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Palavra da
Diretoria
Com frequência lidamos com os ciclos que a vida proporciona a cada um
de nós, assim, temos o desafio do começo, meio e fim. A cada ciclo que se
encerra, outro começa, mas de fato
cada vez que temos essa mudança,
naturalmente temos aquele frio na
barriga pelo que vem pela frente.
Antes porém, cabe refletirmos sobre
o que fizemos durante todo esse
momento, avaliar e aprender com
os erros, comemorar e melhorar os
acertos, buscando a evolução constante. E assim podemos falar sobre o
ano de 2018. E que ano!
Para a Primato Cooperativa Agroindustrial foi um ano intenso, com muitos desafios, mas também de grandes conquistas. É o que você verá
nesta edição especial 2018 de nossa revista. Na parte agrícola, tivemos
o recebimento de nossa primeira safra completa com resultados que superaram nossas expectativas, afinal,
estamos iniciando essa atividade
que começou em 2017. Reforçamos
nossa equipe técnica e agora todas
as unidades agropecuárias contam
com agrônomos para a assistência
agrícola, na comercialização de sementes, defensivos, adubos, entre
outros.
Participamos de grandes feiras e
exposições em nossa área de atuação, sendo destaque para a Expobel
(Francisco Beltrão) e Expo Umuarama, que com grandes volumes de
negociação, nos fez abrirmos a uni-

dade em Umuarama para atender
cooperados e pecuaristas da região
noroeste do Paraná e parte do Mato
Grosso do Sul.
Em Cascavel, reinauguramos nossa
unidade agropecuária e agrícola e
estamos em um ponto mais estratégico para atendermos nossos cooperados e produtores da cidade vizinha
que, também nos fizemos presentes
no Show Pecuário 2018, com resultado positivo.
Outro importante empreendimento
foi a abertura do Primato Supermercado no Jardim Panorama em Toledo, desejo antigo dos moradores de
toda aquela região e que nos coloca
nos principais pontos estratégicos
de nosso munícipio. Tão importante que nos rendeu uma Moção de
Aplausos pela Câmara Municipal de
Toledo.
Reformamos e ampliamos nossa
farmácia no complexo da avenida
maripá, para melhor atender à todos
nosso clientes e para sermos referência nesta área tão importante.
E por falar em referência, a Primato
foi a mais lembrada do consumidor
no Prêmio Destaque Empresarial de
Toledo, nas categorias Supermercado, Açougue e Loja Agropecuária
para Leite, demonstrando nosso empenho em fazer o melhor onde estamos inseridos. Estamos também na
292ª posição entre as 400 maiores
do agronegócio (Revista Exame), subindo duas posições da edição 2017,

motivo de orgulho para nossa jovem
cooperativa, que completou 21 anos
em 2018. Tivemos ainda o reconhecimento nacional de nosso cooperado destaque na AveSui 2018, que
nos encheu de orgulho pelo 1º lugar
na categoria Suinocultura, única que
participamos.
Tivemos treinamentos, capacitações, certificações, comitivas (empresários, produtores e estrangeiros), recebemos grandes eventos em
nossa associação (AGO, CBN Agro,
Fornecedor Destaque, Colaborador
Destaque e Reunião de Núcleos
Ocepar).
E para encerrar o ano com chave
de ouro, fizemos a 1ª edição da Expo
Primato, superando nossa expectativa de público e de negócios e colocando este evento no calendário de
exposições da região. Ano que vem
tem mais, anote de 20 a 22/11/19.
Nosso planejamento estratégico
já foi definido e por isso, esperamos
atingi-lo o mais próximo possível e
contamos com nossos cooperados
no fomento de negócios, colaboradores para que o trabalho possa ser
desenvolvido com excelência, assim
como nossos parceiros comerciais
que estão alinhados com nossa forma de desenvolver negócios. O ano
de 2018 se encerra, e novamente,
que ano. Seja bem-vindo 2019. Vamos fazer valer a pena e falar em
alto e bom som. Primato. Orgulho do
Campo. Tenha uma ótima leitura.
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Marketing e Comunicação

Após percorrer Paraná e Santa
Catarina Projeto Expedição
Primato completa 1 ano

A Expedição Primato é um projeto do departamento de marketing e comunicação que visa aproximar a cooperativa dos cooperados contando suas histórias e apresentando casos em toda a área de abrangência.

6

REVISTA PRIMATO

A Expedição Primato é um
projeto do departamento de
marketing e da assessoria de
comunicação que faz um giro
em todas as áreas de atuação
da cooperativa, desenvolvendo
o relacionamento, conhecendo
as histórias, estruturas, atividades e os exemplos e destaques
de produção em cada uma das

regiões onde a Primato atua.
Em 2018 o projeto completou
o seu primeiro ano percorrendo
mais de 6 mil quilômetros em
visitas às propriedades de cooperados e produtores rurais das
regiões oeste, sudoeste, noroeste, centro e sul do Paraná,
além do oeste de Santa Catarina.

Com o objetivo de aproximar
cada vez mais cooperado e
cooperativa, em setembro foi
realizada a Expedição Primato Institucional. Na ocasião,
a diretoria da Primato visitou
um cooperado que atua com
pecuária de leite e outro integrado na suinocultura em terminação.
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Cooperativa

Assembleia Geral
Ordinária aprovou contas
em Fevereiro de 2018

PRIMATO APROVA CONTAS
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Os cooperados vieram, principalmente, do oeste e sudoeste do Paraná e foram recepcionados com um café da manhã. “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.
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Cerca de 500 pessoas participaram da Assembleia
Geral Ordinária da Primato
Cooperativa Agroindustrial
no dia 17 de fevereiro, na
Associação da cooperativa.
Durante o evento foi realizada a aprovação das contas
do exercício de 2017, além
de informações sobre os investimentos para 2018.

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:

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

REVISTA PRIMATO

9

Inaugurações

Reinauguração da Unidade
Agropecuária e Agrícola de
Cascavel (PR)

No dia 02 de fevereiro a Primato Cooperativa Agroindustrial
realizou o evento de reinauguração da loja agropecuária
e agrícola em Cascavel. Agora,
o novo endereço é na Avenida
Brasil, 1176, bairro São Cristóvão. O evento contou com a
presença de cerca de 200 pessoas, entre autoridades, cooperados, colaboradores e demais
convidados. “Fizemos uma pesquisa e descobrimos que esta
região era a melhor e mais indicada para termos nossa loja. A
mudança vai facilitar o acesso
do nosso cooperado aos produtos pecuários”, comentou o pre10
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cavel, Leonaldo Paranhos, do
secretário da diretoria do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo
Vallini, do gerente de fomento
da Prefeitura do município, Rafael Amaral, secretário de desenvolvimento econômico, João
Alberto Andrade e do secretário de agricultura de Cascavel,
Agassiz Linhares Neto.
Umuarama
estavam
sidente da Primato, Ilmo Werle De
presentes o prefeito Celso Luiz
Welter.
Pozzobom, o presidente da
sociedade rural de Umuarama,
CASCAVEL
A reinauguração contou com Milton Gaiari, além do deputado
a presença do prefeito de Cas- estadual Fernando Scanavaca.

Inauguração da Unidade
Agropecuária e Agrícola
em Umuarama (PR)

UMUARAMA (PR) FOI UMA DAS CIDADES ONDE A PRIMATO
INAUGUROU LOJA AGROPECUÁRIA E AGRÍCOLA EM 2018

Em um evento que contou
com mais de 250 pessoas foi
que a Primato Cooperativa
Agroindustrial inaugurou a sua
Unidade agropecuária e agrícola na cidade de Umuarama
na noite de 28 de abril. Marcado pela presença de agropecuaristas, produtores e autorida-

des, o evento marca um novo
passo da cooperativa rumo a
expansão territorial em regiões competitivas como a do
noroeste do Paraná.

e foram se familiarizando com
a ampla e moderna unidade,
com produtos agropecuários,
linha de medicamentos veterinários, assim como na parte
agrícola com sementes, defenUMUARAMA
sivos, insumos e a assistência
Os convidados foram recep- técnica que a Primato passa a
cionados para o evento às 20h oferecer.
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Inaugurações

Inauguração Primato
Supermercado do Jardim
Panorama em Toledo (PR)
No dia 26 de julho foi realizado
o ato de inauguração do supermercado do Jardim Panorama com
a presença de populares, autoridades e imprensa. “É com muita
alegria que inauguramos a sétima
unidade do Primato Supermercado,
sendo a sexta em Toledo. Quando
iniciamos a trajetória no segmento
varejista em 2010, havia uma certeza de que estávamos no caminho certo, mas confesso que deu
aquele ‘frio na barriga’, afinal, essa
era uma atividade diferente do
que a cooperativa vinha atuando”,
explanou o presidente da Primato
Ilmo Welter que complementou,
“mas é um negócio complementar, afinal, a ideia é retirarmos do
processo os intermediários, valorizarmos os nossos fornecedores,
proporcionar novas experiências
ao consumidor, gerar emprego e
renda, além de aquecer a economia do nosso município”.
PRIMATO
A nova unidade do Primato Supermercado fica localizada na avenida
Senador Attilio Fontana, 2790 no
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Jardim Panorama. A Primato conta
ainda com supermercados na avenida J.J Muraro (ao lado da Havan),
avenida Parigot de Souza, avenida
Maripá, Jardim Porto Alegre, Vila
Pioneira, além de uma unidade na
cidade de Vera Cruz do Oeste (PR).

Reinauguração da Farmácia
Primato em Toledo (PR)
No dia 08 de novembro foi
realizada a reinauguração da
Farmácia Primato, localizada
no complexo da avenida Maripá em Toledo (PR), que recebeu melhorias e foi ampliada
para melhor atender o público.
“A ampliação da Farmácia Primato é mais um investimento
visando melhor atender nosso
clientes”, enalteceu o diretor
executivo Anderson Sabadin
que complementou, “por se
tratar de um negócio ligado a
saúde humana, proporcionar
uma loja ampla, moderna e trazer o conforto ao nosso cliente, é nossa missão, assim como
em todos os negócios que a
Primato atua”.
FARMÁCIA
A Farmácia Primato fica localizada no complexo da Primato
(Supermercado, Restaurante e
Farmácia), no Jardim Pancera,
na cidade de Toledo (PR) e funciona das 8h às 20h de segunda à domingo.
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Exposições

Cooperativa participa das
principais exposições na região

EXPOBEL 2018
De 09 a 18 de Março, Francisco Beltrão foi palco da edição de
50 anos da Expobel (Exposição
Feira Agropecuária, Comercial e
Industrial de Francisco Beltrão).
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Com gastronomia, agropecuária,
indústria, comércio e grandes
shows, essa edição ficou marcada na história da cidade. Foram
500 expositores e aproximadamente 300 mil pessoas durante
a exposição. A Expobel é a terceira maior feira do estado do Paraná, considerada uma das maiores
exposições do sul do país e entre
as dez maiores do Brasil.

A Primato, que tem atuado no
sudoeste do Paraná, com agropecuárias em Francisco Beltrão
e Dois Vizinhos, assim como a
indústria de nutrição animal em
Verê, participou expondo os produtos como a Linha de rações
Prima Raça, minerais Miner Raça,
produtos e serviços que as unidades agropecuárias estão disponibilizando na região.
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ENCONTRO DE PRODUTORES DE LEITE DE NOVA SANTA ROSA 2018

Com o objetivo de apresentar
importantes informações e os
cenários para atividade leiteira é que a Primato Cooperativa
Agroindustrial promoveu no dia
26 de abril, o Encontro de Produtores de Leite 2018, no Teatro Municipal Gustavo Fischer de
Nova Santa Rosa. Cerca de 150
produtores estiveram presentes
e receberam informações técnicas de como ter uma melhor qualidade de vida desenvolvendo a
atividade leiteira.
“Para nós da Primato, Nova Santa Rosa é muito importante dentro do contexto de evolução e a
atividade leiteira é fundamental
tanto para a cooperativa quanto ao município. Vamos fazer a
aproximação e colocar no calendário anual da cidade este encontro de produtores de Leite e
que ano que vem espero que te-

nhamos casa cheia neste bonito
local”, destacou Ilmo.
A primeira palestra foi sobre a
“Criação de Bezerras” com o médico veterinário e especialista
em nutrição, manejo e criação
de ruminantes, Vicente Matsuo.

A segunda palestra foi “A importância dos exames de brucelose
e tuberculose nos rebanhos”, ministrada por Loreno Taffarel, doutor em agronomia e um dos precursores da iniciativa em Nova
Santa Rosa.
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Exposições

EXPO UMUARAMA 2018
Exposição Agropecuária e Industrial de Umuarama (Expo Umuarama), no noroeste do
Paraná, aconteceu de 08 a 18 de março com shows de Jorge e Mateus e de Henrique e
Juliano em destaque na programação. A Exposição recebeu cerca de 210 mil pessoas
durante os dez dias do evento, que foi realizado no Parque Dario Pimenta Nóbrega.
O evento contou com varias opções gastronômicas e além disso, também teve fazendinha para as crianças, estande da Comissão pela Duplicação da PR-323 e torneio
leiteiro. A Primato participou com um estande onde recebeu cooperados, pecuaristas
e clientes da região noroeste e norte do Paraná, apresentando, principalmente, a força das Rações Prima Raça.
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SHOW PECUÁRIO 2018
Foi realizado de 25 a 27 de julho
a quarta edição do ‘Show Pecuário’,
evento organizado pela Sociedade
Rural do Oeste do Paraná e Sindicato Rural de Cascavel e realizado no
Parque de exposições Celso Garcia
Cid. A iniciativa reuniu centenas de
pessoas que foram em busca de
tecnologia e práticas inovadoras no
manejo de animais para produção de
leite e gado de corte.
Foram diversas palestras realizadas com profissionais da área e
eventos paralelos, como o Encontro
de Mulheres do Agronegócio que
reuniu cerca de 600 produtoras no
dia 27 de julho. Outro destaque foi
os julgamentos de ovinos e gados,
assim como também os leilões realizados nos quatro dias de feira.
A Primato participou do evento
com dois estandes, um com foco
em nutrição animal e outro apresentando máquinas e implementos
agrícolas. “Foi uma excelente oportunidade para que o público pudesse conhecer melhor a Primato, suas
marcas e serviços, além de um posicionamento, afinal estamos com a
Unidade agropecuária e agrícola em
Cascavel desde 2016”, enfatizou o
presidente da Primato Ilmo Welter
que concluiu, “tivemos uma boa presença de público em nosso estande
e foram gerados um volume de negócios satisfatórios, além de muito
relacionamento nos dias do evento”.

REVISTA PRIMATO

17

Cooperação

Cooperativas se unem e
fazem Ação Beneficente ao
Lar dos Idosos em Toledo

EM DESTAQUE A ENTREGA DOS ALIMENTOS
ARRECADADOS AO LAR DO IDOSOS EM TOLEDO (PR)

Pelo terceiro ano consecutivo as cooperativas de Toledo
estão engajadas na disseminação da data e trabalham em
conjunto para uma ação de alto
impacto. Nesta edição a APA –
Lar dos Idosos de Toledo, foi a
instituição escolhida para ser
a beneficiada. As cooperativas
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comprometidas com o Dia C de
Toledo foram: Primato, Sicredi,
Sicoob, Uniprime, Unimed, Coamo, Cotroledo, Coosesp e Coarte.
PRIMATO
No dia 09 de agosto foi feita
a entrega dos donativos arre-

cadados pela Primato ao Lar
dos Idosos de Toledo. Segundo
a analista de treinamento e desenvolvimento Catia Rodrigues
de Sousa, foi um momento importante para ambas as instituições. “Uma ação de grande
valia para ambas as partes,
para Apa que é beneficiada

com produtos com preços elevados para uma entidade. Para
a Primato foi um ato de cooperação, gratidão, integração
e interação entre cooperados,
colaboradores, clientes e fornecedores, onde todos abraçaram a causa e trabalharam
em prol desta instituição que
faz um excelente trabalho com
nossos idosos”.
APA
Para a coordenadora da Apa,
Ester Rossol, a contribuição
vinda do Dia C é fundamental
para a continuidade do trabalho. “Somos uma entidade sem
fins lucrativos que busca atender os idosos menos favoreci-

dos de nossa sociedade e sem
a ajuda da sociedade civil organizada é muito difícil de manter
esse trabalho”, explicou Ester
que concluiu, “estamos imensamente gratos à Primato por
ter abraçado a causa, a todos

os envolvidos que arregaçaram
as mangas e fizeram essa arrecadação muito importante,
nosso agradecimento e a certeza que vamos continuar atuando para sermos merecedores
de parcerias como esta”.
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Cooperativa

Dia de Negócios Primato
reuniu grandes marcas do
agronegócio em Toledo

EVENTO APRESENTOU AS MELHORES MARCAS
PARA O SETOR AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO

Com o objetivo de apresentar as novidades e tecnologias disponíveis no mercado do
agronegócio brasileiro, a Primato Cooperativa Agroindustrial promoveu entre os dias 27
a 29 de junho o Dia de Negócios. O Evento foi montado em frente ao complexo industrial/administrativo da cooperativa na BR 163, em Toledo e teve a parceria com empresas nacionais e multinacionais do setores de máquinas, implementos agrícolas, insumos,
defensivos, adubos, linhas de sementes e medicamentos veterinários.
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AGRÍCOLA
Na parte agrícola a exposição apresentou as linhas de
sementes, defensivos, adubos,
fertilizantes de marcas nacionais e multinacionais parceiros
da Primato Agrícola que fazem
o composto do ciclo da agricultura dos produtores rurais.
RAÇÕES
A Primato apresentou aos participantes a linha completa das
rações Prima Raça, com destaque para o gado de corte e leiteiro, além da assistência técni-

ca, agropecuária e agrícola que tivados. Nos dois primeiros
a cooperativa disponibiliza aos dias foram servidos almoço
cooperados.
com churrasco na Associação
da Primato que fica anexo ao
AGROPECUÁRIA
local.
Toda a estrutura agropecuária
foi disponibilizada com novida- MÁQUINAS
des para 2018. assim como na Trazendo as novidades e lanparte veterinária com vacinas, çamentos do setor de máquisuplementos,
melhoradores, nas e implementos agrícolas,
antissépticos e pesticidas das os destaques ficaram por conta de tratores, colheitadeiras,
melhores marcas.
Centenas de pessoas partici- plantadeiras e pulverizadores
param dos três dias do evento de vários tamanhos estiveram
que teve muita informação, re- expostos e chamaram a atenlacionamento e negócios efe- ção dos participantes.

PÚBLICO
Centenas de pessoas participaram dos três
dias do evento que teve muita informação,
relacionamento e negócios efetivados. Nos
dois primeiros dias foram servidos almoço
com churrasco na Associação da Primato
que fica anexo ao local.
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Exposição

Expo Primato 2018 fecha
com grande público e
geração de negócios
A Expo Primato teve a presença de um
grande público e um bom volume de
negócios nesta que foi a primeira edição
do evento promovido pela Primato
Cooperativa Agroindustrial

22
22

REVISTA PRIMATO
REVISTA PRIMATO

FORAM TRÊS DIAS DE EXPOSIÇÃO
NO CAMPO EXPERIMENTAL QUE
CONTOU COM 60 ESTANDES
DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO
AGRONEGÓCIO.

Foram mais de 2.500 pessoas
que passaram pelo campo experimental entre os dias 28 e 30
de novembro. “Superou nossas
expectativas a presença do público nos dias da Expo Primato
e isso também graças ao clima
que colaborou e não teve chuva
durante os três dias de visitação”, enalteceu o presidente da
Primato Ilmo Werle Welter que
complementou, “mas através

do trabalho das equipes envolvidas, da divulgação que nosso
marketing e comunicação desenvolveram, os veículos de comunicação presentes e a parceria das empresas que estavam
expondo, fizeram o sucesso de
público nesta primeira edição de
nossa exposição”.
Segundo Ilmo, os visitantes
tiveram a oportunidade de obter informações importantes

para aplicarem em suas atividades. “O visitante teve a
oportunidade de fazer o que
chamamos de caminho do conhecimento, onde empresas
renomadas do setor agrícola
e agropecuário apresentaram
em seus estandes, mini palestras, cases de sucesso e muita informação sobre o manejo
da lavoura nas safras que viram”, disse.
REVISTA PRIMATO
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“

Tivemos uma
movimentação
de mais de
R$ 5,5 milhões
durante o
evento e isso
foi graças a
dedicação dos
profissionais
que tiveram
a capacidade
de atender
todos os
participantes’’

NEGÓCIOS
Foram 60 estandes colocados à disposição do público para visitação e geração de negócios.
“Tivemos uma movimentação de mais de R$ 5,5 milhões durante o evento e isso foi graças a
dedicação dos profissionais que tiveram a capacidade de atender todos os participantes muito
bem, o que gerou um clima favorável para negociações”, explicou Ilmo que complementou, “essa
geração de negócios poderá ser maior nos próximos anos, considerando que a Expo Primato
entra agora em definitivo no calendário de exposições em nossa região, ficando mais difundido
e consequentemente, gerando visitação e volume de negócios”.
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PÚBLICO
O público esteve presente em
grande número para a visitação
e aprovaram o evento. Segundo
o cooperado Dirceu Juliano Kasper, a exposição trouxe muita informação na parte agrícola. “Por
ser uma primeira edição, está
surpreendendo, campos bem
elaborados, palestras bem direcionadas ao que nos interessa,
estão de parabéns, a exposição
está muito bem organizada.
Vim no primeiro dia de visitação e retornei, pois ficou alguns
campos que não consegui verificar”.
Por sua vez a cooperada Marizete Scalcon Lira, a exposição
da linha de alimentos no estande do supermercado da Primato

surpreendeu. “Eu sabia que tinha alguns alimentos, mas não
uma linha tão grande. Fiquei
bem surpresa com a erva de
tereré, que ainda vai lançar no
mercado e aqui conhecemos em
primeira mão”.

tal anexo a sede da cooperativa
na BR 163 em Toledo, apresentando as melhores tecnologias
e soluções em agricultura, suinocultura, bovinocultura de leite e corte, piscicultura, ovinocultura, nutrição animal, além
de máquinas e implementos
EXPO PRIMATO
agrícolas, além do mix de produA 1ª edição da Expo Primato foi tos da rede de supermercados
realizada no campo experimen- da Primato.
REVISTA
PRIMATO
REVISTA
PRIMATO
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Melhor Conversão Suína é
Premiada na AveSui 2018

Os cooperados da Primato Cooperativa Agroindus-

serve como alerta para tomada de decisões. A melhoria de

trial trabalham de forma integrada e buscam desen-

conversão ocorre pela combinação de vários fatores rela-

volver a atividade através do cuidado, seguindo as

cionados às formulações, à dieta, instalações, sexo, gené-

instruções da assistência técnica que relaciona sani-

tica, status sanitário e manejo.

dade, alimentação e nutrição animal.
E a questão da conversão alimentar é fator primordial para que os resultados sejam alcançados.

O bom exemplo de conversão animal vem do cooperado
Ladir Rosseto, da Linha Lageado Grande em Toledo, que no
dia 1º de agosto ganhou o primeiro lugar no Prêmio Quem
é Quem na abertura da AveSui 2018, em Medianeira.

CONVERSÃO
Uma nutrição de qualidade deve respeitar a curva
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de crescimento dos animais, potencializar a deposi-

A Categoria “Melhor Gestor Cooperado Suínos”, Ladir teve

ção de tecido muscular em detrimento do gorduroso

um resultado em conversão alimentar que foi eleito o me-

e proporcionar qualidade e rendimento de carcaça.

lhor do Brasil. “É de suma importância o reconhecimento e

Embora seja uma medida relativamente simples (ra-

o prêmio de relevância nacional, que demonstra que a coo-

ção ingerida e ganho de peso), a conversão alimentar

perativa vem desenvolvendo um trabalho que traz grandes
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resultados e que demonstra que mesmo sendo regio-

pela gente como pela Primato, a quem somos integrados”.

nal, nós estamos atuando de igual com outras grandes
empresas no segmento, motivo para nos orgulharmos

AVESUI

e continuarmos o trabalho na suinocultura”, enalteceu

A AveSui 2018 – Feira da América Latina de Aves, Su-

o encarregado de suínos Márcio José Bach.

ínos e Peixes reuniu as principais empresas e profissio-

Segundo o cooperado Ladir Rosseto, o reconheci-

nais envolvidos e teve palestras técnicas, workshops,

mento do seu trabalho integrado com a cooperativa

além de seminários técnicos científicos. “Para nós da Pri-

é muito importante para que a atividade seja feita

mato é uma grande satisfação participar e ser premiado

de forma efetiva. “O segredo desse bom trabalho é o

na categoria suínos, na qual estamos atuando de forma

manejo, pois é através dele que conseguimos desen-

integrada e buscando sempre os melhores resultados

volver a atividade e alcançar os resultados esperados”,

com a atividade”, enalteceu o presidente da Primato Ilmo

enfatizou o cooperado que complementou, “o cuidado

Werle Welter que concluiu, “parabéns ao nosso coopera-

também é fundamental. Temos essa atenção porque a

do Ladir Rosseto e todos os integrados na suinocultura

atividade representa 50% do nosso orçamento, então,

da Primato, que possamos evoluir cada vez mais não so-

temos uma grande responsabilidade de fazer da for-

mente na atividade, mas em todos os negócios da coo-

ma certa e que garanta os resultados esperados, tanto

perativa”.

Moção de Aplausos pela abertura
do novo supermercado em Toledo
Durante a sessão do dia 28 de agosto na Câmara
de Vereadores de Toledo, a diretoria da Primato Cooperativa Agroindustrial recebeu em mãos a Moção de
Aplausos pela abertura da sétima unidade do Primato
Supermercado no Jardim Panorama. A moção foi apresentada por meio do Requerimento n° 161/2018, na
26ª sessão.
Proposta de homenagem foi apresentada pelos vereadores Ademar Dorfschmidt, Antonio Zóio, Corazza
Neto, Gabriel Baierle, Leandro Moura, Marcos Zanetti
e Olinda Fiorentin.
No dia 26 de julho aconteceu a inauguração da unidade do Jardim Panorama que vinha sendo preparada
desde março. Para a abertura das instalações, foi preciso reformas e adaptações do local onde já funciona-

va um supermercado para alinhamento ao padrão da rede
Primato Supermercados. “Em um espaço amplo e estratégico, a abertura desta loja era um anseio da população da
localidade e bairros vizinhos”, apontam os vereadores.
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400 maiores empresas do
agronegócio brasileiro

Todos os anos a revista Exame
promove uma edição especial onde
classifica as 1000 Maiores & Melhores empresas do Brasil, além da

tabela com a lista das 400 maiores
empresas do agronegócio por vendas líquidas do país. Segunda a publicação, juntas, elas obtiveram 221
bilhões de dólares de receita em
2017, com lucro de 5,4 bilhões de
dólares, 41% maior do que o registrado no ano anterior.
A Primato mais uma vez é destaque entre a categoria 400 maiores
do agronegócio, ficando com a 292ª
posição no ranking, subindo duas
posições comparado ao do ano passado (referente ao exercício 2016).
Segundo o diretor executivo Anderson Sabadin, essa conquista é muito

importante à Primato. “Melhor do
que figurar entre as 400 maiores
empresas do agronegócio é subir
duas posições de um ano para outro. É motivo de orgulho para nós
que somos uma cooperativa relativamente nova estarmos entre essas
principais empresas e o mérito é de
nossos cooperados, que produzem e
confiam à Primato a sua produção,
aos colaboradores que atuam para
que possamos desenvolver produtos e serviços de alta qualidade e
dos fornecedores que estão engajados ao modelo de negócio de nossa
cooperativa”.

Prêmio Destaque
Empresarial 2018
Foi realizado no sábado 10 de novembro no Yara Country Club o Prêmio Destaque Empresarial Toledo
2018, na sua 14ª edição. Também foi
destaque a 5ª edição Empreendedor
2018, que é organizado pelo Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo (Cojem), vinculado a Associação
Comercial e Empresarial de Toledo, a
ACIT. Mais de 700 pessoas prestigiaram o evento que valoriza e incentiva
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o empreendedorismo em Toledo.
SUPERMERCADO
O Primato Supermercado foi o ganhador na sua categoria premiando um trabalho que iniciou há uma
década. “Estamos extremamente
felizes em sermos contemplados
com o prêmio Destaque Empresarial
na categoria supermercados, afinal,
esse trabalho vem sendo feito por

todos os colaboradores e fornecedores que entenderam a nova forma de
desenvolver esse importante serviço
ao público de Toledo”, enalteceu o
diretor executivo Anderson Sabadin
que complementou, “nosso propósito é apresentar uma experiência de
consumo diferenciada, com horários
acessíveis, promoções assertivas
com preço justo, por isso, estamos
cada vez mais empenhados em ser-

mos a rede de supermercado do consumidor toledano”.
AÇOUGUE
Na categoria Açougue o Primato
Supermercado também foi o mais
lembrado pelo público da cidade. “A
parte de carnes é um diferencial que
estamos desenvolvendo há algum
tempo, com o Festival do Churrasco,
com fornecedores selecionados que
em parceria apresentam uma gama
de carnes que garantem a qualidade
e fazem com que o consumidor tenha
produtos que satisfaça seu paladar,
afinal, quem não gosta de churrasco
com a família, amigos e colegas”, destacou Sabadin.
PECUÁRIA LEITEIRA
Um dos principais segmentos da
Primato Cooperativa Agroindustrial,
a pecuária leiteira também foi destaque no evento. “A essência da
cooperativa são os cooperados que
atuam todos os dias para produzir
alimentos com excelência”, enfatizou
o presidente da Primato, Ilmo Werle
Welter que complementou, “por isso
sermos premiados na categoria Loja
para Pecuária Leiteira é um motivo de
orgulho, afinal, o trabalho só é feito
com excelência devido a participação
efetiva de cooperados, colaboradores e nossos parceiros comerciais
que em sintonia, fazem a diferença
na atividade leiteira. Por isso, é uma
satisfação fazer parte deste evento
que premia as principais empresas e
empreendedores de nosso município”.
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Fornecedor Destaque

Primato premiou os melhores
do ano no evento Fornecedor
Destaque 2018

EVENTO REUNIU OS PARCEIROS COMERCIAIS EM UMA FESTA QUE
PREMIOU OS DESTAQUES DE CADA SEGMENTO QUE A PRIMATO ATUA

Com o objetivo de celebrar as parcerias com fornecedores e prestadores de serviços
que a Primato Cooperativa Agroindustrial faz anualmente o evento Melhores do Ano,
uma confraternização que enaltece e reconhece os parceiros comerciais que contribuem para o desenvolvimento das atividades que a cooperativa está envolvida. Este
ano o evento foi realizado na noite de 24 de outubro, na associação da Primato em
Toledo e contou com a presença de aproximadamente 500 convidados.

30

REVISTA PRIMATO

PREMIADOS
Confira os fornecedores “Melhores do Ano 2018 Primato”:
Categoria Agropecuária – Ceva Saúde Animal
Categoria Pesquisa e Inovação – Biomin Saúde Animal
Categoria Agrícola – Yara Brasil S/A
Categoria Prestador de Serviço – Redefrigor Comércio de Equipamentos para Refrigeração
Categoria Infraestrutura – ADM Engenharia
Categoria Matéria-Prima – Infasa Indústria de Farinhas S/A
Categoria Supermercados – Três Corações Alimentos
Categoria Instituição Financeira – Banco do Brasil
Categoria Marketing e Comunicação – GH Filmes
Categoria Farmácia – Prati Donaduzzi
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EVENTO
Pontualmente às 20h foi iniciado o cerimonial que passou
o vídeo que contextualizou a
história de mais de 20 anos da
cooperativa. O presidente da
Primato Ilmo Werle Welter foi
convidado para dar as boas vindas. “Essa noite é muito especial para Primato porque quando olhamos para esse evento
percebemos quantas pessoas
envolvidas estão juntas conosco nesse processo de evolução.
Sem vocês, suas empresas e as
pessoas que nelas atuam, não
seria possível chegar onde estamos”, enalteceu o presidente
que concluiu, “espero que pos-
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samos estar aqui no ano que
vem para mais uma vez celebrar
o ano de 2019, que promete ser
melhor do que este ano, mas
mesmo assim, que possamos
fortalecer nossa parceria, afinal,
vocês entenderam como funciona o cooperativismo, na missão
e valores e que somos mais de
sete mil cooperados em várias
regiões do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul”.

téria-prima, supermercado, instituição financeira, marketing e
comunicação e farmácia.
São oito critérios utilizados
para a seleção dos melhores do
ano: Competências essenciais,
qualidade dos produtos e serviços, agilidade e flexibilidade,
cumprimento dos prazos, preço,
estabilidade financeira, especificações técnicas, normas administrativas e sustentabilidade.
Após a premiação que foi enDESTAQUES
tregue pelo presidente Ilmo
Na sequência foi a vez da en- Welter e pelo vice presidente
trega aos destaques de 2018 Cezar Luiz Dondoni, foi servido
na categorias: Agropecuária, o jantar. Dando sequência, teve
pesquisa e inovação, prestador show com a banda Cativasamde serviço, infraestrutura, ma- ba.

Colaboradores

Projeto Inovar Primato
Foram vários testes,
capacitações e busca pela
conhecimento para que o
Projeto Inovar traga a evolução
na forma de fazer negócios e
se relacionar com cooperados,
colaboradores, parceiros e a
sociedade civil organizada
Por se tratar de uma cooperativa nova, que busca uma forma
de gestão focada em resultados alada aos valores do cooperativismo, disponibilizando
um ambiente onde é possível
evoluir e crescer na mesma proporção que a empresa, é que a
Primato Cooperativa Agroindustrial vem desenvolvendo o
Projeto Inovar.
Uma sala na sede administrativa foi preparada para receber
os treinamentos e reuniões
que vão fazer parte do projeto.
A ideia principal é criar um ambiente onde a inovação pode
ser implementada com a colaboração de todos que fazem
parte da cooperativa.
INOVAÇÃO
“Entendo que inovação é buscar novas estratégias e caminhos diferentes para que pos-

samos atingir nossos objetivos
da melhor forma. Creio que
quando conseguimos inovar,
temos uma melhoria em nossa
vida, afinal, podemos fazer melhor aquilo que desenvolvemos”.
INOVAR
Os testes dos novos sistemas
que vão começar a operar na
Primato Cooperativa Agroindustrial em 2019 estão alinhados e
prontos para operar. A ação faz
parte do Projeto Inovar. Para
dar cor e forma à iniciativa, um

espaço na sede administrativa
foi repaginado para ser local de
treinamentos e reuniões.
Um dos responsáveis por esta
nova sala é o cartazista do supermercado da avenida J.J. Anderson Muller, que tornou a
principal parede da sala em uma
obra contemporânea. “Senti
maior valorização do meu trabalho”, comentou.
O Inovar está segmentado em
seis etapas e a grande mudança está prevista para ocorrer em
janeiro de 2019.
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Capacitação Suinocultores
A Primato realizou dois treinamentos para suinocultores no mês de fevereiro: “Toda Granja” entre os dias 19
e 21/02 e uma capacitação para terminadores nos dias 21 e 22/02.
Denis Pigosso é coordenador da
granja Pigosso, localizada no distrito
de Concórdia do Oeste e tem uma Unidade de Produção de Leitão com 600
matrizes. “O curso despertou em nós
a consciência para aprimorarmos os
cuidados necessários com a produção
da granja” comentou.
No primeiro encontro foram abordados temas relacionados à biossegurança, uso de medicamentos, controle
de pragas e higiene sanitária, enquanto no segundo temas relacionados ao
arraçoamento e manejo de bebedouros receberam destaque. “Tenho 23
anos como terminador e os cursos

sempre agregam. A formação de grupos pequenos é um facilitador para
a troca de experiências” relata Décio
Niedermeyer, suinocultor.
SUINOCULTURA
A Primato tem hoje 19 granjas com
iniciadores, oito crechários, e 106

granjas terminadores. “A expectativa
é capacitar cooperados de todas estas unidades até 2019, fortalecendo
o conhecimento para uma produção
suína de qualidade”, finalizou o encarregado de suínos, Márcio José Bach.
As capacitações são uma parceria
com Senar, Faep e Sindicato Rural.

Treinamento Motoristas da Primato
O treinamento aconteceu no dia 18
de abril no trailer que a empresa Icavel
disponibiliza para o desenvolvimento
de capacitação itinerante. Ministrada
pelo Instrutor técnico de motoristas da
Rede Volkswagen, Regison Antunes,
o treinamento de cinco horas abordou
temas específicos sobre o melhor manuseio dos caminhões, manutenção
preventiva, direção defensiva e econômica, além dos aspectos técnicos dos
caminhões da marca Volkswagen Man,
que a Primato tem em sua frota. “O
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treinamento foi focado na correta utilização do caminhão, no funcionamento
correto do motor, sistemas de freios, na

direção econômica, além do relacionamento interpessoal dos motoristas da
cooperativa”, explicou o Instrutor.

Primato Sedia treinamento à Corpo de Bombeiros
No dia 12/04 o 4º Grupamento
do Corpo de Bombeiros de Toledo realizou a última etapa de uma
capacitação da equipe com novas
técnicas de combate a incêndio. A
capacitação aconteceu na sede da
Associação Primato e foi realizada no contêiner que foi adquirido
através do Plano de Auxílio Mútuo
(PAM).
No curso, 14 alunos e mais quatro
instrutores participaram com uma
técnica nova no Brasil de combate
a incêndio. “Essa técnica visa minimizar o consumo de água e causar

menos danos aos materiais que
ainda não foram consumidos pelo
fogo. No termo técnico é salvata-

gem de materiais”, explicou o capitão do Corpo de Bombeiros Luiz
Eduardo Zarpellon.

Programa de Certificação de Conselheiros Primato
Em plena evolução e crescimento
a Primato Cooperativa Agroindustrial apresenta mais uma conquista
significativa em seu modelo cooperativista. O Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos,
o PCCC.
CAPACITAÇÃO
Trata-se de um curso específico
aos cooperados que vão ser capacitados para se tornarem futuros
conselheiros da cooperativa, o que
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representa uma inovação no modelo de gestão cooperativista. Segundo a analista de treinamento e
desenvolvimento da Primato, Cátia
Rodrigues de Sousa, o programa é
uma inovação e conquista da cooperativa. “Essa é uma conquista da
Primato e uma nova forma de inserir
os cooperados que têm intenção de
fazer parte do conselho da cooperativa. Serão desenvolvidas as competências técnicas e comportamentais através dos encontros mensais
ao longo do ano e com muita interação entre os participantes”.
Cátia ainda ressaltou que a capacitação é uma parceria entre insti-

tuições de ensino qualificadas. “O
Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos é viabilizado
via o Sescoop-PR, em parceria com

Instituto Superior de Administração
e Economia, o ISAE, com professores qualificados e de alto nível como
da Fundação Getúlio Vargas, a FGV”.

Treinamento em parceria com o Ipem em
produtos pré medidos
Com o objetivo de capacitar e desenvolver os colaboradores dos
supermercados e restaurantes, foi
realizado no dia 24 de maio na sede
administrativa o treinamento em
“Produtos Pré Medidos” da Primato
Cooperativa Agroindustrial, teve a
participação de 44 profissionais que
atuam nestes segmentos.
PALESTRA
O treinamento foi desenvolvido
em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, Regional
Cascavel e a facilitadora foi Jessica
Rosa Perkhun. “A ideia foi apresen-

36

REVISTA PRIMATO

tar como funciona a regulamentação, trazendo espaço para trocas
de informações, dúvidas sobre produtos trazidos pelos participantes,
dicas quanto a eventuais defesas,
reprovação de laudo, informações

e a obrigatoriedade da Tara do produto”, enalteceu a facilitadora que
complementou, “deixamos um canal
de relacionamento aos participantes para que possam ser dirimidas
quaisquer dúvidas sobre o tema”.

Programa de capacitação técnica em
produção animal

Com o objetivo de trazer mais co-

nutrição animal, com todos os profis-

“O objetivo deste módulo é discutir

nhecimento sobre nutrição animal

sionais envolvidos no processo, seja

sobre estratégias nutricionais e de

com todos os profissionais envol-

os responsáveis técnicos das indús-

manejo que resultem em melhora

vidos é que a Primato Cooperativa

trias, das unidades agropecuárias e

na produção, nas condições sanitá-

Agroindustrial iniciou o Programa

representantes comerciais para que

rias (imunidade), qualidade de leite

de Capacitação Técnica e Produção

possamos receber e compartilhar o

e também na eficiência reprodutiva”,

Animal, que é dividido em duas fases

conhecimento na produção”, expli-

enalteceu Vicente que complemen-

com nove módulos e mais dois com-

cou o coordenador técnico e veteri-

tou, “os temas abordados foram a

plementares.

nário da Primato, Vicente Matsuo.

saúde ruminal e seu impacto na produção e qualidade de leite e a influ-

PROGRAMA

MÓDULO 1

ência da nutrição na reprodução de

O programa envolve os profissio-

O primeiro módulo foi desenvol-

vacas leiteiras”.

nais da área de produção, assis-

vido entre os dias 19 e 20 de julho

O Módulo 1 foi ministrado pelo pro-

tência técnica e comercial e visa o

na sala de treinamentos do Centro

fessor Ricardo Rocha que é consul-

alinhamento de informações à me-

Administrativo da Primato e abordou

tor da Nutrifarma. “O foco principal

lhoria contínua da atuação em nutri-

a bovinocultura de leite com o pro-

deste primeiro módulo foi saúde ani-

ção animal. “O objetivo é trazer infor-

grama nutricional para animais em

mal voltada para a produção e nutri-

mações importantes no processo da

lactação.

ção”, disse Vicente.
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Colaboradores participam de curso do
Eneagrama
O autoconhecimento permite descobertas sobre qualidades, capacidades, bem como pontos de melhorias de cada pessoa. Esta habilidade
pode trazer qualidade de vida, uma
vez que o indivíduo conhece suas
limitações e busca aprimorar suas
habilidades, seja no campo pessoal
ou profissional.
Com este objetivo é que um grupo
de colaboradores da Primato Cooperativa Agroindustrial estão participando do curso Eneagrama, desenvolvido na sede administrativa.
ENEAGRAMA
Segundo a psicóloga e coach Patrícia Cocoletto, instrutora do eneagrama, coloca como um desafio de se

conhecer. “Estamos aqui na Primato
para apresentar o eneagrama a um
grupo de colaboradores que aceitou
o desafio de se conhecer”, explicou
Patrícia que complementou, “o eneagrama explica nove tipos de per-

Primato celebra a contratação do
colaborador número 1000
A expansão da área de atuação e
o crescimento exponencial dos últimos anos tem feito com que haja
a necessidade de contratações em
todos os setores e segmentos de
negócios da Primato Cooperativa
Agroindustrial. E nesta semana foi
contratado o colaborador de número 1000.
Segundo o relatório de prestação de contas do exercício 2017,
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sonalidade, quais são seus pontos
fortes e os de melhoria. O indivíduo
que tem autoconhecimento está
em vantagem com as outras pessoas, pois pode prever e controlar seu
próprio comportamento”.

apresentado na Assembleia Geral
Ordinária (AGO) em fevereiro deste ano, a Primato tinha até 31 de
dezembro do ano passado 899
colaboradores. Os segmentos que
mais contrataram foram a Agrícola,
principalmente engenheiros agrônomos para atuarem nas unidades
de negócios e os supermercados.

SUPERMERCADO
E foi o novo supermercado, localizado no Jardim Panorama em Toledo e
que está em fase final de reformas
que contratou o colaborador número
1000. Daiane Crislaine da Silva, que é
auxiliar de produção da panificadora
recebeu, além da boa notícia de sua
contratação, uma homenagem por

ser a milésima colaboradora da Primato. “Fiquei muito feliz por conseguir esse emprego em primeiro lugar,
mas confesso que mais feliz ainda
por ter essa homenagem de ser a colaboradora de número 1000”, exaltou
Daiane que complementou, “isso me
deixa motivada para trabalhar bem e
crescer junto com a Primato”.

SIPAT 2018 foca no compromisso com
a segurança
De 17 a 21 de setembro foi realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho,
a Sipat da Primato Cooperativa
Agroindustrial, com o tema principal “Segurança, meu compromisso”. Com a abrangência para
todos os setores e segmentos da
cooperativa, o evento ocorreu em
mais de uma unidade de negócio. A SIPAT é realizado todos os
anos como forma de atualização,
incentivo e alinhamento de informações referentes à segurança e
melhorias no ambiente de trabalho.
SIPAT
O objetivo da Sipat é de reforçar
a questão da segurança no desenvolvimento do trabalho dentro da cooperativa. “O principal
intuito da Sipat na cooperativa é
reforçar um dos principais valores
da Primato que é a segurança”,

enfatizou a técnica de segurança
no trabalho Kamila da Silva Oliveira que complementou, “também
serve para conscientizar os colaboradores sobre a prevenção de
acidentes, podendo desempenhar
o trabalho de forma mais segura
e com o ambiente mais saudável”.
Para o presidente da Primato Ilmo
Werle Welter, segurança é fundamental em todo momento. “A

Sipat é um evento de fundamental importância à Primato porque
tem como foco a segurança, seja
no local de trabalho, no retorno e
na casa de cada um dos colaboradores, criando um ambiente de
interação e trazendo informações
importantes para que possamos
ter um processo com excelência,
focando no bem estar de todos
os envolvidos”, destacou.

REVISTA PRIMATO

39

Colaborador Destaque

Primato premia os melhores do
ano na festa do Colaborador
Destaque 2018

EVENTO PREMIOU OS COLABORADORES DESTAQUES DE CADA SEGMENTO, UNIDADES
EXCELÊNCIA E HOMENAGEOU OS PROFISSIONAIS COM MAIS TEMPO DE COOPERATIVA

Em clima de muita descontração e alegria que aconteceu no dia 07 de dezembro, na
Associação da Primato em Toledo(PR), a festa do Colaborador Destaque 2018, premiando os melhores do ano em várias categorias. Como é tradição neste evento, também foram premiados colaboradores que completaram cinco e dez anos de atuação
pela cooperativa.
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EVENTO
O cerimonial do evento teve
início com a apresentação de vídeos falando sobre a evolução
da cooperativa e o orgulho de
pertencer à Primato. “É motivo
de muito orgulho ter todos vocês aqui hoje, àqueles que chamamos de primalteneses. Essa

festa representa nossa gratidão
à todos vocês que fazem no dia
a dia o seu melhor para que a
nossa cooperativa possa evoluir
constantemente”, enalteceu o
presidente da Primato Ilmo Werle Welter que complementou,
“e esses destaques desta noite
são um reconhecimento do tra-

balho de liderança, organização,
no entendimento que todos nós
trabalhamos em prol de algo
maior”.
PREMIAÇÕES
Seguindo o evento, foram apresentados os vencedores de cada
categoria, além da premiação
para colaboradores com cinco e
dez anos de Primato. “Em 2018
o colaborador destaque foi à
Cancun. E em 2019? Bem, os
caminhos apontam para Orlando
(EUA)”, anunciou o cerimonial.
Os critérios de avaliação para
os colaboradores destaques
foram: Notas de avaliação de
desempenho, notas das três indicações do gestor da unidade
para colaboradores com maior
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Colaborador Destaque

aderência aos valores
Primato e pontualidade e
frequência de trabalho no
decorrer do ano. Por sua
vez a “Unidade excelência em gestão 2018” teve
como critérios maior aderência aos valores Primato
e indicadores de gestão
mensalmente como: Melhor desempenho, crescimento, margem, vendas,
inadimplência e gestão.
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DESTAQUES
Entre as várias categorias premiadas no evento, os destaques foram:
Colaboradora Destaque 2018: Greyce Baldessar (Administrativo)
Unidade Excelência 2018: Unidade Agropecuária e Agrícola Toledo-PR
Colaborador 15 anos: Laudelino Saibert (Primato Supermercado J.J Muraro)
Colaboradores 10 anos: André Daniel Mittanck (Unidade Nova Santa Rosa-PR)
e Thais Daiane Giollo (Administrativo).
Ainda foram premiados colaboradores com cinco anos de Primato, assim como destaques de
cada segmento de negócios da cooperativa, entre eles: Agropecuária e agrícola, supermercado (setores), restaurante, farmácia, indústria de nutrição animal e transportes.

LAUDELINO SAIBERT 15 ANOS PRIMATO

GREYCE BALDESSAR COLABORADOR DESTAQUE

THAIS DAIANE GIOLLO 10 ANOS PRIMATO

ANDRÉ DANIEL MITTANCK 10 ANOS PRIMATO
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Eventos

CBN “Agro na busca de um
trilhão de dólares” com Marcos
Favas Neves
A Rádio CBN, com o apoio do SENAR-PR, realizou um ciclo de palestras com o consultor Marcos
Fava Neves, com a abordagem de
cenários e tendências do agro e
suas perspectivas para 2018 com o
tema “O agro na busca de um trilhão
de dólares”.
Mais de 250 participantes prestigiaram a palestra de Marcos Fava
Neves, que é professor titular da
FEA/USP em Ribeirão Preto, engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, mestre em Administração
(Estratégias de Arrendamento Industrial na Citricultura), doutor em
Administração (Planejamento de
Canais de Distribuição de Alimentos, FEA/USP), livre-docente em
Planejamento e Gestão Estratégica
Dirigidos pela Demanda (2004). É
também pós-graduado em Agribusiness & Marketing de Alimentos
na França e em Canais (Networks)
de Distribuição de Alimentos na
Holanda e autor e organizador de
55 livros publicados no Brasil, Argentina, Estados Unidos, África do
Sul, Uruguai, Inglaterra, Cingapura,
Holanda e China. É ainda articulista
do jornal China Daily.
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FUTURO
Durante a palestra, Marcos apresentou dados que projetam a próxima década (2018 a 2028) com
dados de commodities, mercado
internacional, importação e exportação e como elas interferem na
vida dos produtores e profissionais
do agronegócio. “Posso dizer que
as projeções para o agronegócio
são muito positivas, pois ainda há
muito que crescer em termos de
demanda de produção, exportação,
mercados internacionais e como
tudo isso interfere na vida de vocês aqui em Toledo”, explicou Marcos.

“Meu otimismo vem, principalmente, porque a economia conseguiu se
desvincular da política, pelo menos
o suficiente para o entendimento
que, mesmo com a instabilidade
no campo político e incertezas em
relação às eleições de outubro deste ano, estamos seguindo a nossa
vida. Produzimos, industrializamos,
exportamos, enfim, vida que segue.
Creio que esse movimento tende a
ser cada vez maior. Será preciso
sim fazermos ajustes na economia
do país, mas o mundo não acabou
e não irá acabar, como foi previsto
quando a crise política se estabeleceu”, avaliou o palestrante.

CBN Agro apresenta
Gestão de Liderança no
Agronegócio
O Projeto CBN AGRO também trouxe à Toledo a palestra “Gestão e liderança no Agronegócio”, realizada na
Associação da Primato Cooperativa
Agroindustrial, que é parceira do projeto na noite de 17/09. Na palestra o
consultor, professor Carlos Alberto Júlio abordou a importância de estratégias bem definidas para o agronegócio na busca de resultados, com foco
nos processos e nas pessoas para
existir uma gestão com qualidade.
PALESTRANTE
Carlos Alberto Júlio é CEO da Digital House – Escola que forma profissionais para a Nova Economia,
sócio do Locomotiva Instituto de
Pesquisa, Conselheiro Profissional
independente em empresas como
Camil Alimentos, Aramis, IBMEC, GSA
Alimentos, Grupo TV1 e CI-Central
Intercâmbio. É também Coach profissional de vários Presidentes de
Empresas e Facilitador Certificado
do YPO. Foi Presidente de empresas como Tecnisa, HSM e Polaroid
do Brasil. Professor honorário do IBMEC, FGV e FIA/USP. É autor na área
de negócios com 8 livros publicados
no Brasil e exterior. Administrador de
Empresas, estudou nas renomadas

Harvard Business School, London
Business School e no IMD de Lausanne-Suíça. É colunista da rádio
CBN e sua coluna Gestão Descomplicada vai ao ar nacionalmente todas as quartas-feiras às 18:20. Sua
experiência profissional de 32 anos
como presidente de empresas e 31
anos como Conselheiro de Administração, aliado a sua atuação docente
o faz ser um dos palestrantes mais
requisitados do país, segundo as
revistas Veja e Exame, quando se
trata de gestão, estratégia, vendas,
Marketing, Inovação e liderança.
EVENTO
Este é o segundo evento da CBN

Agro em Toledo realizado na Associação da Primato e, como na edição do 1º semestre, teve casa cheia
para prestigiar o palestrante que
atualizou os participantes sobre a
importância da gestão de liderança nas atividades relacionadas ao
agronegócio, cenários nacionais e
internacionais e o desenvolvimento
de competências para a região sul do
país, especificamente o Paraná.
O CBN Agro é promovido pela Rádio
CBN Londrina com o apoio da Sociedade Rural do Paraná e aconteceu
em oito cidades do estado: Londrina,
Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama, Guarapuava e Campo Mourão.
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Em 2018 a Nutrifarma encarou desafios nunca vistos antes. Ao lado do Grupo Agrifirm,
vivemos experiências que trouxeram inovação aos nossos dias. Nosso trabalho cresceu
além do Brasil, unindo equipes e aplicando projetos reais. Ficamos mais perto e nos
tornamos maiores. Tudo isso porque você, nosso parceiro, esteve ao nosso lado. No próximo
ano, continuaremos a abraçar a essência pela qual a Nutrifarma foi criada, ainda mais
preparados para mostrar ao mundo o que melhor guardamos em nossas caixas:
Um trabalho feito por todos. Forte, juntos.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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A Nutrifarma apresenta:

Uma tecnologia inovadora
que traz soluções nutricionais
para bovinos de leite.

Melhor sanidade do rebanho
Controle da acidose ruminal
Maior eeciência reprodutiva
Reduz o estresse térmico
Menor impacto ambiental

Mais informações
Através do site www.nutrifarma.ind.br, ou consulte o
Departamento Técnico Nutrifarma - T 47 3562 8200
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