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 Neste biênio, que se aproxima, vamos resgatar 

e fortalecer a confiabilidade da nossa marca e 

do nosso trabalho. Sabemos das dificuldades que 

enfrentaremos e somente com dedicação poderemos 

superá-las. Vamos dar continuidade na aproximação 

com a fábrica, para buscar atender as necessidades 

de nossas associadas. Precisamos reafirmar nossa 

união, nossa força e olhar para o futuro não somente 

enxergando vicissitudes, mas vislumbrando e 

impulsionando soluções.

A diretoria eleita, que mescla experiência e juventude, 

buscará agregar valor ao negócio Massey Ferguson, 

ciente de suas limitações e capacidades visando à 

cooperação como forma de crescimento da Rede. Cabe 

a nós, associados da Unimassey, avaliar o negócio 

em que estamos inseridos, e com a responsabilidade 

de cada um, traçar o melhor caminho para o sucesso 

como um todo. Temos somente um rumo a trilhar:  

o do trabalho. 

Serão dois anos de grandes desafios para nós, 

empresários. Precisamos cada vez mais acreditar no 

símbolo que é a Massey Ferguson, olhar para ela com 

paixão, termos orgulho de representarmos essa marca. 

Juntas, fortalecendo o elo Unimassey e fábrica, iremos 

vislumbrar o mercado de forma objetiva e rentável, 

e assim traçaremos um plano estratégico eficiente e 

benéfico, que alavancará o volume de negócios de 

ambas. Precisamos de diálogo e união neste momento.

Juntos seremos   
melhores

Destaco também, nesta edição, a visita dos 

representantes da Itaimbé, de Santa Maria (RS) e 

da Buritis de Canarana (MT) à Farm Progress Show, 

em Illinois, nos Estados Unidos, e a inauguração 

da nova sede da filial da concessionária Augustin 

em Mangueirinha (PR). Além disso, tivemos outra 

inauguração, desta vez foi a filial da Prodoeste em 

Bom Despacho (MG). E, para descontrair, registramos 

o casamento de Sarah Vieira Rocha e Rafael Caitano 

Araújo, colaborador do setor de peças da Triama Norte 

de Montes Claros (MG). A curiosidade: as alianças 

do casal foram levadas ao altar pela réplica de um 

trator plotado Massey Ferguson, puxado por Bernardo 

Rodrigues Godinho, sobrinho de outro colaborador da 

Triama Norte.

Aproveitem a leitura e boas festas!

Paulo Finger, 

Diretor-presidente da Unimassey
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Durante a reunião da diretoria da Unimassey foram 
tratados diversos assuntos de interesse das associadas, 

dos quais destacamos os contatos recentes mantidos entre 
Carlos Eduardo com André Muller Carioba e Hubertus 
Koehne, do conselho e vice-presidente de suprimentos da 
AGCO, respectivamente. 

Na sequência, foram abordados temas variados, tais 
como mídia cooperativada, apresentações regionais das 
colheitadeiras híbridas MF 5690 e 6690, na versão arrozeira, 
Show de Tecnologia Augustin Massey Ferguson e o 
Correspondente Bancário no País. 

Devido à importância da Pesquisa FENABRAVE, que 
mede o relacionamento das concedentes com as suas 
concessionárias, o coordenador da mesma, Luiz Adelar 
Scheuer, da Scheuer Consultoria, especialmente convidado, 
apresentou aos presentes o resultado da sua 20a edição, no 
que se refere ao segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas.

À tarde, em reunião com representantes da AGCO, a 
apresentação de Scheuer foi repetida para representantes 
da AGCO. Estavam presentes Luiz F. Ghiggi, Carlito Eckert, 
Rodrigo Junqueira, Roberto Lopes Jr., Marcos Ferrari, 
Ricardo Lins, Antonio Pfitscher, Luís Eduardo Broda, 
Jefferson Moraes e Cristiane Masina. 

Na sequência, a diretoria da Unimassey abordou com a 
equipe da AGCO assuntos relativos aos seus negócios, 
com destaque para oportunidades de melhorias de 

Reunião das diretorias da Unimassey e da AGCO 
A diretoria da Unimassey, na manhã 
de 04 de novembro, reuniu-se no Hotel 
Alpestre, em Gramado (RS), e à tarde com 
representantes da AGCO que atenderam 
convite de Carlos Eduardo Paulino da Silva
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produtos, relacionamento da diretoria da AGCO com 
suas concessionárias e treinamento de serviço, entre 
outros. Rodrigo Junqueira, diretor comercial Massey 
Ferguson recém-admitido, apresentou-se aos diretores 
da Unimassey ali presentes.

No final da tarde o grupo visitou a Vinícola Ravanello, 
onde foi recebido pelo proprietário, Normélio Ravanello, 
acompanhado de sua esposa Rosa e do filho Alexandre,  
quando conheceu o processo de fabricação de vinhos 
e espumantes, podendo degustá-los à vontade. 

Logo após foi servido, na vinícola, um jantar 
especialmente preparado pelo Chef Vinicius C. da 
Costa, do Restaurante ÂME, de Gramado, harmonizado 
com vinhos da Ravanello.

REUNIÃO DA DIRETORIA DA 
UNIMASSEY COM A AGCO PARTS

A diretoria da Unimassey reuniu-se com representantes 
da AGCO Parts no dia 05 de novembro, pela manhã, 
no Hotel Alpestre, com o propósito de acompanhar a 
evolução dos assuntos tratados nas reuniões anteriores e 
ainda pendentes de solução. 

Rafael Martins Almeida, gerente de estratégia, marketing 
e inteligência de negócios da AGCO Parts, apresentou 
aos presentes a nova política comercial que pretende 
implantar a partir de janeiro de 2016. Alguns pontos 
foram objeto de considerações por parte dos diretores 
da Unimassey, entre eles o prazo para a colocação de 
pedidos, equalização de preços e descontos oferecidos.

Ricardo Sampaio Lins, diretor da AGCO Parts, 
aproveitou para apresentar-se ao grupo, visto que 
assumiu o cargo recentemente em substituição a 
Ricardo Guimarães, que deixou a empresa.
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Em um ambiente marcado pelo espírito do associativismo, diversos 
temas foram debatidos, desafios e experiências vividas durante o 
biênio passado, bem como os rumos do novo mandato, a ser presidido 
por Paulo Finger, da concessionária Augustin

 A coesão, como associação, e a sua 
representatividade junto ao mercado 

foi marcante e reforçada durante estes 
dias de trabalho. “O grande objetivo deste 
encontro é consolidar a união do grupo. 
Buscamos exaltar a interação entre as 
pessoas que formam a Unimassey. Vemos 
aqui: pais, filhos, esposos, esposas, 
gerações e, principalmente, famílias. Este 
é o momento de congregação das nossas 
associadas, quando conseguimos enxergar 

Fotos Elias Lan

Encontro Nacional Unimassey:  
união, família, iniciativa e resultados
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o trabalho realizado e vislumbrar o futuro 
do nosso negócio e da nossa associação. 
Se estivermos unidos, venceremos as 
dificuldades”, enalteceu Carlos Eduardo 
Paulino da Silva, diretor-presidente da 
gestão 2013 – 2015.

O evento, com organização da equipe da 
Unimassey e da Avance Eventos, teve 
seu início no dia 07/12, com um coquetel 
de boas-vindas para os convidados, que 
puderam rever amigos e confraternizar 
com os companheiros da associação. 
No dia seguinte, os trabalhos iniciaram 
com a apresentação e votação das 
demonstrações financeiras da Entidade, 

relativas ao ano de 2014, e com o relato 
das atividades desenvolvidas pelo diretor-
presidente e pelas diversas diretorias. 
Na sequência, ocorreu a eleição da nova 
diretoria e dos Conselheiros Regionais, 
que tomaram posse imediatamente. 
Respeitando sempre o processo 
democrático, também participaram do 
evento representantes da AGCO, da 
AGCO Finance, da Shell e do Consórcio 
Nacional Massey Ferguson, oportunidade 
em que puderam escutar as impressões, 
aspirações e expectativas das associadas. 

 

ACONTECE Informativo 
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Seguindo a agenda do evento, à tarde ocorreu a 
palestra de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE 
(RJ) e autor dos filmes Tropa de Elite e Tropa de 
Elite II. Incentivador, contundente e descontraído, 
assim pode ser definido o proferimento de 
Pimentel, e com um forte viés para a relevância da 
liderança no sucesso de um negócio, instituição 
ou empresa. “Basicamente, o líder conduz com 
o exemplo. Quem não lidera por este caminho 
simplesmente chefia, consequentemente, 
não é um líder, é apenas um chefe. Paixão e 
compromisso, no desenvolvimento de qualquer 
negocio, é um grande diferencial. E eu encontrei 
isso aqui, vi famílias, coração e envolvimento. 

E para fechar minha participação desafiei 
as concessionárias a fazerem um lema e a 
segui-lo, assim como a Unimassey possui 
o seu: Juntos somos mais fortes. Considero 
isso importante e gera resultados”, 
destacou Rodrigo.
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E à noite, com um toque especial 
de glamour, aconteceu o Jantar de 
Confraternização, durante o qual foram 
apresentados os integrantes da Diretoria 
e dos Conselhos Regionais, biênio 2015 – 
2017. O clímax desse momento ficou por 
conta da entrega do troféu Léo Medina 
Martins a Marcelo Nogueira Ferreira, 
diretor-presidente da entidade no biênio 
2011 – 2013, e da emocionante homenagem 
ao saudoso Roberto Brigagão Nasser, 
feita através de placa e flores entregues 
para Maria Dias Nasser e Gabriela Dias 
Nasser, respectivamente, esposa e filha 
do homenageado. Embalados, então, pela 
música do Quarteto Jazz Instrumental 
Bruno Vincenzzi, todos se deleitaram com 
o saboroso jantar servido pela equipe 
gastronômica do Casa Grande Hotel, e 
assim encerrando, com sucesso, o Encontro 
Nacional Unimassey.

ACONTECE Informativo 
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O presidente recém-empossado, Paulo 
Finger, ressaltou o êxito do encontro. 
“Tivemos uma organização ágil e 
competente, com muito trabalho e 
eficiência. Foram dias produtivos, de 
união e força para enfrentarmos os anos 
seguintes. Motivamos nossas associadas, 
debatemos temas importantes para o 
andamento do nosso trabalho junto 
à AGCO, AGCO Finance e Consórcio. 
Fizemos a nossa parte com sucesso”, 
finalizou o presidente.
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“No próprio nome da Unimassey 
temos o sentido de união. Estamos 
em um grupo que aumenta 
e se solidifica a cada ano, 
principalmente pela integração. 
Individualmente não teríamos um 
rumo uniforme. Somos como um 
comboio em uma linha férrea, com 
direção, foco e conjunto. Além desta 
força de trabalho, temos a amizade 
entre nós. Uma marca forte só se 
consolida se possuir uma rede 
forte. A Unimassey defende a rede como um todo, 
afinal somos peças iguais dentro deste processo.”

Luiz Ubirajara Gomes – 
Magparaná/Ponta Grossa (PR)

“A Unimassey conseguiu 
construir a união entre os 
concessionários. Algo importante, 
pois ela deve defender nossos 
interesses frente à fábrica. 
A associação deverá ter um 
posicionamento muito forte, 
inclusive juridicamente. 
Precisamos ter pulso firme.”

Mário H. Queiroz – 
Navesa/Goiânia (GO)

“A Massey Ferguson, com mais 
de 50 anos no país, deve muito de 
sua longevidade à Unimassey, que 
sempre cooperou em momentos 
difíceis da marca. A Massey Ferguson 
não seria líder se não tivesse uma 
associação forte e igualitária. Se 
não fôssemos fortes como grupo 
nosso futuro seria incerto. Muitas 
associadas superaram momentos difíceis 
com o suporte da Unimassey.”

Rudney Doeler  – 
Itaimbé/Santa Maria (RS)

“Estes encontros são 
fundamentais. Não adianta 
somente sermos líderes de 
mercado, precisamos de 
consolidação e união. Precisamos 
preparar o trabalho para as 
novas gerações. Para 2016 
devemos, em conjunto com a 
fábrica, nacionalizarmos novos 
produtos e buscarmos novas 
linhas de crédito, buscar a valorização e unificação 
dos processos e, na ponta final, entregarmos produtos 
de valor para o cliente. A capacitação e o treinamento 
também deverão ser estimulados.”

Marcelo Ferreira – 
Somafertil/Itaberaí (GO)

“Este evento é importante para 
trocarmos ideias e encontrarmos 
soluções. Nestes momentos 
difíceis aprendemos coisas 
novas e encontramos soluções 
inovadoras. Temos que avançar.”

Eduardo Nasser – 
Casa Nasser/Mococa (SP)

“Um aspecto forte que percebi nesse 
momento é o espírito de família e 
de união. Todos, sem distinções, 
comprometidos com o negócio e 
sua prosperidade. Para os anos que 
virão devemos ter otimismo, sermos 
criativos para atrair nosso cliente 
e dar ferramentas e instrumentos 
para que o concessionário possa 
trabalhar. Temos que ter consciência das regras do jogo 
e com criatividade superar a concorrência e buscar 
o cliente. Esse será o diferencial. Também gostaria de 
frisar que o Banco está investindo fortemente em dois 
eixos: na aprovação de crédito rápido e na capacitação e 
treinamento das equipes de venda das concessionárias.” 

Gustavo Walch – 
Superintendente comercial/
AGCO Finance

ACONTECE Informativo 
Unimassey

Depoimentos – Assembleia Unimassey

“Acho que já evoluímos muito e 
continuamos evoluindo. Vamos dar 
continuidade ao trabalho do Carlos 
Eduardo. Lutaremos por todos de 
forma unívoca.”

Idenir Alves Dias – 
Guimarães/
Lucas do Rio Verde (MT)

Fotos Elias Lan
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“A Unimassey é muito forte, preparada 
e com pessoas competentes na 
direção, que agregam e compartilham 
conhecimentos com todas as 
associadas. Temos um forte espírito de 
associativismo, de companheirismo e 
irmandade. Uma associação é como um 
feixe de varas, que juntas não se dobram 
facilmente. A associação representa suas 
associadas frente à fábrica. Precisamos 
avançar. O mundo está mudando, as empresas, o mercado, 
a economia. O Carlos Eduardo fez um grande trabalho, e 
tenho certeza que o Paulo Finger, através da sua experiência 
e liderança, irá fazer um mandato de cooperação com o 
fabricante, estabelecendo relações de parceria, de confiança 
e seriedade para conseguirmos enfrentar o ano de 2016. 
Apesar das dificuldades, a evolução do agronegócio será 
o oceano azul da economia brasileira. Há homens fortes no 
campo, capazes de enfrentar essas dificuldades. Teremos 
anos duros pela frente. Precisamos trabalhar.” 

Roberval Sebastião da Silva – 
Redemaq/Santo Ângelo (RS)

“Esta história de mais de 50 anos só aconteceu 
porque as pessoas trabalham juntas e unidas. 
Vi muitos negócios sendo passados de geração 
para geração. Dentro da marca não existe uma 
diferenciação do que é fábrica e do que é 
concessionária, todos temos o mesmo objetivo. 
O sucesso da marca está 
diretamente ligado a pessoas, 
ao relacionamento. Também 
gostaria de destacar os 
alicerces bem fundamentados 
do agronegócio. A crise é mais 
forte nos setores de bens e 
serviços. Temos que trabalhar 
mais e termos iniciativas, 
juntarmos forças. Para finalizar, 
ressalto que a AGCO não 
diminuiu seus investimentos, 
os mantém conforme foram 
propostos e, além disso os novos produtos 
continuam sendo desenvolvidos. Há 53 anos a 
Massey Ferguson é líder no segmento de tratores 
e nosso objetivo é ampliar essa realidade para 
pulverizadores, colheitadeiras e outros produtos.” 

Orlando Silva – 
Vice-presidente de vendas 
da AGCO América do Sul

“Temos um histórico 
de associativismo. 
Famílias e amizades se 
formaram dentro desta 
rede. Devemos buscar 
sintonia e fortalecimento 
para fazermos com que 
a fábrica perceba nossa 
importância e nos ouça. 
Temos a certeza que o Paulo 
Finger tem conhecimento e 
experiência suficientes para 
compreender nossas demandas e encaminhá-
las aos representantes da Massey Ferguson. 
Estaremos ao seu lado neste mandato.”

Carlos Alberto Pippi – 
Redemaq/Santo Ângelo (RS)

“Consideramos a Massey Ferguson 
uma família. Muitas amizades se 
formaram dentro da rede. Teremos 
dificuldades para 2016, mas 
unidos iremos superá-las.”  

Heraldo Boldrin – 
Amici/Araras (SP)

“O papel da Unimassey é muito 
importante, ela passa confiança ao 
investidor. Temos receptividade e apoio 
da associação, desde a presidência 
e sua diretoria, até a equipe sempre 
solícita e atenciosa.” 

José Alberto Milhomen – 
Centercom/Gurupi (TO)

“Antevemos anos de desafios pela 
frente, por este motivo é importante 
mantermos esta união característica 
da associação, com troca de 
impressões e experiências. Não 
tivemos, nos últimos dois anos, 
convenções da marca, e por este 
motivo foi muito importante esta 
iniciativa da Unimassey de congregar 
suas associadas. Estamos saindo motivados do encontro.”

Delson Galatti – 
Stéfani/Ribeirão Preto (SP)

“A Massey Ferguson agregou valor 
ao nosso negócio. A chegada da 
Massey Ferguson a Manaus foi 
muito importante. Apesar de ser um 
ambiente masculino, tenho me sentido 
à vontade e aprendendo muito, 
principalmente com minha equipe de trabalho.” 

Lilia Alcântara de Souza – 
Agri Máquinas/Manaus (AM)
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Diretoria e Conselhos Regionais 
para o biênio 2015/2017
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Diretoria Unimassey

Conselhos Regionais Conselho fiscal

 Presidente • Paulo Finger

 Vice-Presidente • Omar Luiz Scanagatta

 Tratores •  Roberval Sebastião da Silva 
João Batista Figueiredo Ramos

 Colheitadeiras •  Rudney Doeler 
Idenir Alves Dias

 Pós-Venda •  Carlos Eduardo Paulino da Silva 
Heraldo César Gagliardi Boldrin 

 Consórcios e Financiamentos •  Guilherme Almeida da Fonte 
Rui Almeida

 Implementos e ATS •  Luiz Ubirajara Gomes da Silva 
César Luiz Coser

 Novos Projetos •  Marcelo Nogueira Ferreira 
Delson Galatti

 Desenvolvimento da Rede •  Mariza Nogueira Ferreira Rizzo Esselin 
Márcio José Lucca

 Região 1 • Eugênio Caetano Alegretti Neto  

 Região 2 • Jueine Paulo Mota

 Região 3 • Daniel Pimenta de Figueiredo

 Região 4 • Marcos Donizete Rodrigues Camargo

 Região 5 • Marçal de Oliveira Obata

 Região 6 • Gedor Vieira

 Região 7 • Carlos Esau

 Carlos Alberto Pippi  

 Walter Bordignon Filho

 Celeida Almeida da Fonte 

 João Carlos Gomes do Nascimento 

 Nalvi Paulo Kober 

 Carlos Oberto Corrêa da Costa 

Fotos Elias Lan
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Com uma equipe integrada e que passou 
tranquilidade, apoio e consistência 

para este mandato, Carlos Eduardo Paulino 
da Silva enalteceu seus companheiros de 
diretoria e dos conselhos. Também destacou 
a importância dos Encontros Regionais 
Unimassey, como forma de ouvir, capitalizar 
e atender os anseios das associadas. “Além 
destes momentos de interação, desenvolvemos 
os Comitês de Peças e de Serviços, para que 
a consolidação e a execução das demandas 
dos nossos associados fossem escutadas e 
operacionalizadas de forma clara e objetiva. 
A busca por convênios com instituições 
financeiras, que fomentem e estejam ligadas 
ao nosso negócio, também foi uma constante 
deste mandato”, salientou Carlos Eduardo. 

“Trilhamos caminhos, de sustentação legal, para 
que pudéssemos manter nossas convicções como 
empresa e representantes da bandeira Massey 
Ferguson. Tivemos uma participação muito 
próxima à Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores – Fenabrave, pois ela 
possui peso suficiente para buscar atender nossas 
necessidades, programas de financiamento, 
recursos e linhas de crédito, junto ao governo”, 
acrescentou o diretor-presidente da gestão 
2013-2015. Ele também declarou que a diretoria 
da Unimassey esteve atenta aos movimentos 
empresariais do setor e permaneceu sempre 
conectada aos desejos veementes das associadas. 
“Além disso, acompanhamos a evolução exponencial 
da tecnologia, não só dos equipamentos, mas da 
interatividade e troca de informações.” 

Balanço da gestão 2013/2015

Outra grande preocupação da associação, neste 
período, foi estabelecer um contato próximo e 
constante com a AGCO, no sentido de avançar 
e proteger o trabalho das associadas, para que 
tenham condições de buscar uma boa lucratividade, 
com segurança, e que possam oferecer qualidade 
em máquinas e implementos e, além disso, tenham 
uma garantia de pós-venda e de reposição de peças 
que satisfaçam seus clientes.

“Para finalizar, gostaria de desejar ao meu amigo 
Paulo Finger, que está assumindo a presidência da 
Unimassey, sucesso e constância no seu trabalho, 
pois enquanto ele esteve ao meu lado, como 
vice-presidente, nunca me deixou sem suporte 
e, consequentemente, estarei ao seu lado nessa 
missão”, afirmou Carlos Eduardo.

Presidida por Carlos Eduardo Paulino da Silva, esta gestão 
incentivou a integração das associadas como forma de 

crescimento, união e fortalecimento da Unimassey. A defesa e o 
suporte às associadas também nortearam este período
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Durante o segundo semestre deste ano, as 
novas colheitadeiras híbridas da Massey 

Ferguson foram apresentadas a clientes da 
região Sul do Brasil, em eventos realizados por 
concessionárias do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. Vencedoras do prêmio Produz 
Brasil 2015 na categoria Desenvolvimento e 
Consolidação da Marca, a MF 5690 e a MF 6690 
possuem características inovadoras.  

O grande diferencial das colheitadeiras está 
no emprego do sistema de processamento 
híbrido, que utiliza duplo rotor para realizar a 
separação, proporcionando maior eficiência, 
reduzindo perdas e possibilitando maior 
produtividade. No lugar do saca-palhas, na 
MF 5690  e na MF 6690 a 
separação é feita por dois 
rotores de 3,5 metros de 
comprimento. Com eles, as 
máquinas têm uma capacidade 
superior nas mais variadas 
culturas. Além de proporcionar 
alto desempenho ao conjunto, 
este sistema minimiza 
significativamente as perdas 
durante a colheita.

Concessionárias do RS e SC apresentam 
novas colheitadeiras híbridas 

a seus clientes
Em diversos eventos realizados nos últimos meses,  
as concessionárias mostraram as colheitadeiras 
MF 5690 e MF 6690

Cimma, de Pelotas 

A Cimma de Pelotas (RS) promoveu, no dia 29 de 
setembro, o lançamento das colheitadeiras MF 5690 
e MF 6690 com uma recepção e churrasco para 
os clientes da região. Os convidados participaram 
de uma apresentação realizada pelo coordenador 
técnico Cláudio Radmann, que mostrou as 
características e os diferenciais das novas máquinas. 
Entre os presentes estavam Erico Ribeiro, Ricardo 
Gonçalves, João Paulo e Paulo Nolasco, Joaquim 
Francisco B. Assumpção Mello, Nelson Wendt e 
sua equipe, Ricardo das Neves Calderipie, Ronaldo 
Carneiro Correia, José Francisco e Dione Hofmann, 
Humberto Silveira, Walter Fonseca de Oliveira, 
Lismar e Vitor Tim, Orlando Müller, Família Coradini e 
Luis Aurélio Alves da Silva.

REDE MASSEY Informativo 
Unimassey
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Schadeck, de Guaramirim

A filial Schadeck, de Guaramirim (SC), recebeu, 
no dia 19 de outubro, cerca de 60 agricultores e 
suas famílias no lançamento da MF 5690. Astor 
Kilpp, coordenador de vendas da AGCO, Gilberto 
Dutra, coordenador de marketing do produto 
colheitadeiras da AGCO, Volnei Martins, coordenador 
de serviços, e Rafael Luche, coordenador da AGCO 
Finance, prestigiaram o evento, que teve como 
resultado a venda de seis colheitadeiras MF 5690, 
três tratores, além de implementos. A equipe da 
Schadeck aproveitou a oportunidade para mostrar o 
trator MF 6713 Dyna-4.    

Samaq, de Rio Pardo 

Em outubro, foram apresentadas ao público as 
novas colheitadeiras híbridas Massey Ferguson 
na filial da Samaq, em Rio Pardo (RS). Estiveram 
presentes mais de 70 produtores rurais da 
região, que foram recebidos com um coquetel na 
sede da concessionária. Após, foram realizadas 
palestras técnicas e demonstrações das 
máquinas que estavam expostas. 

Jorge Santos 

Durante o mês de outubro, as filiais de Dom 
Pedrito, São Gabriel, Rosário do Sul e Uruguaiana 
da Jorge Santos, todas no Rio Grande do Sul, 
receberam, cada uma, mais de 80 convidados nos 
eventos de lançamento da MF 6690. Nas ocasiões, 
os agricultores puderam conhecer de perto a 
nova colheitadeira híbrida classe V.

Sotrima, de Porto Alegre e Capivari do Sul

Cerca de 100 pessoas foram recepcionadas 
nas dependências da AFAI, em Canoas (RS) 
para o lançamento das colheitadeiras MF 5690 
e MF 6690 destinadas ao mercado arrozeiro. 
Clientes da região atendida pela Sotrima matriz, 
em Porto Alegre, e filial de Capivari do Sul 
prestigiaram o evento realizado em setembro. 
A fábrica disponibilizou máquinas e uma 
equipe especializada nestes equipamentos para 
apresentação aos convidados.

REDE MASSEY Informativo 
Unimassey
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Itaimbé, de Santa Maria e Cachoeira do Sul 

As concessionárias Itaimbé de Santa Maria e 
Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, receberam 
os eventos de lançamento das novas colheitadeiras 
Massey Ferguson em outubro. Cada um teve mais de 
120 agricultores presentes, entre eles formadores de 
opinião, que ficaram impressionados com a  evolução 
tecnológica aplicada nesta série. Volmir André 
Borghardt, coordenador de marketing do produto 
colheitadeiras da Massey Ferguson, através de uma 
apresentação dinâmica, oportunizou aos presentes 
adquirirem conhecimento e esclarecerem suas 
dúvidas sobre as máquinas.

Sama, de Araranguá 

No dia 21 de outubro, a Sama de Araranguá 
(SC) promoveu o lançamento da MF 5690 para 
aproximadamente 130 pessoas. Representando 
a Massey Ferguson, estiveram presentes no 
evento Guilherme Leite, coordenador comercial, 
Volnei Martins, coordenador de serviços, e 
Gilberto Dutra, coordenador de marketing do 
produto colheitadeiras.

Redemaq, de Itaqui e São Borja

Em outubro, a Redemaq de Itaqui e São Borja, no 
Rio Grande do Sul, apresentaram aos produtores 
rurais da região as novas colheitadeiras 
híbridas da Massey Ferguson. O primeiro 
lançamento ocorreu na concessionária de Itaqui 
e o segundo, nas dependências da AABB em São 
Borja. Os eventos contaram com a presença da 
diretoria da Redemaq, representantes da AGCO e 
mais de 300 agricultores, que puderam conferir 
de perto as novidades técnicas e tecnológicas 
da MF 5690 e MF 6690.

REDE MASSEY Informativo 
Unimassey
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NOTÍCIAS  Informativo 
Unimassey

Rafael Caitano Araújo, colaborador do setor de peças 
da Triama Norte de Montes Claros (MG), casou-se no 
mês de setembro com Sarah Vieira Rocha, na Igreja 
Nossa Senhora do Carmo. As alianças do casal foram 
levadas ao altar pela réplica de um trator plotado Massey 
Ferguson, puxado por Bernardo Rodrigues Godinho, 
sobrinho de outro colaborador da Triama Norte. Rafael, 
25 anos, conta que sua única exigência em relação ao 
casamento era esta, ter as alianças levadas por um trator 
Massey Ferguson. Ele trabalha há oito anos na Triama 
Norte e diz que a marca faz parte de sua história. “Algo 
que eu amo é trator, achei importante a Massey Ferguson 
estar comigo nesse momento”, afirma o jovem, que 
recebeu total apoio de sua noiva na decisão. Ele solicitou 
para a Massey Ferguson um minitrator para a ocasião, 
mas a entrega não foi possível até o dia do casamento. 
Ele, então, comprou um trator similar e colegas da loja o 
ajudaram na plotagem e adesivagem para que ficasse fiel 
a um Massey Ferguson. Após a cerimônia, Rafael deu o 
minitrator de presente a Bernardo, como havia prometido.

Réplica de trator Massey Ferguson 
leva alianças em Montes Claros 

No dia 22 de outubro, a Prodoeste inaugurou sua 
filial na cidade de Bom Despacho. O evento foi 
prestigiado por diversos clientes, representantes 
da Massey Ferguson, pelo prefeito de Bom 
Despacho, Fernando José Castro Cabral, além de 
colaboradores da empresa. A Prodoeste segue 
o novo padrão estético das concessionárias da 
marca e é uma das primeiras lojas a apresentar 
o Massey Shop – espaço para comercialização 
de roupas e suvenires da marca. A filial está 
localizada na BR 262, km 481,8, no trevo de acesso 
a Bom Despacho e conta com uma área construída 
de 732 m². A Unimassey esteve representada por 
Nalvi Paulo Kober, de seu Conselho Fiscal.

Filial da Prodoeste é inaugurada
 em Bom Despacho (MG)
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Mauren Doeler Dumoncel, sócia e gerente do Grupo Itaimbé, 
e Angelo Prates, diretor executivo da Buritis Máquinas, 
estiveram presentes na Farm Progress Show, em Illinois, 
nos Estados Unidos, a maior feira de máquinas agrícolas 
do mundo. O evento conta com exposição de equipamentos 
de última geração e as principais novidades da agricultura. 
Para Angelo, a Farm Progress Show é uma feira organizada, 
objetiva e mostra como o produtor rural é valorizado 
pelo povo americano. Ele observa que a tecnologia lá 
apresentada é muito parecida com o que se tem disponível 
no Brasil. “No roteiro da viagem, pudemos constatar que 
precisamos investir pesado em infraestrutura no Brasil, 
pois temos produtores tão competentes como eles, porém, 
perdemos muito produto ‘depois da porteira’, pós-colheita, 
por falta de armazenagem e de uma logística decente.”

Representantes do Grupo Itaimbé e da Buritis Máquinas 
visitaram a Farm Progress Show

A Augustin inaugurou, em setembro de 
2015, sua nova filial em Mangueirinha 
(PR). Prestigiaram o evento Mauro Muraro, 
coordenador regional de vendas da Massey 
Ferguson, e autoridades como o vice-prefeito 
Edenilson Palauro, o presidente da Câmara 
de Vereadores, João Carlos dos Santos, e 
secretários. A cerimônia de abertura da 
loja contou também com a presença de 
produtores rurais, gerentes e colaboradores da 
Augustin. A filial faz parte do novo padrão de 
concessionárias da Massey Ferguson, com uma 
estrutura arquitetônica inovadora, mais enxuta e 
ajustada às necessidades do mercado. Além de 
Mangueirinha, a loja atende sete municípios da 
região: Clevelândia, Palmas, Coronel Domingos 
Soares, Honório Serpa, Reserva do Iguaçu,  
Foz do Jordão e Candói.

Augustin inaugura nova sede 
em Mangueirinha, no Paraná
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