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Plantio Isobus
linha a linha

Sucesso na Europa, chega ao Brasil através 
da empresa cascavelense Agritotal, o 
sistema inovador de plantio com 
desligamento linha a linha da Muller 
Elektronik que acaba com o desperdício de 
sementes na hora de plantar

AGRICULTURA DE PRECISÃO

www.facebook.com.br/sindirural

Uma cidade
com qualidade
de vida

CASCAVEL

Caravanas da
FAEP virão de
todo o Paraná

Montadoras
mostram suas
inovações

TECNOLOGIA VISITANTES

“O Brasi precisa
de estabilidade nos
financiamentos”

ANA HELENA C. DE ANDRADE
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ENTREVISTA

Sindirural -  Quais as perspectivas 
das Anfavea para o setor de tratores e 
colheitaderas em 2017?

Ana Helena - Vemos com bons olhos o 
ano de 2017. Estamos com a estimative de 
um crescimento de 13% nas vendas internas 
de colheitaderas e tratores no Brasil. Nos-
sas estatísticas até o momento direcionam 
para esses números. Com relação às vendas 
externas, estimamos que as exportações 
possam crescer em até 6%. Serão 49,5 mil 
unidades em 2017 vendidas, 10,2 mil expor-
tadas e 59,6 mil fabricadas.  

Sindirural -  Quais os números de 
2016?

Ana Helena -  Em 2016 foram negocia-
das 42,8 mil unidades, queda de 4,8% sobre 
as 45 mil em 2015. No último mês do ano, 
quando o setor comercializou 4,1 mil máqui-
nas, houve elevação de 14,8% ante as 3,6 mil 
de novembro e de 84% na análise com as 2,2 
mil de dezembro de 2015. A produção nos 

A entrevistada deste suplemento especial Show 
Rural 2017 é Ana Helena Corrêa de Andrade é diretora 
de Assuntos Corporativos da AGCO do Brasil e vice-
presidente da Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores) desde 2013. É 
graduada em economia e Administração de Empresas pela 
PUC de São Paulo e pós-graduada em Administração de 
Empresas, Economia e Comunicação Empresarial. Ana 
Helena trabalhou na Abimaq (Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos),  onde gerenciou o 
Departamento de Financiamentos e atuou na coordenação 
de diferentes Câmaras Setoriais. Posteriormente, atuou 
na empresa Prensas Schuler, fabricante de bens de capital 

sob encomenda, onde foi responsável pela estruturação de 
financiamentos para clientes nacionais e estrangeiros e 
pelos assuntos governamentais e institucionais da empresa.  
Em 2009, assumiu a gerência de Administração e Finanças 
da Investe São Paulo, Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade, criada pelo Governo do 
Estado de São Paulo com o intuito de atrair investimentos 
para o Estado. Foi também gerente de Assuntos 
Institucionais da Caterpillar Brasil, responsável pelas 
áreas de comunicação, responsabilidade social e assuntos 
governamentais.  Na entrevista, a vice-presidente fala sobre 
as perspectivas da indústria das colheitadeiras e tratores no 
Brasil. 

"O Brasil precisa
de estabilidade"

meses transcorridos de 2016 acumularam 
53 mil unidades e ficou 4,1% abaixo do que 
o ano passado, com 55,3 mil unidades. Em 

ANA HELENA CORRÊA DE ANDRADE

dezembro 5,5 mil unidades foram fabrica-
das, o que representa estabilidade contra 
novembro e crescimento de 511% contra as 
906 unidades do mesmo período de 2015. As 
exportações no setor de máquinas agríco-
las e rodoviárias encerraram o ano com 9,5 
mil unidades, o que significa diminuição de 
5,7% frente as 10,1 mil de 2015.

Sindirural - Os anos de 2015 e 2016 
foram ruins para todos os setores de fab-
ricação de veículos. O que aconteceu?

Ana Helena -  Alguns fatores con-
tribuíram para essa diminuição nas vendas e 
na produção. O aperto no mercado foi o prin-
cipal, já que fez com que as pessoas deix-
assem de investir. Não podemos dizer que 
o Brasil já está com um parque de máqui-
nas agrícolas repleto e que não precisamos 
de renovação e de novas máquinas. O Bra-
sil carece na mecanização da agricultura e 
ainda são necessários investimentos. Todos 
ganham com a tecnologia das máquinas nas 

“O Brasil carece 
de mecanização da 
agricultura e ainda 

são necessários 
investimentos. Todos 

ganham com a tecnologia 
das máquinas nas 

lavouras, já que há mais 
produção, produtividade, 

renda e trabalho”

lavouras, já que há mais produção, produtiv-
idade, renda e trabalho. 

Sindirural - Como a Anfavea vê even-
tos como o Show Rural Coopavel?

Ana -  Acreditamos que feiras desse 
segmento servem como oportunidade para 
que os agricultores tenham acesso a novas 
tecnologias, vejam as máquinas de perto 
e conversem com os funcionários das in-
dústrias. Eles aprendem sobre como elas 
funcionam e como elas podem ajudar na pro-
priedade. Além disso, é uma oportunidade 
de atualização e de se informar.  A indústria 
brasileira de máquinas agrícolas oferece tec-
nologia, conforto, segurança e produtividade 
aos agricultores. É uma oportunidade de ver 
isso de perto. 

Sindirural - Algumas grandes in-
dústrias de máquinas agrícolas ligadas à 
Anfavea não participaram da edição de 
2016 do Show Rural. O que aconteceu?

Ana Helena -  A participação em 
qualquer feira é uma decisão das indústrias. 
Não interferimos nisso. A Anfavea não ori-
enta as empresas a participar ou a não par-
ticipar. O fato delas não terem participaram 
na edição passada não possui nenhuma con-
exão com a entidade. Está fora do escopo da 
Anfavea. Isso também não quer dizer que 
elas agora vão participar do Show apenas de 
dois em dois anos. Caberá a elas decidirem 
se vão ou não a cada edição. 

Sindirural -  Há finan-
ciamentos e linhas de crédi-
to suficientes no Brasil? O 
que falta na opinião da An-
favea para estimular ainda 
mais a mecanização agrícola 
brasileira?

Ana Helena - As linhas 
de financiamento tem volta-
do em 2017. O secretário de 
política agrícola, Neri Geller, 
tem acompanhado e estimula-
do esse setor. O que o Brasil 
precisa é de estabilidade nos 
financiamentos. Dessa forma, o 
agricultor que está estudando a 

aquisição de alguma máquina pode transfor-
mar esse desejo ou intenção de compra em 
compra efetiva.  Com relação às condições, 
acredito que hoje temos à disposição linhas 
boas em prazo e juros. Além disso, temos 
uma grande oferta de máquinas no Brasil. 
Outro ponto importante é que há diversas 
marcas, opções, modelos que se encaixam 
na necessidade de cada produtor. 

“O Show Rural é uma 
oportunidade para que 
os agricultores vejam 
de perto a tecnologia, 
conforto, segurança 
e produtividade da 

indústria de máquinas 
agrícolas brasileira”



Fevereiro/2016 Fevereiro/20166 7

Show Rural mostra 
o futuro do campo

O EVENTO

O Show Rural Coopavel 2017 traz aos 
produtores rurais as grandes novidades, as 
inovações e as tecnologias para o amanhã. O 
trabalho no campo possui muitos desafios e as 
atividades do agricultor não são nada fáceis. 
O produtor rural trabalha para garantir uma 
boa produção, o sustento, o alimento não só 
da sua, mas das famílias do mundo inteiro. 
Para que isso seja cada vez melhor, a feira 
apresenta possibilidades para alavancar a 
produção e a rentabilidade. 

A semana de 6 a 10 de fevereiro de 2017, 
inspira renovação, boas safras, boa produção 
para toda a cadeia do agronegócio nacional. 
Para a 29ª edição do evento, a Coopavel tem 
trabalhando de sol a sol para trazer sempre 
mais. A feira que já é consolidada no segmen-
to de produção de grãos, apresenta todas as 
alternativas de produção geradas por institui-
ções de pesquisas, indústrias, com técnicas 
para o aumentar a produtividade, as altas tec-
nologias com novas variedades, adubação, di-
versificação, conservação do solo, bem como, 
das inovações de máquinas e equipamentos. 

Com uma visão inovadora e buscando 
completar toda a cadeia produtiva do agro-
negócio, na edição de 2016, o Show Rural 
Coopavel pensou em implementar e ampliar 
e diversificar as atividades rurais, abrindo 
espaço à pecuária. Dentro do Salão Tecnoló-
gico, renomados profissionais vão ministrar 

palestras durante os cinco dias, com temas 
relacionados ao segmento de criação animal. 
Além da exposição das mais de 15 raças das 
associações brasileiras dos criadores, o Show 
Rural terá um espaço para a venda direta para 
os pecuaristas dos touros das melhores ca-
banas do Brasil. A feira também conta com 
os setores de avicultura e de suinocultura, 
que estão ganhando cada vez mais espaço. A 
tecnologia está sempre um passo à frente e o 
Show Rural Coopavel e cria para você, produ-
tor, o caminho para inovar, crescer, produzir 
mais e aumentar a rentabilidade. Visite todos 
os estandes e aprenda o máximo que puder!

OUTRAS MELHORIAS 
No próximo evento a Coopavel vai ampliar 

os investimentos na feira, que terá 100% das 
ruas asfaltadas e 6.000 metros de ruas cober-
tas, o que vai tornar o ambiente mais agra-
dável. 

No ano da recuperação da 
economia brasileira, o Show 
Rural Coopavel vem mostrar 
a tecnologia do amanhã e 
mostrar todo o potencial do setor 
produtivo que sustenta o Brasil

O Parque Tecnológico Coopavel é o local do maior e mais bem organizado evento do agronegócio brasileiro da atualidade

www.itaipu.gov.br

Para saber mais, acesse: 
www.oesteemdesenvolvimento.com.br

Recordista mundial na geração de energia 

limpa e renovável, e referência internacional em 

sustentabilidade com o Programa Cultivando Água 

Boa, a Itaipu Binacional também dá aquela força 

para o desenvolvimento regional sustentável. 

Para isso, articula grandes parcerias, como o 

Programa Oeste em Desenvolvimento. Uma 

ação que reúne diversos parceiros em projetos 

estruturantes, para estimular as cadeias produtivas 

e ampliar a competitividade, visando ao progresso 

socioeconômico territorial.

Energia 
para quem produz.

Instituições parceiras:

www.itaipu.gov.br

Para saber mais, acesse: 
www.oesteemdesenvolvimento.com.br

Recordista mundial na geração de energia 

limpa e renovável, e referência internacional em 

sustentabilidade com o Programa Cultivando Água 

Boa, a Itaipu Binacional também dá aquela força 

para o desenvolvimento regional sustentável. 

Para isso, articula grandes parcerias, como o 

Programa Oeste em Desenvolvimento. Uma 

ação que reúne diversos parceiros em projetos 

estruturantes, para estimular as cadeias produtivas 

e ampliar a competitividade, visando ao progresso 

socioeconômico territorial.

Energia
para quem produz.
Energia
para quem produz.
Energia

Instituições parceiras:

Estratégias para o desenvolvimento

Inovação - trator a biometano

Estímulo às cadeias produtivasProdução de biogás

Plantio direto e agricultura sustentável Cicloturismo
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Conforme ocorre há 28 anos, o Sistema 
Faep/Senar-PR, em parcerias com os sindi-
catos rurais, está organizando caravanas de 
todos os cantos do Estado para o Show Rural 
Coopavel 2017. Para repetir os últimos anos, 
a expectativa da Federação é enviar cente-
nas de caravanas para a feira, considerada 
a maior vitrine tecnológica na agricultura do 
Paraná.

No parque, os produtores e familiares 

Faep traz caravanas 
de todo o Estado

VISITANTES

Como faz em todos os anos, a 
Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep), em 
parceria com os sindicatos 
rurais, trará agricultores de todas 
as regiões do Paraná para visitar 
o maior evento do agronegócio 
brasileiro

poderão percorrer os estantes dos 520 ex-
positores já confirmados pela organização. 
Na edição 2016, 192 caravanas, totalizando 
8,4 mil produtores rurais, foram organiza-
das pela entidade. Na ocasião, os produtores 
conferiram lançamentos de equipamentos, 
pesquisas e produtos agrícolas. Na edição 
2016, mais de 235 mil produtores passaram 
pelo parque tecnológico do Show Rural. “O 
Show Rural é uma ótima oportunidade para 
os produtores conhecerem as novas tecnolo-
gias disponíveis no mercado, dos setores de 
máquinas, sementes e produtos agroquími-
cos. Por conta disso, todos os anos a Faep 
faz questão de incentivar e organizar a ida 
dos agricultores para Cascavel”, ressalta o 
presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ági-
de Meneguette.

Para dar suporte aos produtores durante 
os cinco dias de feira, o Sistema Faep/Se-
nar-PR irá montar um estande próprio. No 
local, os agricultores encontrarão área de 

Produtores poderão contar com a infraestrutura do estande da entidade como ponto de apoio ao longo dos cinco dias da feira

descanso climatizada, serviço de bebidas 
para amenizar o forte calor do verão no Oes-
te do Estado, acesso a internet e a asses-
soria de técnicos da entidade para eventuais 
consultas. O estande acaba funcionando com 
um ponto de encontro dos milhares de pro-
dutores e presidentes de sindicatos rurais de 
todas as regiões do Estado.

Além do vasto leque de produtos agríco-
las, a edição 2017 do Show Rural terá uma 
novidade em relação ao evento do ano passa-
do. As cinco grandes montadoras de máqui-
nas agrícolas do país — Case e New Holland 
(ambas do grupo CNH Industrial), Valtra e 
Massey Ferguson (pertencentes ao grupo 
AGCO) e John Deere – voltaram a participar 
do evento após a ausência na última edição. 
Além dos estandes das empresas de máqui-
nas agrícolas, a programação da feira agro-
pecuária conta com exposição de animais e 
palestras direcionadas as bovinoculturas de 
corte e de leite, inovação e produtividade.

Conheça Cascavel
Pólo universitário, com mais 
de 21 mil estudantes de ensino 
superior e referência na 
medicina e na prestação de 
serviços, mas a grande vocação 
de Cascavel é o agronegócio

Com potencial para ser uma “metrópole 
do futuro”, Cascavel é uma cidade jovem e 
promissora. Com seus 315 mil habitantes, 
o município consolidou a posição de polo 
econômico regional e epicentro do Mercosul. 
Com um grande entroncamento rodoviário, a 
cidade atrai muitos investimentos, é ampla-
mente comercial e dá inveja por sua força e 
competência. 

A capital do Oeste, como também é inti-
tulada, destaca-se como polo universitário, 
com mais de 21 mil estudantes de ensino 
superior em diversas instituições de ensino. 
É também referência na medicina e na pres-
tação de serviços. Seu comércio e grande 
infraestrutura industrial e de serviços de-
monstram toda a grandiosidade tecnológica 
da cidade. 

As forças que tornaram Cascavel um polo 
regional também estão ligadas ao agronegó-
cio, desde a presença de culturas agroindus-
triais, passando pela comercialização, até o 
desenvolvimento da oferta de serviços cada 
vez mais especializados.

A prova disso é a realização do Show Ru-
ral da Coopavel, um dos maiores eventos do 
agronegócio do mundo.  A cidade tem o DNA 
do crescimento e do empreendedorismo.  

Cascavel é a 14ª melhor cidade do Brasil 
segundo ranking inédito divulgado pelo anuá-
rio da “Isto É As Melhores Cidades do Brasil”, 
com os municípios que mais se destacaram 
em um conjunto de indicadores.

No Paraná, Cascavel ocupa o terceiro lu-
gar na classificação geral.  Para crescer sem-

pre mais, está em curso as obras do PDI (Pla-
no de Desenvolvimento Integrado).  O projeto 
prevê a revitalização de vários pontos chaves 
da cidade, construção de canaletas de ônibus, 
construção de parques ecológicos, ciclovias, 
viadutos e uma série de outras benfeitorias 
estruturais e de infraestrutura. 

BANCO DO BRASIL
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Desligamento linha
a linha inova plantio

CAPA

A Agritotal leva ao Show Rural 
2017 uma tendência tecnológica 
inovadora na hora do plantio: o 
tramline, ou "Desligamento Linha 
a Linha", um controle de alta 
precisão que torna a plantadeira 
totalmente automatizada, 
trazendo economia na hora do 
plantio

A agricultura brasileira somente é a 
potência que é hoje devido a um trabalho 
conjunto: tecnologia de última geração e 
produtores extremamente qualificados. Para 
o setor evoluir ainda mais, uma das alterna-
tivas mais viáveis e eficazes é a aplicação 
das técnicas de Agricultura de Precisão. E 
uma das maiores fornecedoras de equipo-
amentos e tecnologia para a agricultura de 
precisão é a Agritotal, empresa cascavelense 
que atende em todo o Brasil. 

Presente no Show Rural 2017, a empresa 
é representante de uma das maiores empre-
sas de agricultura de precisão do mundo: 
a Müller Elektronik, que tem como um dos 
seus principais produtos o Tramline ou po-
pularmente conhecido aqui no Brasil como 
"Desligamento linha a linha" para plantadei-
ras e semeadeiras ISO BUS. Essa tecnologia 
garante economia de até 15% no plantio dos 
grãos, diminuindo o desperdício de semen-
tes. Segundo Carlos Gomes, diretor da Agri-
total, o equipamento é uma tendência tec-
nológica inovadora na hora do plantio. "Ele 
utiliza um alto grau de tecnologia que torna 
a plantadeira/semeadeira totalmente automa-
tizada, desligando a linha de plantio sempre 
que essa linha passar em algum lugar que já 
foi plantado, ao mesmo tempo variando a dose 
de adubo conforme necessidade do solo e tam-
bém irá fazer a contagem de semente gerando 
mapas de semente duplas, falhas e identifi-
cando o grão plantado", destaca.

Essa tecnologia da empresa alemã pode 

ser adaptada a quase todas as funcionalida-
des de uma máquina semeadora e também 
podem ser usadas alavancas de condução 
do trator para o controle da máquina. Para 
a documentação, o DRILL-Controller oferece 
contadores internos diários e totais para a 
área, quantidade, tempo e área tratada. Fun-
ções hidráulicas específicas do fabricante 
para o controle do traçador, dispositivo de 
abrir e fechar e similares podem ser integra-
dos da mesma forma que uma iluminação de 

trabalho.
A tecnologia dis-

tribuída pela Agrito-
tal também possui as 

funções de desligamento auto-
mático de faixas de arado; cálculo 
do ritmo; é necessário introduzir 
somente a largura do pulverizador, 
número de linhas e início do cam-
po; registro da posição de traba-
lho através de interruptor, sensor 
angular ou CAN; banco de dados 
de produtos integrado para até 30 
produtos (sementes e adubos); os 

resultados do teste de calibração são salvos 
para o produto; velocidade, taxa e fator de 
calibração; monitoramento de roscas; moni-
toramento de até dois ventiladores ou moni-
toramento da pressão; sensores de nível no 
tanque de adubo.

A agricultura de precisão é um sistema 
de produção adotado por agricultores de todo 
o mundo e que ganha cada vez mais força 
com a evolução da tecnologia do GPS e de 
sensoriamento remoto. Com elas, concei-

tos surgiram como os de 
aplicação de insumos em 
taxas variáveis. 

A função Taxa Va-
riável (Variable Rate 
Control) funciona como 
controladores de alta 
precisão onde é possível 
aplicar os fertilizantes 
de forma inteligente e 
econômica, possibili-
tando a visualização 
dos rastros de aplicação 
durante a operação. O 
processo de aplicação 
em taxa variável tem 
como objetivo deixar por 
igual os nutrientes do solo e, com isto, eco-
nomizar no uso dos insumos. Permite tam-
bém economia de semente, evitando falhas. 
Além disso, traz ganhos à cultura, pois me-
lhora o aproveitamento da área de trabalho. 
De acordo com estudos recentes, estima-se 
uma economia de 15% nos insumos aplica-
dos.           

Com este aplicativo, pode-se trabalhar 
ao mesmo tempo, por exemplo, na aplicação 
de adubos com vários fertilizantes e mapas 

O controle inteligente tem como seu principal benefício a economia de sementes na hora do plantio 

de aplicação variável. Para cada fertilizan-
te ou nutriente um mapa de aplicação pode 
ser criado. Assim, os recursos podem ser 
conservados e os rendimentos otimizados. O 
objetivo, de acordo com o corpo técnico alta-
mente especializado da Agritotal, é a aplica-
ção localizada na área, independentemente 
do formato e do mapa de aplicação que é re-
presentado em tons de marrom graduados de 
acordo com a taxa de aplicação. As taxas de 
aplicação prescritas das regiões podem ser 

ajustadas tanto indivi-
dualmente como tam-
bém para todas as re-
giões simultaneamente. 

Entre as prin-
cipais vantagens da 
adoção de sistema es-
tão: conservação de 
recursos; rendimentos 
mais elevados; melhor 
qualidade do produto; 
conservação do solo e 
do ambiente e menor 
impacto ambiental. O 
agricultor Ney Backes é 
um dos usuários deste 
sistema. Há dois anos 

ele o utiliza e só colecionou vantagens. “Eu 
trabalho com ele hoje no sistema a lanço. 
Nesses dois anos, meu solo melhorou muito 
e economizei bastante, já que só uso onde 
realmente precisa. Só tem vantagem”, resu-
miu. 

Durante o Show Rural, a Agritotal estará 
com descontos em equipamentos que podem 
chegar a até 50% de desconto, além de contar 
com com linhas de financiamento de até 10 
anos para pagar com juros de 8,5% ao ano.           

Amplamente utilizada na Europa, da tecnologia chega agora ao Brasil para revolucionar o sistema de plantio

O desligamento linha a linha possibilita controle total da distribuição de sementes



Fevereiro/2016 Fevereiro/201612 13

PECUARIA

Genética bovina se 
destaca no evento
Com a abertura de um espaço 
dedicado a mostrar o potencial 
da pecuária bovina, criadores e 
associações trazem a essa edição 
2017 do Show Rural diversas 
raças de corte e leiteiras

INFORMAÇÕES: (45) 9922-5987 

VENDA PERMANENTE DE
TOUROS ANGUS, COBERTURAS,

POTROS E ÉGUAS DE CRIA

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS
DO SINDICATO RURAL DE CASCAVEL

Linha Damaceno
LINDOESTE/PR

Linha Boa Esperança
REALEZA / PR

GADO BRANGUS
CAVALOS CRIOULO

Reprodutores | Sêmen | Embriões

C O N D O M Í N I O  G E N É T I C O

BRAHMAN & SIMENTAL

www.brahmanchaco.com.br

SÊMEN DISPONÍVEL À VENDA!

Av. Brasil, 7636 - Centro
CEP 85.801-001 - Cascavel/PR

Fone (45) 3226-7445 / 9978-0061

Campeão de categoria e 4º Campeonato  na 
EXPOLONDRINA / Campeão de categoria , 1º 
colocado no campeonato e grande campeão 
EXPOINGÁ 2012 / 1º campeão de categoria e 
2º no campeonato FEICORTE 2012 

XACO 546 EVOKE

O grande desafio para o pecuarista hoje 
é vencer barreiras sanitárias e melhorar o 
nível de  qualidade para a carne bovina bra-
sileira se tornar mais competitiva no mercado 
internacional. A abertura de espaço dedicado 
à pecuária durante o Show Rural Coopavel 
vem complementar a iniciativa do Sindicato 
Rural de Cascavel em promover o Show Pe-
cuário anualmente no mês de julho no Parque 
de Exposições de Cascavel. O Show Pecuário 
já é considerado o maior evento da pecuária 
paranaense e vem trazendo força ao setor e 
gerando novos negócios a cada ano que pas-
sa. Para Paulo Orso, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel, "a pecuária carece ainda 
muito de amadurecimento na região, o que 
está acontecendo com o trabalho de seleção 
genética realizado por várias cabanhas, que 
tem seus reprodutores em destaque em cen-
trais de inseminação em todo o Brasil". 

O caminho para a melhoria e competitivi-
dade da nossa pecuária passa, inevitavelmen-
te, pela busca da melhoria da genética do seu 
rebanho para obter melhores resultados. Nes-

te cenário, começa a se destacar na  região 
Oeste do Paraná os trabalhos de seleção gené-
tica, em especial com as raças que oferecem 
precocidade e maciez na carne, produzindo 
cortes com maior valor no mercado.

RPK GENÉTICA
Presente no Show Rural 2017, um dos 

criadores que se destacam na região é o 
agropecuarista Reno Paulo Kunz, da RPK 
Genética, começaram em 1998 a realizar 
esse trabalho de seleção na região Oeste do 
Paraná. “Inicialmente trabalhávamos apenas 
com Nelore e gado comercial, mas acabamos 
incorporando também as raças Angus, Bran-

gus, Braford e Brahman”, conta Reno. “Bus-
camos desenvolver, produzir e comercializar 
genética bovina, com diferencial em tecnolo-
gia e qualidade, visando além da satisfação do 
cliente, incremento da produtividade do nosso 
setor, com responsabilidade social e respeito 
ao meio ambiente”, salienta. Para o agrope-
cuarista, cada vez mais o produtor busca a 
melhoria do rebanho e isso o obriga a investir 
em reprodutores de qualidade. 

O trabalho de seleção genética da RPK é 
hoje reconhecido pelo mercado. Prova disso 
são os reprodutores Federal e Maximo, de 
origem argentina, ambos da raça Angus, que 

estão em centrais de coleta na argentina. No 
Brasil, o sêmen é comercializado através da 
Solução Genética para outros pecuaristas que 
também trabalham com seleção. 

A RPK Genética realiza leilões em algu-
mas épocas do ano para comercializar seus 
reprodutores. Para 2017 estão programados o 
2º Leilão RPK Genética em Quedas do Iguaçu, 
no mês de agosto, e o 6º Leilão Reprodutores, 
que acontece durante a Expotoledo, no mês de 
outubro. “Também participamos dos leilões 
promovidos pelos núcleos regionais de cria-
dores, como é o caso do Leilão Angus Show 
e Leilão Multiraças, que acontecem durante o 
Show Pecuário”, salienta Reno.

BRANGUS NO OESTE
A Cabanha Boitatá também participa do 

Show Rural 2017. Localizada em Realeza, de 
propriedade do advogado cascavelense Anto-
nio Figueiredo, também é destaque na seleção 
genética da raça Brangus. Em 2016 realizou 
seu primeiro leilão, após 10 anos trabalhando 
na seleção genética de reprodutores da raça 
Brangus. “Seleção genética é um trabalho ár-
duo e difícil. É nos pequenos detalhes que se 
faz grandes reprodutores. E em 2016 senti-

mos que havia chegado a hora de colocar es-
ses animais no mercado˜, afirma Figueiredo.

O 1º Leilão Top Brangus Boitatá aconte-
ceu no recinto de leilões do Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid no dia 27 de julho e 
reuniu um grande número de agropecuaristas 
interessados em aumentar a qualidadade e 
eficiência do seu plantel com os touros melho-
radores da cabanha.  Para este ano, o evento 
está programado para acontecer também du-
rante o Show Pecuário, no dia 26 de julho.

ANGUS RIO DA PAZ
Marcando presença também no Show Ru-

ral 2017 está a Cabanha Angus Rio da Paz, de 
propriedade da família Zancanaro, destaque 
na seleção genética da raça Aberdeen Angus, 
que são comercializados no tradicional leilão 
Angus Rio da Paz. O evento neste ano de 2017 
acontecerá no dia 2 de setembro, no Parque 
de Exposições de Cascavel. Para Renato Zan-
canaro, administrador da Angus Rio da Paz, a 
raça vive um momento único de crescimento 
e valorização no mercado nacional. Segundo 
dados de  relatório da Asbia (Associação Bra-
sileira de Inseminação Artificial), em 2015, 
foram comercializadas 4,2 milhões de doses 

de reprodutores Aberdeen e Red Angus, ante 
as 3,6 milhões de doses vendidas em 2014, 
totalizando um crescimento de 15% neste úl-
timo ano e 150% nos últimos 6 anos. “Atual-
mente o Angus responde por 51% das vendas 
de sêmen bovino de corte no país. O que com-
prova que a raça traz excelentes resultados 
aos pecuaristas”, afirma Zancanaro, 

O touro Nero da Rio da Paz foi o grande 
destaque do leilão em 2016. O reprodutor, 
selecionado para o teste de Progênie Angus 
2016 da Alta/Progen atualmente está em co-
leta na Central Progen em Dom Pedrito/RS, 
é um dos melhores DECA 1 da raça na Safra 
2014 (Touro Jovem SA) e está sendo usado no 
programa de inseminação e TE do plantel. 

BRAHMAN E SIMENTAL
O Condomínio Genético Chaco, que traba-

lha com seleção de animais da raça Brahman e 
Simental também estará presente no Show Ru-
ral 2017. Para o médico veterinário Jairo Frare, 
responsável pelo trabalho de seleção da pro-
priedade, o espaço aberto no Show Rural é um 
aperitivo para o Show Pecuário, que acontece 
no mês de julho. "Essa iniciativa da Coopavel 
de abrir um espaço exclusivo para a pecuária 
é um grande incentivo para o setor", afirma. 
Para Frare, o Brahman é uma raça zebuína com 
grande potencial de desenvolvimento e aptidão 
para produzir carne de alta qualidade, com 
maciez e precocidade. O grande destaque do 
Condomínio é o touro Evoke, que acumula pre-
miações na Expolondrina, Expoingá e Feicorte.

SHOW PECUÁRIO
Todos os criadores não cansam de elogiar 

a iniciativa do Sindicato Rural de Cascavel em 
promover o Show Pecuário no mês de julho, 
no Parque de Exposições de Cascavel. Para 
eles, é  uma oportunidade para se buscar co-
nhecimento e aborda uma área com carência 
de informações. A pecuária sentia a carência 
de um evento como esse.  E um dos grandes 
méritos também é aproximar o produtor do 
comprador, estimulando a compra e venda de 
animais.

A região Oeste é uma das grandes bacias leiteiras do Estado

O trabalho de seleção genética dos criadores paranaenses cada dia mais valoriza o setor
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A cooperativa de pecuaristas de corte 
Padrão Beef, fundada em 2005, é uma das 
referências estaduais em qualidade de carne. 
Com 66 associados, a empresa revende seus 
produtos no Paraná, principalmente em Cas-
cavel e Foz do Iguaçu. A Padrão Beef remu-
nera melhor por arroba e é um negócio certo, 
com garantia de recebimento ao criador. 
Para comemorar o sucesso, um investimento 
de R$ 2 milhões será feito para o aumento da 
capacidade de abate e melhoria na qualidade 
de seus produtos, tanto para o consumidor, 
como para o pecuarista. 

O frigorífico da empresa está localizado 
em Lindoeste, onde são abatidos aproxi-
madamente 9 mil animais por ano. Com 25 
colaboradores fixos, a cooperativa cresce a 

Padrão Beef investe 
2 mi em estrutura

QUALIDADE DE CARNE

A cooperativa de agropecuaristas 
de corte Padrão Beef anunciou  
investimento de 2 milhões em 
melhorias da infra-estrutura do 
seu frigorífico, localizado em 
Lindoeste/PR

cada ano e está sempre em constante busca 
de melhorias. Uma delas é a reforma geral 
do abatedouro, que terá um investimento de 
R$ 2 milhões oriundos de recursos próprios. 
Com a obra finalizada, os consumidores 
terão uma carne de melhor qualidade para 
apreciar.

Segundo o presidente Juraci Massoni, 
as exigências da empresa aos interessados 

O frigorífico comemora o sucesso com investimentos na infraestrutura

em se associar são possuir bovinos de corte, 
preferencialmente de raças britânicas, com 
um bom acabamento de gordura e até 24 me-
ses de idade.

A sede administrativa da Padrão Beef 
funciona anexa ao frigorífico, em Lindoes-
te. Ele está localizado na BR-163, km 174, 
comunidade Passo do Goes. Contatos podem 
ser feitos pelo telefone (45) 3237-1433.

www.padraobeef.com.br

PADRÃO BEEF COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
DE PRODUTORES DE CARNES

"Desde 2005 a Padrão Beef atua no mercado de carne premium, sempre 
primando pela qualidade da carne, mas nunca esquecendo do nosso 

produtor, que trabalha no dia a dia, buscando novas tecnologias e melhorias 
para oferecer o melhor para nossos clientes e consumidores.

45 3237-1433 | 45 98421-0750
Rod. BR 163 - Km 174 - Passo do Goes - 85.826-000 - Lindoeste - Paraná
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INFORME PUBLICITÁRIO

TIJOLO
MOEDA 
FORTE

portoseguroimobiliaria.com - R. Afonso Pena, 1854, Sala 02 - Cascavel/Pr
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O INVESTIMENTO DE COMPRAR UM IMÓVEL 

É RECONHECIDO MUNDIALMENTE COMO UMA 

MOEDA FORTE. Para se ter uma ideia, segundo a 
ONU, até 2050 mais de 70% da população mundial 
estará vivendo em áreas urbanas, fator que reflete 
diretamente no valor dos imóveis. Também no Bra-
sil, o movimento de migração em direção às cidades 
é crescente. Por isso, a escassez de terrenos soma-
da à mobilidade urbana, criação de novos bairros 
e revitalização de áreas, antes menos valorizadas, 
fazem com que esta seja a hora ideal para proteger 
seu patrimônio.

Nos últimos anos o mercado imobiliário brasileiro 
movimentou aproximadamente R$ 200 bilhões/ano. 
Mas junto com estas oportunidades, dúvidas come-
çam a surgir: “Como os preços irão se comportar a 
partir de agora?” “Qual região apresenta um maior 
potencial de valorização?” “Devemos investir em 
casas, apartamentos, studios, escritórios, unidades 
hoteleiras ou lotes?”.

A resposta não pode ser única, pois as melhores 
oportunidades do mercado variam, dependem da 
região onde se encontra o imóvel, o padrão de seu 
interesse, entre outros fatores.

Essa ideia vem do fato de que investir em imóvel 
é retorno garantido, comparado a outros tipos de 
aplicação, como a Bolsa, por exemplo (se bem que 
hoje, há ações de empresas do setor com muita 
força na Bovespa).

Em tempos de um mercado estagnado, ter poder 
de negociação pode render boas oportunidades. Há 
estoque em bom número e, quem tem dinheiro em 
mãos para investir, pode garimpar excelentes negó-
cios. Hoje, o comprador está com mais força e quem 
vende está aberto a ofertas.

Os preços não estão crescendo e isso é um bom 
sinal para quem compra. Para quem vende, é hora 
de trocar um ótimo negócio por vários bons e até 
lucrar mais com isso, fazendo um importante caixa 
em tempos mais difíceis, como agora, para aplicar 
quando os lançamentos voltarem com força.

Para o investidor, que tem condições de adquirir 
mais de uma unidade, o momento é mais que propí-
cio, pois compra em fase baixa, com preços interes-
santes, segura, já que imóvel não desvaloriza com 
tanta facilidade, e pode vender mais no futuro ou 
mesmo ganhar com locação quando o setor estiver 
em melhor momento.

Há regiões que continuam se valorizando e nichos 
que nunca “saem de moda”, como o alto luxo e imó-
veis corporativos. Comprar hoje e lucrar no futuro 
é o segredo. Trocar papéis por tijolos pode ser uma 
opção interessante.

Nós temos o negócio que você procura!
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FILIAIS NO PARANÁ:
Assis Chateaubriand (44) 3528.6110 - Cascavel (45) 2101.3777
Guarapuava (42) 3624.1415 - Pato Branco (46) 2101.3299
São Miguel do Iguaçu (45) 3565.2026

Shark

VENHA CONHECER AS
NOVIDADES 2017
VALTRA NA SHARK

Inicie o ano de 2017 investindo em 
tratores e colheitadeiras da Valtra 

para sua propriedade. Venha 
conhecer na Shark todaas as 

novidades da linha 2017, além de 
condições especiais para você 

renovar hoje mesmo seu 
maquinário!

Por isso, conte com os pro�ssionais da Ordenha+
para orientar em todo o processo  que envolve a
obtenção de leite de qualidade de forma rápida,

e�ciente e sem riscos para a saúde do seus animais

Av. Barão do Rio Branco, 1501 - São Cristóvão - Cascavel/PR

Fone (45) 3097-4884

Ordenha:
a tarefa mais
importante
dentro de
uma fazenda
leiteira

Ordenha:
a tarefa mais
importante
dentro de
uma fazenda
leiteira

Consulte as condições especiais para associados do Sindicato Rural de Cascavel!Consulte as condições especiais para associados do Sindicato Rural de Cascavel!ordenhamaiscascavel@gmail.com

SUSTENTABILIDADE

Um trator movido a biometano será uma 
das principais atrações do estande de Itaipu 
Binacional no Show Rural Coopavel, que ocor-
re de 2 a 17 de fevereiro, em Cascavel. O even-
to é considerado uma das mais importantes 
feiras de tecnologia do agronegócio brasileiro.

O trator é um protótipo feito a partir do 
modelo T6.140, da New Holland, e foi apre-
sentado pela primeira vez no Brasil no final 
de agosto, durante a Expointer 2016 – a Ex-
posição Internacional de Animais de Esteio, 
região metropolitana de Porto Alegre (RS).

Desde dezembro, o veículo passa por uma 
fase de testes na Granja Haacke, de proprie-
dade do produtor rural André Haacke, em 
Santa Helena (a 100 km de Foz do Iguaçu). 
É dessa propriedade que sai o gás que abas-
tece a frota de veículos a biometano da Itaipu 
Binacional.

A vinda do trator ao Paraná foi viabilizada 
a partir de um acordo de cooperação assina-
do entre a Itaipu e a New Holland, durante a 
Expointer, visando aprimorar e difundir tec-
nologias relacionadas ao uso do metano como 
combustível veicular.

Nilson Righi, gerente de Marketing de 
Produto da New Holland,  explicou que o teste 
em Santa Helena foi o primeiro do veículo no 
Brasil; antes, o trator havia rodado apenas na 
fazenda La Bellota, no norte da Itália. Após 
o Show Rural, o protótipo seguirá para out-
ras propriedades do País. O objetivo, segun-
do ele, é avaliar o comportamento do veículo 
considerando o clima e as características das 
propriedades rurais brasileiras. “São horas 
de trabalho que geram dados e nos ajudarão 
a desenvolver e melhorar o produto”, disse, 
antecipando que uma nova geração do trator 

Itaipu mostra trator 
movido a biometano
Os visitantes do estande de 
Itaipu no Show Rural 2017 
poderão conhecer um trator que 
está em testes numa propriedade 
em Santa Helena/PR que usa o 
biometano como combustível

já está sendo desenvolvida na Europa. Ele 
acrescentou que a parceria com Itaipu foi 
importante como “impulso inicial no sentido 
de divulgar a tecnologia e, no futuro, formar 
mercado para um trator desse tipo”.

André Haacke elogiou o trator – “muito 
confortável, gostoso de andar” – e disse acred-
itar que o biogás é uma forma de transformar 
um passivo ambiental (os dejetos) em ativo 
energético. Em sua propriedade, são criadas 
220 mil galinhas poedeiras – desse total, 80 
mil geram dejetos para um biodigestor insta-

lado na propriedade.  Parte do gás é transfor-
mada em energia elétrica e outra parte passa 
por um processo de filtragem para abastecer 
os veículos de Itaipu e uma caminhonete da 
propriedade. O índice de pureza do metano 
para ser utilizado como combustível veicular 
deve ser superior a 96%.

“A nossa região não tem gás fóssil, mas 
tem o gás verde (produzido em biodigestores). 
Somente a produção do biometano da Granja 
Haacke poderia abastecer mais de 200 táxis 
de Foz do Iguaçu”, afirmou Rodrigo Regis, 
diretor-presidente do Centro Internacional de 
Energias Renováveis (CIBiogás), citando que 
o Paraná usa menos de 5% da capacidade de 
produção de biogás. “É um potencial fantásti-
co.” Atualmente, dos 249 veículos da frota da 
margem brasileira de Itaipu, 59 são movidos 
com biometano produzido na granja de Santa 
Helena; outros 14 serão incorporados à frota 
até o fim do semestre, substituindo veículos 
movidos a combustível líquido.

Também até o fim do semestre, a Itaipu e 
o CIBiogás devem colocar em operação uma 
planta de produção de biometano dentro da 
usina, em frente ao Mirante do Vertedouro, 
para reforçar o abastecimento de veículos da 
frota.

O produtor rural André Haacke, proprietário da fazenda onde o trator realiza testes

“Atualmente, dos 
249 veículos da frota 
brasileira de Itaipu, 
59 são movidos com 

biometano produzido na 
granja Haacke, em Santa 

Helena. ”RODRIGO REGIS
Diretor Presidente da CIBiogás
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NEW HOLLAND

a New Holland preparou novidades e 
lancamentos para os visitantes do estand 
da empresa no Show Rural 2017. Segundo 
o gerente da concessionária Metropolitana 
Tratores, de Cascavel, Odail de Moraes, será 
apresentada a nova motorização das colheita-
deiras e tratores, que a partir de 2017 devem 
seguir a classificação Tier III para redução 
de poluentes. "A linha TC 5070 é destaque, 
com 205cv, com maior potência e menor 
consumo", afirma. "Também estaremos com 
condições especiais para a linha de tratores, 
além de linhas de financiamento acessíveis", 
destaca Odail.

NOVA PLANTADEIRA PL 6000
O grande lançamento da feira será a nova 

plantadeira PL 6000, que promete qualidade 
na distribuição, alto rendimento operacional, 
menor custo de manutenção, versatilidade e 
praticidade. Esses grandes diferenciais da 
nova semeadora PL 6000 será apresentada 
pela primeira vez no Brasil, no Show Rural 

Semeadora PL 6000 
pela 1ª vez no Brasil
Novidades no estande da New 
Holland no Show Rural 2017 
incluem nova motorização 
de tratores e colheitadeiras e 
lançamento da nova semeadora 
PL 6000

Coopavel 2017. O implemento vai ampliar a ca-
pacidade de plantio dos produtores brasileiros 
com uma excelente performance e alta capaci-
dade para atuar em todos os tipos de terrenos. 
Ela é fabricada na planta da New Holland em 
Piracicaba (SP). A PL 6000 é equipada com 
novos distribuidores a vácuo e transmissão 
por cabo de altíssima precisão, distribuin-
do as sementes com reduzida variação nos 
espaçamentos. Além disso, os condutores 
curvos levam a semente do distribuidor para 
o sulco de plantio, mantendo toda a qualidade 
de distribuição dada pelo sistema a vácuo.

A nova máquina pode ser configurada 
com 11, 13, 15, 17 e 19 linhas de 45 cm de 
espaçamento em chassis únicos, e 24, 28, 32 
e 36 linhas de 45 cm em chassis acoplados. 

METROPOLITANA TRATORES
Av. Brasil, 3025 - Cascavel/PR / FONE (45) 2101-3333

www.metropolitanatratores.com.br

VENHA CONHECER A 
NOVA MOTORIZAÇÃO DA 
LINHA TC: TC 5070 
(204cv) E TC 5090 (255cv) 
COM MOTORES TIER III, 
COM MAIOR POTÊNCIA E 
MENOR CONSUMO

NO SHOW RURAL 
COOPAVEL VOCÊ 

ENCONTRA OS MELHORES 
E MAIS AVANÇADOS 

TRATORES DO MERCADO 
EM CONDIÇÕES SUPER 

ESPECIAIS

Para espaçamentos de 50 cm, há semeadoras 
com 12, 14, 16 e 17 linhas em chassis únicos 
e 22, 24, 28 e 32 linhas de 50 cm em chassis 
acoplados.

A semeadora foi desenhada para ter um 
dos melhores rendimentos operacionais do 
mercado. Dados de campo mostram um au-
mento de, no mínimo, 30% no rendimento 
operacional pela economia de tempo na ma-
nutenção diária, pela grande autonomia da 
caixa de sementes e de adubo e velocidade de 
plantio, mantendo a qualidade de distribuição. 
Todas essas vantagens somadas representam 
uma disponibilidade mecânica de pelo menos 
três horas a mais nas mesmas aplicações dos 
concorrentes, respeitando certas condições 
de plantio. A PL 6000 foi desenhada para 
ser altamente durável com o mínimo de 
intervenções diárias, gerando baixo custo 
de manutenção. Soluções inovadoras con-
ferem a esta máquina um passo à frente na 
evolução tecnológica aplicada ao plantio, 
conferindo ao produtor maior economia e 
mais rentabilidade

O gerente da Metropolitana convida 
todos os produtores rurais a visitarem o 
estande da New Holland e conhecer essas 
novidades bem de perto. "Estaremos com 
toda a nossa equipe para receber aos vis-
itantes e realizarmos ótimos negócios", 
afirma.

Odail de Moraes: "Show Rural sempre é palco 
de novidades e condições especiais˜

Semeadora PL 6000 é lançamento da New 
Holland para o Show Rural 2017
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MASSEY FERGUSON

De volta ao Show Rural Coopavel após a 
ausência de 2016, a Massey Ferguson reser-
vou muitas novidades e novos lançamentos 
para o evento. Segundo César Coser, gerente 
da Camagril,  concessionária Massey Fer-
guson que possui 10 lojas no Paraná e uma 
em São Paulo, o evento vai ser palco dos 
lançamentos das colheitadeiras com motores 
eletrônicos e do pré-lançamento da linha de 
tratores MF 6700R nacionalizada, ambos com 
classificação Tier3, que resulta em baixa 
emissão de poluentes na atmosfera. “A Mas-
sey Ferguson sempre utiliza o Show Rural 
como palco de novidades e este ano não será 
diferente˜, afirma o gerente. “Além disso, a 

Motores eletrônicos 
inovam linha 2017
A Massey Ferguson apresenta 
no Show Rural a sua linha 
2017 agora renovada com 
motores eletrônicos. Tratores e 
colheitadeiras da marca trazem 
agora a classificação Tier3, com 
baixa emissão de poluentes

AUTOPROPELIDO MF9030 PLUS
Outra novidade para o Show Rural Coopa-

vel é o autopropelido MF 9030, que agora tem 
passa a se chamar MF 9030 Plus. O novo equi-
pamento tem estrutura robusta e mantém as 
principais características do antecessor, tais 
como: motor AGCO POWER de seis cilindros, 
que garante 200 cv de potência e o menor con-
sumo da categoria; chassi flexível; tração 4x4 
e vão livre de 1,65m – um dos maiores vãos-
-livres do mercado. Para Vitor Kaminski, su-
pervisor marketing produto pulverizadores da 
AGGO, “o pulverizador MF 9030 Plus conta com 
soluções de alta tecnologia, que oferecem o que 
existe de melhor no mercado neste segmento. 
Um dos diferenciais do equipamento é que ele 
pode ser utilizado em qualquer tipo de solo e 
topografia, aliando rentabilidade, durabilidade, 
alta produtividade e precisão na aplicação de 
defensivos”. O gerente da Camagril convida to-
dos os produtores rurais a visitarem o estande 
da Massey Ferguson no Show Rural para co-
nhecerem todas essas novidades. “Reservamos 
condições especiais durante aos visitantes, que 
serão mantidas após o evento aos clientes que 
visitarem nosso estande˜, salienta. 

O autopropelido MF 9030 
Plus é uma das novidades da 
MF para o Show Rural 2017

Camagril estará com uma campanha especial 
para comercialização de peças originais MF 
durante os 5 dias da feira", ressalta.

TRATORES MF 6700R
A Linha 6700R, agora nacionalizada, é 

composta por tratores com câmbio automático 
e com potência de 110 a 135cv. Os modelos a 
serem comercializados no Show Rural serão 
o MF 6711R, MF 6712R e o MF 6713R. “Os 
novos tratores e colheitadeiras que utilizam 
essa classificação possuem os motores com 
o sistema mais evoluído que existe para bai-
xa emissão de poluentes no mundo˜, afirma  
César.

COLHEITADEIRAS
As colheitadeiras Massey Ferguson dis-

poníveis a partir do Show Rural são o mesmos 
modelos atuais, mas com os motores eletrôni-
cos. “Essa mudança de motorização acarreta 
menos gases poluentes em virtude de não 
possuírem bomba injetora e sim bombas de 
alta pressão, como os veículos de passeio˜, 
ressalta. Essa novidade da Massey Ferguson 
já foi implantada há alguns anos na Europa 
com sucesso e em 2017 foi incorporada em 
toda a linha.

O braço forte do agricultor

TEM SEMPRE UMA CAMAGRIL PERTO DE VOCÊ!

A Massey Ferguson traz para
o Show Rural 2017 os novos
motores eletrônicos, com
a classificação Tier3
de baixa emissão
de poluentes!

www.camagril.com.br
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Venha conhecer as condições
especiais válidas para o Show Rural em
tratores, colheitadeiras e implementos

MF 9790

MF 9030

MF 6700R
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JOHN DEERE

Com objetivo de atender melhor os clien-
tes e prestar um serviço de mais qualidade, a 
M.A Máquinas inaugurou sua nova loja ma-
triz, em Cascavel. A solenidade ocorreu no 
dia 18 de janeiro e contou com a presença de 
clientes, parceiros e colaboradores. 

Localizada na BR-277 no km 599, a obra, 
espaçosa, moderna e aconchegante, possui 
6,8 mil metros quadrados de área construí-
da em um terreno de 26 mil 
metros quadrados. A antiga 
sede, também na 277, não 
comportava mais a estrutura 
administrativa e corporativa 
da M.A, que cresceu expo-
nencialmente desde que foi 
fundada, há quase 21 anos. 
“Pensando nos clientes e 
na nossa organização e ex-
pansão, construímos aqui. 
Convidamos todos a con-
hecer esse novo ambiente”, 
conta Jair Luiz Servat, ger-
ente geral de negócio. 

A empresa iniciou suas 
atividades em 14 de março 
de 1996, com três lojas e 
um quadro funcional de 33 
colaboradores. A forte expansão agrícola da 
região, a introdução de novos produtos e tec-
nologias, com a visão empreendedora de seus 
fundadores e o com trabalho dedicado dos co-
laboradores, alavancaram o crescimento nest-
es 20 anos. Hoje a M.A Máquinas conta com 
um quadro próximo de 500 colaboradores, em 
11 lojas (Palotina, Assis Chateaubriand, Go-
ioerê, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, 

Cascavel tem nova
loja da MA Máquinas
Com a inauguração da sua nova 
sede em Cascavel,  a M.A. 
Máquinas busca manter ainda 
mais o padrão de excelência da 
John Deere em atendimento e 
assistência técnica

M.A MÁQUINAS
A M.A Máquinas tam-

bém se destaca pela sua 
participação nas comuni-
dades e em diversas ações 
sociais em toda sua região 
de abrangência.  A preocu-
pação com o meio ambiente 
e o uso correto dos recursos 
naturais são de grande rele-
vância e todos os impactos 
são analisados e levado ao 
conhecimento de todos. 

A visão empreendedora, 
a tradição no setor do agro-
negócio e a confiança dos 
agricultores e colaboradores, 
são a chave para o sucesso 

da MA Máquinas e a desafia a cada vez mais 
estar preparada para buscar novas soluções 
para o desenvolvimento das pessoas, do agro-
negócio e das comunidades em sua região de 
atuação. 

Com transparência, comprometimento, 
respeito e profissionalismo, a M.A Máquinas 
gera confiança a clientes, parceiros, fun-
cionários e a comunidade.

A nova seda da M.A. Máquinas em Cascavel fica na BR 277, saída para Foz do Iguaçu

Ubiratã, Toledo, Medianeira, Campo Mourão 
e Cianorte). 

Reconhecida mundialmente pela quali-
dade das suas máquinas, a M.A. busca man-
ter o padrão de excelência da John Deere 
em atendimento e assistência técnica. Essa 
filosofia resultou em prêmios, como o “Con-
cessionário Classe Mundial”, reconhecimento 
máximo da John Deere. 

A nova estrutura tem área de 26 mil metros quadrados
Cascavel
BR 277 - KM 599, s/n
(45) 3218-2828

Medianeira
Av. 24 de Outubro, 3120
(45) 3264-4144

Marechal C. Rondon
Av. Maripá, 2127, centro
(45) 3254-3200

Goioerê
Av. Santos Dumont, 602
(44) 3522-7575

Umuarama
Av. Tiradentes, 2080
(44) 3621-0300

Campo Mourão
Av. Miguel L. Pereira, 475
(44) 3523-2525

Cianorte
Av. Goiás, 136, sl. 02
(44) 3637-2100

Palotina
R. 1º de Maio, 1023 - Cj. 2
(44) 3649-5545

Assis Chateaubriand
Rua Dom Pedro II, 477
(44) 3528-8150

Ubiratã
Av. dos Pioneiros, 666
(44) 3543-2299

Toledo
Av. Min. Cirne Lima, 4291
(45) 3252-5500

www.mamaquinas.com.br

JOHN DEERE LANÇA
NOVAS COLHEITADEIRAS

SHOW RURAL 2017

As novas colheitadeiras S430 e
S440 chegaram para revolucionar 
agricultura nas médias e
pequenas propriedades rurais
Durante o Show Rural 2017 venha conhecer 
no estande da John Deere os benefícios das 
novas colheitadeiras S430 e S440, que 
trazem a tecnologia do rotor para os 
pequenos e médios produtores rurais.

VISITE NOSSO ESTANDE NO SHOW RURAL COOPAVEL 2017!
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• MÁQUINAS  • PEÇAS
• IMPLEMENTOS

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS E SEMINOVOS

www.maquima.com.br
(45) 3226-0166

R. Aracy Tanaka Biazetto, 11784 (Marginal BR 277) Pioneiros Catarinense - Próx. Viaduto Petrocon - Cascavel/PR
www.maquima.com.br - Email: maquima2012@hotmail.com

  

Venha conhecer os
Implementos que vão

trazer inovação,
tecnologia e eficiência

para aumentar
sua produtividade!

PLAINA TRASEIRA HIDRÁULICA

PULVERIZADOR
FOLEAR ALONGADOCAÇAMBAS PLAINA TRASEIRA DE

ARRASTO HIDRÁULICADISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO

PULVERIZADOR
FOLEAR BAIXO

Vagão Forrageiro Basculante
VFB 5.0 - 7.0 -  9.0 - 14.0

Distribuidor de Adubos e
Calcários /Adubos Orgânicos

Distribuidor de Adubo
Orgânico Líquido a Vácuo

Distribuidor de Fertilizantes
a Disco - DFD

Visite nosso estande
no Show Rural 2017!

www.ipacol.com.br

Máquima mostra
as suas novidades

REVENDA

A revenda de implementos 
cascavelense Máquima se 
faz presente no Show Rural 
mostrando as novidades das suas 
marcas para os visitantes do 
evento

Tradicional fornecedora de equipamentos 
para produtores de corte e leite, a empresa 
cascavelense Máquima está há 29 anos no 
mercado e possui uma ampla gama de pro-
dutos, que vão desde geradores de energia 
a roçadeiras manuais. Entre as marcas que 
a Máquima representa estão a AG Metal, 
JF Máquinas Agrícolas; Ipacol; San Rafael; 
Vence Tudo  e Metalfor. Segundo o diretor da 
empresa, Valderi da Costa, "com todas essas 
marcas, a Máquima está preparada para aten-
der praticamente todas as necessidades do 
homem do campo."

SHOW RURAL 2017
Durante o Show Rural 2017, a Máqui-

ma estará trazendo muitas novidades a seus 
clientes. Uma delas é o novo Vagão Forrageiro 
Vertical com Carregador fabricado pela Ipacol. 
Ele permite realizar misturas com porcen-
tagens de fibras e matérias secas variadas, 
mantendo o padrão de qualidade em todo o 
processo de alimentação e ainda proporciona 
uma descarga uniforme em qualquer sentido 
de operação nos estábulos. Além disso, Valde-
ri destaca a fácil operação e reduzido custo de 
manutenção do equipamento.

A empresa catarinense AG Metal é outra 
marca que a Máquima representa com exclu-
sividade para Cascavel e região.  A empresa é 
uma das parceiras do Iapar (Instituto Agro-
nômico do Paraná) no projeto de recuperação 
de pastagens degradadas em áreas declivosas. 
Fabricante de um distribuidor de calcário 
que arremessa insumos a até 30 metros, a 
empresa é uma das maiores esperanças dos 
criadores de gado em melhorar as pastagens 
em morros. A técnica tem tido resultados ex-
celentes e agora, quem quiser adquirir o ma-

quinário, é só procurar a Máquima. 
Outro destaque da Máquima são os equi-

pamentos da JF Máquinas, entre eles o con-
junto de fenação. "É uma novidade da JF, ideal 
para comercialização de feno, pois é de fácil 
manejo e produz fardos em tamanho ideal para 
transporte e uso", afirma Valderi.

A grande quantidade de produtos da Má-
quima nos dá à empresa a confiança neces-
sária para atender todas as necessidades do 
agricultor. Valderi ressalta que a empresa está 

à disposição dos produtores a qualquer hora 
com seu atendimento de primeira.

“Nossos clientes são como se fossem da 
nossa família. Sempre mantemos um relacio-
namento próximo, pois queremos o melhor 
para eles. O atendimento de qualidade é a 
nossa prioridade e nós vamos tentar resolver 
o problema do cliente da melhor maneira pos-
sível”, conclui Valderi. A Máquima está locali-
zada na marginal da BR-277, próximo ao via-
duto no bairro XIV de Novembro, em Cascavel.

A empresa possui sede própria próximo ao viaduto do bairro XIV de Novembro, em Cascavel

Vagão Forrageiro Vertical VFTM 3.5: destaque  no stand da Ipacol no Show Rural 2017
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CASCAVEL: Av. Brasil, 5606 – (45) 3220-8200
ASSIS CHATEAUBRIAND: Av. Tupassi, 1500 – (44) 3528-8950

TOLEDO: Av. Parigot de Souza, 1215 – (45) 3379-7600
PALOTINA: Av. Pres. Kennedy, 1761 – (44) 3649-0000

Preços e condições de financiamento válidos até 31/1/2017. Ranger Limited 3.2l Diesel CD 4x4 AT 2017 (cat. JNW7) a partir de 
R$ 184.490,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 60% de entrada (R$ 110.694,00) e saldo em 18 
parcelas de R$ 4.237,00, na modalidade CDC, com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos 

e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 186.960,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 10/1/2017 a partir de 0,35% a.m. e 4,27% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger 
XLT 3.2l Diesel CD 4x4 AT 2017 (cat. JMD7) a partir de R$ 168.400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 101.040,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 
14.286,00, na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 186.756,00. Custo Efetivo Total (CET) 
calculado na data de 27/10/2016 a partir de 7,35% a.m. e 134,29% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, 
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na data efetiva da contratação, 
considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e os custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no cálculo 
do CET). Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

RANGER 2017 
Limited 3.2L Diesel CD 4x4 AT (cat. JNW7)

RANGER 2017 
XLT 3.2L Diesel CD 4x4 AT (cat. JMD7)

• Motor Duratorq 3.2L de 200 cv e 470 Nm • Câmera de ré • 7 air bags  • Sensor de estacionamento traseiro • Ar-condicionado automático e digital 
• Bancos em couro • Chave programável (My Key) • Diferencial traseiro blocante • Sync Media System com sistema de navegação

Na cidade, somos todos pedestres.

OFERTAS IMPERDÍVEIS PARA
COMEÇAR O ANO DE CARRO NOVO.

• Motor 3.2L Diesel com 200 cv 
• Diferencial traseiro blocante com acionamento no painel
• Piloto automático adaptativo com alerta de colisão
• Sistema de permanência em faixa
• Sensor de estacionamento dianteiro
• Sync Media System com sistema de navegação
• Tela touch screen de 8”
• Comandos de voz • Câmera traseira
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)
• Assistente de partida em rampas (HLA) 
   e controle automático em descidas (HDC)
• Controle adaptativo de carga (LAC) 
   e controle eletrônico anticapotamento (ROM)

RANGER 2017 
Limited 3.2L Diesel CD 4x4 AT (cat. JNW7)

COMEÇAR O ANO DE CARRO NOVO.

• Motor 3.2L Diesel com 200 cv 
• Diferencial traseiro blocante com acionamento no painel
• Piloto automático adaptativo com alerta de colisão
• Sistema de permanência em faixa• Sistema de permanência em faixa
• Sensor de estacionamento dianteiro• Sensor de estacionamento dianteiro
• Sync Media System com sistema de navegação
• Tela touch screen de 8”
• Comandos de voz • Câmera traseira
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)
• Assistente de partida em rampas (HLA) 
   e controle automático em descidas (HDC)
• Controle adaptativo de carga (LAC) 
   e controle eletrônico anticapotamento (ROM)
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A melhor Ranger 
de todos os tempos

FORD

Presente no estande da Ford no 
Show Rural, a Slaviero Veículos, 
concessionária para Cascavel e 
região, mostra aos produtores 
rurais toda a tecnologia e 
conforto da nova Ford Ranger

Com a nova Ford Ranger, nenhum desafio 
vai parar você. Tecnologias exclusivas e um 
completo pacote de segurança em todas as 
versões darão todo o conforto e praticidade. A 
nova Ford Ranger é tudo que o agricultor pre-
cisa: forte, bonita e econômica. O carro, que 
estará exposto no Show Rural Coopavel 2017, 
é um misto de segurança, conforto, tecnologia 
e, claro, força!

A pick-up traz um pacote de segurança 
bem completo. Vem equipada em todas suas 
versões com AdvanceTrac®, seu exclusivo 
Sistema de Controle Eletrônico de Estabilida-
de e Tração, 7 Air bags (2 frontais, 2 laterais, 
2 de cortina e 1 de joelho para o motorista) 
e ISOFIX. Oferece ainda Piloto Automático 

Adaptativo com Alerta de Colisão, Sistema de 
Permanência em Faixa e Farol Alto Automáti-
co. Oferece uma ampla linha de motorizações 
e transmissões: 2.5 Flex Duratec com trans-
missão manual de 5 velocidades; 2.2 Diesel 
Duratorq com transmissão manual ou auto-
mática de 6 velocidades e 3.2 Diesel Duratorq 
com transmissão automática de 6 velocidades. 
Com uma frente totalmente renovada, a nova 
Ford Ranger se destaca pelo visual robusto do 
capô e pela grade trapezoidal cromada. Com-

plementando o moderno design, os estribos 
laterais, Santantônio personalizado, detalhes 
cromados e capota marítima conferem re-
quinte e exclusividade.

O veículo oferece o mais completo con-
junto de tecnologias, algumas exclusivas em 
seu segmento, para proporcionar muito mais 
conforto e segurança. Através do SYNC® Me-
dia System, muitas dessas tecnologias são fa-
cilmente configuráveis para garantir máxima 
comodidade.

A nova Ford Ranger vem com o exclusivo Sistema de Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração em todas as suas versões

Visual interno da nova Ford Ranger impressiona pela beleza e modernidade
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Toyota Zeni Motors 
marca presença

SHOW RURAL

Considerada como a marca de 
automóveis mais valiosa do 
mundo, a Toyota estará presente 
no Show Rural 2017 através da 
concessionária Zeni Motors

Sinônimo da qualidade mundial da Toyota 
na região no oeste do Paraná, a Zeni Motors 
marca forte presença no primeiro grande even-
to de agronegócios do país. Há quase duas dé-
cadas, a Toyota Zeni Motors traz as novidades 
da gigante japonesa ao público de Cascavel e 
região, atendendo as expectativas de clientes 
exigentes tanto na venda de automóveis novos 
quanto em serviços especializados e peças ge-
nuínas Toyota.

Pautados na melhoria contínua e no res-
peito às pessoas, a Zeni Motors conquistou a 
confiança dos clientes e fornecedores. Com 
uma reputação inabalável e alta demanda pelos 
produtos da marca, expandiu suas operações 
para Toledo, Foz do Iguaçu e desde 2015, tam-
bém para Francisco Beltrão.

Com isso, a Toyota Zeni Motors tornou-se 
um dos maiores concessionários do Toyota no 
Paraná e um dos melhores do país. Com uma 

TALARA
APART HOTEL

CONFORTO | SEGURANÇA | TRANQUILIDADE

A passeio ou a negócios em Cascavel, usufrua de
um ambiente completo para você e sua família!

APARTAMENTOS COM 75m2 COM QUARTO,
SALA, COZINHA, BWC E LAVANDERIA

R. Rio de Janeiro, 1282 - Próx. à Praça Wilson Joffre - Cascavel/PR
Fone (45) 3224-6191 / 3224-5659 

cultura orientada ao cliente, prioriza atender às 
mais variadas necessidades entregando solu-
ções confiáveis em produtos e serviços, peças 
originais e mão-de-obra treinada na fábrica. É 
uma dedicação integral à satisfação do cliente 
o que justifica seu novo slogan: A Toyota mais 
perto de você. A certificação dada pela Toyota 
do Brasil nos programas de qualidade: TSM-
-Toyota Customer Service Marketing (Geren-
ciamento de Serviço Toyota) para área de Pós-
-Venda e TSW-Toyota Sales Way (Jeito Toyota 
em Vendas) para a área de Vendas, comprovam 

a alta qualificação da equipe de profissionais, 
razões pelas quais o maior objetivo da equipe 
Zeni Motors é aproximar os clientes que dese-
jam os carros superiores da marca e proporcio-
nar a melhor experiência de compra.

Em 2016, a Toyota recebeu o Prêmio de Sa-
tisfação de Vendas e Pós-vendas do JD Power, 
instituto de pesquisa que é referência mundial 
em pesquisas de satisfação no cenário automo-
tivo. A Zeni Motors tem o orgulho de carregar a 
força e a qualidade marca em seu DNA e deixar 
a Toyota mais perto de você.

Os visitantes do estande da Toyota poderão conhecer a linha 2018 da marca

Mais informações:

(45) 3225-3437

DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2017
Parque de Exposições Celso Garcia Cid - Cascavel/PR

Programe-se para participar do
evento que mostra todo o potencial

da pecuária paranaense!

Em sua terceira edição, o Show Pecuário se firma como um evento técnico direcionado a 
pecuaristas, onde empresas do segmento podem mostrar novas tecnologias, equipamentos e 
novidades do setor, além de palestras com os mais renomados nomes da pecuária nacional e 

muitas oportunidades de novos negócios!

TE
CNOLOGIA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA 

2016

SHOW
PECUÁRIO
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 www.showpecuario.com.br
SINDICATO
RURAL DE
CASCAVEL

PALESTRAS E
WORKSHOPS

RODADAS DE
NEGÓCIOS

SHOPPING
AGROPECUÁRIO

EXPOSIÇÃO DE
PRODUTOS
E SERVIÇOS

LEILÕES DE
ANIMAIS

JULGAMENTOS
DAS RAÇAS
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