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O agricultor Theodo-

rus Sanders, da cidade de

Unaí, no Noroeste de Mi-

nas, é o mais novo dono

de uma das 20 exclusivas

unidades do Iveco Hi-Way

20 anos, a série especial

do caminhão pesado da

marca italiana, que foi lan-

çada na Fenatran, em São

Paulo, em 2017.

O novo modelo é nume-

rado e identificado por uma

inscrição na parte externa,

e vem com uma placa de

inox interna com os dizeres

“Feito sob encomenda para”.

O Hi-Way 20 anos tem pintu-

ra diferenciada na cor prata

com preto fosco e detalhes

em azul metálico. Defletor

de ar, luzes diurnas de LED e

rodas em alumínio de alto

brilho completam o estilo

único do pesado italiano.

Por dentro, destaque pa-

ra o luxo e capricho presente,

por exemplo, no acabamen-

to em couro dos bancos e do

volante, ambos com costuras

à mão. Há ainda cortinas de

alto padrão e tapetes custo-

mizados, além de uma cen-

tral multimídia com TV digi-

tal e bluetooth. O dispositivo

também é compatível com

os sistemas de espelhamen-

to Android Auto e CarPlay.

O modelo especial, ad-

quirido na concessionária

Deva, representante Iveco

em Betim, Patos de Minas,

Montes Claros, Pouso Ale-

gre e Juiz de Fora, chega a

Unaí para se juntar à frota

100% Iveco do senhor Theo-

dorus. “Somos clientes Ive-

co há dez anos e já temos

um Stralis série especial. Es-

tamos muito satisfeitos com

a marca Iveco”, resume o di-

retor da THS Sementes e

genro do agricultor, Balta-

zar Fernandes Leite.

De pai para filho

Nascido na Holanda e fi-

lho de agricultor, Theodorus

Sanders desembarcou no

Brasil de navio com a família

aos 2 anos, em 1948. Seus

pais vieram para nosso país

porque temiam uma terceira

guerra mundial. Ainda jo-

vem, Theodorus decidiu se-

guir os passos do pai e virou

produtor rural no Brasil.

Já casado, mudou-se, em

1981, da pequena Não-me-

Toque (RS), para Unaí, on-

de investiu seus conheci-

mentos, experiências e sa-

bedoria em 7.200 hecta-

res de terra, cultivando so-

ja, milho, algodão, feijão e

semente de capim.

Do passado para o pre-

sente, o agricultor holandês

é hoje um dos maiores pro-

dutores de soja, milho e fei-

jão de Minas Gerais. Boa

parte das safras dele já é ex-

portada para a China.

“Já temos um
Stralis série

especial.
Estamos muito

satisfeitos
com a marca

Iveco”

Baltazar Fernandes Leite

Diretor da THS Sementes e

genro de Theodorus Sanders
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Agricultor Theodorus Sanders cultiva soja, milho e feijão em Unaí
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Modelo foi uma das grandes atrações da Fenatran 2017, em SP
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