhorando cada vez mais, e isso
nós pedimos sempre que continue desta forma. Quando ocorre algum problema, passamos
para a assistência que verifica e na sequência nos dá uma posição, o que traz segurança para
continuarmos com a atividade”, enalteceu Edson André, que complementou, “no crechário
principalmente, a ração precisa ser de alta qualidade para que os animais alojados ganhem o
peso ideal, por isso vejo que a ração faz a diferença”.

REVISTA PRIMATO

21

22

REVISTA PRIMATO

REVISTA PRIMATO

23

Agrícola

A vocação agrícola
de nossa região
Grande produtor de grãos e com
sucessivos recordes de safra, o
Paraná tem, segundo especialistas, um dos melhores solos para
produção agrícola no país. No
oeste do Paraná, se concentra
grande parte dessa produção,
tendo como destaque as culturas de soja e milho. Solo fértil,
tecnologia à serviço da atividade,

assistência técnica e produtos
de primeira qualidade fazem com
que a agricultura seja propulsora desta região. Com o início das
atividades agrícolas na Primato
Cooperativa Agroindustrial em
2017, o ciclo com os cooperados
começa a ser completo e vem
trazendo resultados com mais
esta parceria.

AGRICULTURA
Este é o exemplo do cooperado
Nestor Luiz Heck, do distrito de
Concórdia do Oeste, no município
de Toledo (PR), que desenvolve
soja na safra verão e milho na
segunda safra (safrinha). “Plantei
60 alqueires de soja na safra de
verão, mas devido às chuvas, a
média por alqueire foi menor que

Nestor Luiz Heck com a
assistência da Primato
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Além da
entrega da
safra, fazemos a
comercialização
parcial de
sementes,
insumos e
defensivos.”
o esperado”, explicou Nestor
que complementou, “em média colhemos 140 sacas por
alqueires, inferior o que esperávamos, mas mesmo assim,
classifico que foi bom o resultado”.
Esta é a segunda safra que
ele entrega, de forma parcial,
para a Primato Agrícola. “Sempre atuei com mais de uma
empresa, pois assim é possível termos boas negociações
e variações. Esta é a segunda
vez que, parcialmente, entrego com a Primato, que deve
chegar a 25% de nossa safra”.

PRIMATO
O Cooperado explicou que, desde os trê anos de idade mora e
atua na região. “Desde pequeno,
quando chegamos do Rio Grande
do Sul, meu pai já atuava com a
agricultura e eu ajudava nos trabalhos. Depois, continuei com os
trabalhos até hoje. É o que sabemos fazer”.
Nestor comentou que além
da entrega parcial com a Primato, tem negociação com a parte
agrícola. “Tenho mais de um parceiro no ciclo agrícola, mas com
a Primato, além da entrega da
safra, fazemos a comercialização

parcial de sementes, insumos
e defensivos. Essa divisão de
parceria nos proporciona uma
possibilidade de negociação,
mas com a cooperativa, é algo
especial”, enfatizou o cooperado que concluiu, “a relação
com a Primato é nova, mas
estamos até o momento satisfeitos. Sou mais localista,
quando tinha a antiga cooperativa de Toledo, eu participava. Com cooperativa de fora,
não. Agora que novamente temos uma cooperativa da cidade com a parte agrícola, então
estamos nessa parceria”.

REVISTA PRIMATO

25

Restaurante

Primato Restaurante
disponibiliza buffet
de café da manhã
Com o dia a dia cada vez mais agitado pelos compromissos, sejam a
trabalho, estudo ou em família, nem
sempre há tempo para àquela que é
considerada a principal refeição do
dia.
O café da manhã. Com o objetivo de
proporcionar o bem estar de clientes
e cooperados, ofertando qualidade
e variedade de produtos para quem
frequenta as unidades da rede, agora também está à disposição o buffet de café da manhã, no Primato
Restaurante da Avenida Maripá.
BUFFET
Com uma variedade de pães, bolos,
frutas, iogurtes, geleias, doces, salgados fritos e assados, o buffet conta ainda com pratos feitos na hora
como tapiocas, omeletes, panquecas
e entre outros. Aos adeptos de uma
alimentação light podem experimentar sanduíches naturais, suco verde,
granola, leite e iogurtes sem lactose,
crepiocas, compondo um cardápio

26

REVISTA PRIMATO

ainda mais atrativo. Segundo o encarregado do Primato Restaurante,
Renan Amorim, a iniciativa tem como
objetivo aproveitar a estrutura que
existe do restaurante e disponibilizar um café da manhã de qualidade.
“Existe a estrutura do restaurante e
a ideia é de aproveitar esse espaço e
apresentar um buffet de café da manhã aos nosso clientes e coopera-

dos”. Renan acredita no potencial
desta novidade e conclui, “queremos nos tornar referência”.
ATENDIMENTO
O horário de atendimento é todos os dias, das 6h30 às 10h e o
buffet é por quilo, no Primato Restaurante no complexo da Avenida
Maripá.
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Especial - AGO

Primato aprova
contas em Assembleia
Geral Ordinária
A Assembleia Geral Ordinária da
Primato Cooperativa Agroindustrial foi realizada no dia 17 de
fevereiro, na Associação da cooperativa. Mais de 500 participantes compareceram ao evento que
teve a aprovação das contas do
exercício de 2017, além de informações sobre os investimentos
para 2018.
Os cooperados vieram, principalmente, do oeste e sudoeste
do Paraná e foram recepcionados
com um café da manhã.
INÍCIO
O evento começou às 7h30,
quando teve a primeira convocação com dois terços dos cooperados presentes e, em segunda
convocação às 8h30, com metade
dos cooperados mais um, e por
fim a terceira e última convocação às 9h30, com a presença de
cooperados suficientes para deliberar sobre a ordem do dia, entre
as principais, a prestação de contas relativas ao exercício 2017.
A mesa diretora foi composta por
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membros do conselho da administração e do conselho fiscal, além
da presença do presidente da
Central Frimesa, Valter Vanzella
e o presidente do sistema Ocepar,
José Roberto Ricken.
“É com grande felicidade que
damos as boas-vindas à todos
os presentes em nossa estrutura
da associação da Primato. A participação de todos mostra o comprometimento dos cooperados em
decidir o futuro de nossa cooperativa”, enalteceu o presidente do

conselho de administração, Ilmo
Werle Welter.
AGO
A inovação da AGO deste ano foi
a apresentação dos principais dados do relatório anual em formato
de vídeo institucional, deixando a
apresentação mais dinâmica. “Os
dados detalhados continuam no
relatório, a proposta foi trazer de
uma forma bem didática os principais números da Primato” , finaliza Welter. Por sua vez, o diretor

executivo Anderson Léo Sabadin
fez a apresentação dos dados
contábeis. “Apesar de ter sido um
ano difícil para economia brasileira tivemos um resultado positivo
dentro do que planejamos, chegando a 93% efetivo do que estava em nosso plano para o exercício
2017. Vale ressaltar também que
as sobras foram maiores do que o
exercício anterior”.
NOVOS CONSELHEIROS
Na parte final da AGO, foram empossados o novo conselho fiscal
da cooperativa. Os novos conselheiros são:
Décio Niedermeyer
Delton Hoffmann
Marcelo Gozzi
Marcelo Tracz
Nelson Otavio Minozzo
Valdir Luis Seibert

APROVAÇÕES
A cada item da Ordem do
Dia era solicitado a votação
por parte dos cooperados,
erguendo a cédula amarela
que receberam no início
do evento. Todos os itens
foram aprovados, a maioria
por unanimidade. Entre os
principais números da
Primato em 2017 estão:

FUTURO
“Temos a expectativa que este
ano será melhor que o de 2017,
principalmente para as atividades que tiveram um desempenho
muito abaixo do desejado, como
o fomento leite. Nossa missão é
continuar ativos, a fim de seguir
nosso planejamento estratégico e estar atentos às oportunidades que 2018 nos trará”,
concluiu Ilmo Welter. Na sequência, o presidente da Ocepar,
José Roberto Ricken fez questão de enaltecer a organização
da AGO e os números conquistados. “Como representante
da Ocepar, participo de muitas
AGO’s pelo Paraná, mas quero
parabenizar a organização da
Assembleia da Primato. Além
de um local bem estruturado
como esta associação, temos
um evento pontual, prático e

muito instrutivo. Quero também
ressaltar os números que a Primato apresentou em 2017, que
apesar de um comparativo com
2016 que foi um ano de ascensão, são resultados expressivos
e que só foram possíveis porque
estamos num sistema cooperativista, onde o que se fatura é
retornado em investimentos e
sobras”. Por fim, o presidente da
Frimesa, Valter Vanzella exaltou o comprometimento dos
cooperados da Primato com as
atividades que tiveram desempenho abaixo do esperado. “O
comprometimento de todos vocês cooperados fizeram que os
resultados fossem estes. 2017
não foi um ano bom, principalmente para cadeia leiteira, mas
mesmo assim, continuamos firmes e acreditando que este ano
será melhor”.

Faturamento anual: R$ 463.680.297
Produção Leiteira: 30.623.40 litros
Produção Suína: 36.557.140 toneladas
Indústrias: R$ 107.134.558
Agropecuárias: R$ 213.146.125
Supermercados e Restaurantes: R$ 132.535.127
Marcas Próprias: R$ 1.642.051
Cooperados: 6.772
Colaboradores: 899
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Tecnologia aplicada à prática do conhecimento
NOVO

CENTRO

TECNOLÓGICO

Iluminação
natural

Estrutura
com 5 mil M2

40

Princípios
sustentáveis

Salas e
laboratórios

NOVOS
CURSOS
PRESENCIAIS
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Educação Física
Fisioterapia
Medicina Veterinária
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DE BOLSA
INCENTIVO
NOS NOVOS
CURSOS
PRESENCIAIS

EAD

Inspirado nas melhores universidades do
mundo, a Univel está construindo seu Centro
Tecnológico para comportar os novos cursos das
áreas da saúde e engenharia.
Infraestrutura moderna, tecnológica e com
salas e laboratórios de última geração estão entre
os diferenciais.

Administração
Ciências Contábeis
Pedagogia
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