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Superagro 2020 começa dia 21 
de janeiro com muita tecnologia 

e bons negócios

Sicredi União inaugura 
agência em Alvorada do Sul 

no dia 10 de dezembro

 Localizada no 
Norte do Paraná e 
com cerca de 12 mil 
habitantes, Alvorada 
do Sul é a mais nova 
cidade da região Me-
tropolitana de Londrina 
que passará a contar, 
a partir do dia 10 de 
dezembro, com uma 
agência da cooperati-
va de crédito PR/SP. A 
inauguração está mar-
cada para 19 horas, 
reunindo diretores, co-
laboradores e conse-
lheiros da cooperativa 
e autoridades.
 Com a econo-
mia fortemente susten-
tada no agronegócio 
e com a indústria do 
turismo em desenvol-
vimento, a cidade tem 
um comércio signifi-
cativo e com grande 
movimento, segundo 
informa o gerente da 
agência de Alvora-

 O Superagro 
2020, um dos maiores 
eventos de difusão de 
tecnologia e negócios do 
Paraná será realizado 
nos dias 21, 22 e 23 de 
janeiro, promovido pela 
Agro100 e mais de 60 
empresas do agronegó-
cio brasileiro.
 Os mais de 5 
mil visitantes esperados 
nos três dias do Supera-
gro vão ter contato com 
os fabricantes dos mais 
modernos insumos, má-
quinas, equipamentos e 
ferramentas de gestão. 
No circuito tecnológico 
vão passar pelos cam-
pos de demonstração 
das principais cultivares 
de soja com tecnologia 
TMG, HO, Donmario e 
Monsoy, multiplicadas 
nos campos da Semen-
tes Boa Nova, empresa 
da Agro100. Continuando 
pelo tour técnico nos 12 
hectares de campos de-

 Acontece: dias 21, 22 e 23 de janeiro.
 Local: Centro Tecnológico Agro100 – Estrada da Cegonha (Rodovia Luiz Beraldi, km 03), Londrina-PR
 Horário de funcionamento: Das 8h00 às 20h00
 O Superagro é um dos maiores eventos de tecnologia e negócios agrícolas do Paraná. É visita-
do por mais de 5 mil produtores do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Instalado em 24 hectares 
(12 hectares sob um pivô central de irrigação) com a participação de mais de 60 empresas fornecedoras 
de insumos, equipamentos e serviços para o agro.

Sobre o Superagro

monstrativos do Centro 
de Pesquisa da Agro100, 
instalado na estrada Ce-
gonha, os produtores vão 
passar pelos estandes 
das empresas parceiras 
que farão apresentações 
dos seus produtos e ser-
viços e demonstrações 
nos campos onde eles fo-
ram aplicados e testados.
 Após a parte téc-
nica os produtores po-
dem fazer simulações de 
custos e negócios para 
as próximas safras no 
Balcão de Negócios. Se-
gundo Carlos Gajardo-
ni, diretor de Marketing 
da Agro100, é a grande 
oportunidade de o produ-
tor garantir o seu melhor 
custo fazendo “Barter”, 
sistema de toca dos in-
sumos pela produção a 
ser colhida nas melhores 
condições do mercado.
 Em sua sexta 
edição o Superagro terá 
como tema este ano “O 

agricultor no centro da 
nossa vida”, numa alu-
são à preocupação que 
a empresa tem com o 
produtor rural, o princi-
pal foco no dia a dia dos 
seus técnicos e colabo-
radores. O evento con-
ta ainda com o espaço 
Ciência e Tecnologia, 
reunindo a Embrapa, Ia-
par, Emater e Adapar; o 
espaço mulher com ofi-
cinas e palestras para 
o público feminino; es-
paço Agricultura Digital, 
com 10 startups apre-
sentando as mais novas 
soluções em agricultura 
de gestão na onda 4.0. 
As principais marcas de 
máquinas e equipamen-
tos, assim como empre-
sas de serviços como 
de barracões a serviços 
seguros, também esta-
rão presentes no evento. 
No período da tarde os 
produtores estarão livres 
para visitar os estandes 

das empresas para co-
nhecer as inovações, ti-
rar dúvidas e fazer bons 
negócios.
 Os produtores 
interessados em partici-
par do evento já podem 
procurar uma das 39 fi-
liais da Agro100 no Pa-
raná, São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. Nossos 
técnicos e colaboradores 
estão organizando as ca-
ravanas que virão para 
Londrina. A participação 
no evento é gratuita. 
Maiores informações es-
tão no site www.agro100.
com.br/superagro .
 O Superagro terá 
praça de alimentação 
com restaurante e foods 
trucks para atender os vi-
sitantes. E parte da renda 
destes parceiros é desti-
nada ao Hospital do Cân-
cer de Londrina, entidade 
que a Agro100 apoia em 
seu programa social.
Fonte: Assessoria de Imprensa.

da, Junior Gustavo da 
Cunha. “Aos finais de 
semana o movimento, 
que já é grande duran-
te a semana, dobra, 
movido pelo turismo. 
São cerca de cinco mil 
chácaras de lazer no 
município”, informa. A 
população, segundo 
ele, também é bastan-
te acolhedora.
 Hoje, a agên-
cia mais próxima de 
Alvorada do Sul está 
em Bela Vista do Pa-
raíso, distante cerca 
de 27 quilômetros e 
onde há mais de 350 
associados que são 
residentes em Alvo-
rada. Eles irão migrar 
para a nova agência, 
a qual, de acordo com 
estimativas de Cunha, 
será inaugurada com 
aproximadamente 450 
associados.
 O prefeito da 

cidade, Marcos Anto-
nio Voltarelli, o Marcos 
Pinduca, disse que a 
cidade aguarda ansio-
samente pela inaugu-
ração. “Estamos bas-
tante felizes porque a 
cooperativa está acre-
ditando na economia 
do nosso município e 
nós aprovamos o mo-
delo de gestão da co-
operativa”, disse. Ele 
destaca, entre os be-
nefícios de ter a coo-
perativa na cidade, o 
envolvimento que ela 
tem com a comunida-
de, incentivando a eco-
nomia local.  “Estamos 
recebendo a de braços 
abertos. Acreditamos 
que ela chega para fo-
mentar a economia lo-
cal, gerar empregos e 
nos ajudar a desenvol-
ver o município”, disse.
Fonte: Assessoria de Imprensa.


