Primor marca presença no São João de Caruaru com comidas gigantes e
celebra parceria com Dona Maria do Bolo
A marca preferida dos nordestinos patrocina as 15 comidas gigantes do circuito e
comemora a parceria com Dona Maria do Bolo com reforma especial em sua casa
São Paulo, Junho de 2019 – Primor, a marca preferida dos nordestinos e ingrediente
essencial nos quitutes de São João participa de mais uma edição do Festival de
Comidas Gigantes, em Caruaru (PE).
A marca, que sempre participa das manifestações culturais regionais e está presente no
dia a dia do nordestino, chega para mais uma edição do São João de Caruaru com um
novo posicionamento. “Quem faz do seu jeito, faz com Primor” destaca a autenticidade
das receitas nordestinas e empodera o consumidor a colocar seu toque nas
preparações. Para conferir o filme da campanha clique aqui.
Justamente por valorizar as receitas que enriquecem a cultura nordestina e enchem de
sabor as festividades de São João, Primor é presença garantida no Circuito de Comidas
Gigantes e vai patrocinar as 15 receitas do evento.
Um dos destaques da programação é o Maior Pé de Moleque do Mundo, capaz de servir
mais de 10 mil pessoas. A iguaria é preparada com capricho por Dona Maria do Bolo,
parceira de longa data da marca, que afirma: “O toque especial da minha receita de pé
de moleque é o uso de Primor!”.
Para celebrar esta parceria, Primor promoveu uma ampla reforma na casa de Dona
Maria, que este ano vai comemorar o São João em grande estilo. A ação foi a maneira
que a marca encontrou para homenagear a cozinheira que é ícone das comidas
gigantes e responsável, há mais de duas décadas, por reunir moradores e visitantes
para compartilhar o bolo mais esperado do ano.
“Temos muito orgulho de ser o toque especial de receitas que já são símbolo das
festividades de Caruaru. Como marca mais presente na casa dos nordestinos,
queremos retribuir a confiança e carinho, patrocinando o circuito de comidas gigantes e
presenteando Dona Maria com uma homenagem mais do que merecida”, comenta
Rosângela Barbosa, responsável pelo marketing da Bunge.
A previsão é que este ano o bolo tenha aproximadamente 22 metros de muito sabor. Ao
todo serão utilizados 375 Kgs de margarina Primor. A marca também será responsável
por garantir sabor especial aos outros quitutes de São João, como o Maior Cuscuz e o
Maior Bolo de Rolo.
Além de marcar presença em Caruaru, Primor também patrocina o São João de
Campina Grande. Durante a festa, a marca promove quatro casamentos para casais
que se inscreveram na promoção Casamento do Seu Jeito. Os casais apaixonados vão
ganhar uma festa especial, com direito à escolha de convites personalizados, alianças,
cerimônia e recepção para os convidados, além de vestido e terno customizados de
acordo com a preferência do casal.
A marca estará presente ao longo do ano em outras manifestações culturais do
Nordeste, reforçando a história genuína de Primor com a região e valorizando a rica
cultura do nordestino.

Sobre a Bunge

Fundada em 1818, a Bunge é líder mundial em comercialização, processamento e fornecimento de produtos
e ingredientes originados de grãos e oleaginosas. Há 134 na América do Sul, a empresa conta com cerca
de 16 mil funcionários na região, dedicados a aprimorar a cadeia do agronegócio e a produção de alimentos,
tornando-os cada vez mais saudáveis e acessíveis para uma população em constante crescimento. Com
operações em mais de 150 instalações entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de distribuição e
silos, a Bunge na América do Sul está presente em 5 países da região - Argentina, Brasil, Chile, Paraguai
e Uruguai. Posicionada entre as líderes em seus segmentos de atuação, que incluem agronegócio,
alimentos, açúcar e bioenergia, e fertilizantes, a empresa é a terceira maior exportadora da América do Sul.
Marcas como Soya, Delícia, Primor, Valderey, Sol Mix e Salsaretti fazem parte da vida de milhares de
pessoas e da história de uma empresa global com 200 anos de atuação.
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