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AMIGO LEITOR,
Estamos acostumados a desafios. Mas desta vez tivemos que 

nos superar para resumir a ExpoSul Rural em palavras e tra-
duzir toda a sua dinâmica e intensidade nas páginas de uma 
revista. 

Buscamos fazer uma leitura através dos olhos de quem fez e 
faz o evento. Ouvimos os realizadores, instituições apoiadoras, 
patrocinadores, expositores, produtores rurais e visitantes. Re-
lemos relatórios e reportagens, vasculhamos os acervos fotográ-
ficos e o resultado está aqui.

Vamos disponibilizar o conteúdo também na página 
www.exposulrural.com.br e nas redes sociais do evento. 
Leia, curta e compartilhe com os amigos.

Iberê Paiva, Pedro Paulo Martins e Zaira Andrade
Editores.

EDITORIAL
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Cachoeiro de Itapemirim, 2019

EXPEDIENTE
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OPINIÃO

A CAPITAL DO AGRONEGÓCIO

• Feiras e exposições costumam gerar boas oportunida-
des de negócios para quem participa delas. Seja como ex-
positor, seja como comprador. Isso já é resultado comum 
e conhecido para quem costuma participar de eventos 
desse tipo. O incomum são feiras e exposições capazes de 
impulsionar a economia de uma região ou de todo um 
setor econômico. Pois é justamente isso o que vem conse-
guindo a ExpoSul Rural.

Em sua terceira edição, a feira realizada no Parque de Ex-
posições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemi-
rim, consolida-se como um dos mais importantes eventos 
empresariais do estado. E não apenas pelos negócios reali-
zados no período, com a comercialização de um vasto leque 
de produtos, que vai de quitutes artesanais a máquinas e 
equipamentos agrícolas de última geração. 

O que marca e diferencia a ExpoSul Rural é a variedade 
de atividades e oportunidades oferecidas ao público. De 
pequenos empreendimentos agrícolas ainda em fase de 
implantação, até empresas industriais, comerciais e agroin-
dustriais já consolidadas no mercado, reúne-se ali o que há 
de mais moderno e significativo no agronegócio capixaba e 
nacional. E os pilares conceituais e estratégicos que alicer-
çaram o evento desde a sua concepção, revelaram-se ainda 
mais sólidos e claros nesta terceira edição. 

O primeiro deles, voltado à promoção de oportunidades 
de negócios, permitiu a movimentação de quase R$ 25 mi-
lhões. O segundo, erguido em torno da sustentabilidade, 

orientou a realização de inúmeras atividades de educação 
ambiental destinadas a crianças e jovens da região, além de 
levar aos produtores rurais informações sobre o uso eficien-
te da água e do solo. 

O terceiro pilar, dedicado à tecnologia, garantiu a ex-
posição de equipamentos modernos e centrais de produ-
ção de alimentos, além de minicursos técnicos voltados 
ao aumento da produtividade no meio rural. Por fim, o 
quarto pilar estratégico, planejado para apresentar e es-
timular inovações no setor, respondeu pela realização da 
primeira feira de startups voltada ao universo rural em 
terras capixabas.

Mas a importância da ExpoSul Rural não pode ser resu-
mida aos negócios, à educação ambiental e às informações 
técnicas que coloca à disposição de expositores e visitantes. 
Ao longo dos cinco dias do evento, o Parque de Exposições 
Carlos Caiado Barbosa torna-se um espaço privilegiado 
para as discussões sobre desenvolvimento regional, com a 
participação de autoridades e órgãos municipais, estaduais 
e federais. 

Assim, ao reunir todos esses aspectos, a Prefeitura Muni-
cipal e o Sindicato Rural, promotores do evento, transfor-
mam Cachoeiro de Itapemirim na capital do agronegócio 
capixaba durante os cinco dias de atividades. E graças à efi-
ciência da organização e à infraestrutura oferecida, assegu-
ram que muitas outras edições se sucederão nos próximos 
anos, com o mesmo sucesso e ainda mais sintonizadas com 
o novo tempo que trabalhamos para inaugurar no Espírito 
Santo. Tempo de crescimento sustentável, de equilíbrio en-
tre as regiões e de estímulo total à inovação. •

RENATO CASAGRANDE
GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO

A PREFEITURA MUNICIPAL E O SINDICATO RURAL, 
PROMOTORES DO EVENTO, TRANSFORMAM 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NA CAPITAL DO 
AGRONEGÓCIO CAPIXABA DURANTE OS CINCO 
DIAS DE ATIVIDADES. E GRAÇAS À EFICIÊNCIA 
DA ORGANIZAÇÃO E À INFRAESTRUTURA 
OFERECIDA, ASSEGURAM QUE MUITAS OUTRAS 
EDIÇÕES SE SUCEDERÃO NOS PRÓXIMOS ANOS.



6  • EXPOSUL RURAL

Além do Sul Capixaba, 
a ExpoSul também 

abrange uma 
importante área de 
atuação, que inclui 

todo o Espírito Santo e 
partes de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro.

UM GRANDE 
EVENTO 
REGIONAL

• Cachoeiro de Itapemirim é o município anfitrião da Ex-
poSul Rural-ES, mas, como confirmam as palavras do Prefeito 
Victor Coelho, “não é DE Cachoeiro, acontece EM Cachoei-
ro”. Trata-se de um evento regional, atualmente, o maior do 
Espírito Santo.  Inicialmente, a área de atuação da ExpoSul, 
que dá nome ao evento, envolvia 29 municípios do Extremo 
Sul capixaba, Litoral Sul, Caparaó e parte das montanhas.  
Após sua terceira edição, o evento ganhou uma abrangência 
maior, recebendo hoje expositores e visitantes de todo o Espí-
rito Santo, parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

ABRANGÊNCIA
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MOSTRA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

A riqueza dos municípios da região é exibida todos os anos em 
belos estandes no Pavilhão Institucional da ExpoSul. Atrativos 
turísticos, artesanato, agroindústrias, marcas locais de café e pro-
dutos da agricultura são os principais temas expostos. A diversi-
dade de municípios se faz presente também nas provas equestres, 
concurso leiteiro, exposições de animais e estandes empresariais.

Empresa
de Mutum-MG, 
a Argos Troncos 
e Balanças
expôs nas três 
edições do evento

Itapemirim e Piúma 2019Jerônimo Monteiro 2019Vargem Alta 2018

Castelo 2019

Estande de Conceição do Castelo 
na primeira ExpoSul Rural em 2017

Anchieta 2018

Marataízes 2018Presidente Kennedy 2017

Alegre 2017

Venda Nova do Imigrante 2018

“A ExpoSul é de total importância para 
nosso agronegócio. Com certeza, 

após termos tido a oportunidade de 
expor neste grande evento que é a 

ExpoSul Rural, hoje o nosso município 
é visto com outros olhos por toda a 

nossa região.”

CHRISTIANO SPADETTO 
PREFEITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ABRANGÊNCIA
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FOCO NO DESENVOLVIMENTO

• A região sul capixaba retoma sua 
posição de destaque no processo de de-
senvolvimento econômico do Estado, 
motivada pelas oportunidades criadas 
a partir de importantes mudanças no 
ambiente.

O momento é oportuno para trazer à 
tona essa vocação natural. Com as três 
edições da Exposul Rural, realizadas em 
2017, 2018 e 2019, já se observa a rea-
ção positiva das pessoas, que começam 
a levantar a cabeça e olhar para a frente, 
motivadas e com uma nova perspectiva 
de futuro. O meio rural está se sentindo 
valorizado, respeitado e reconhecido. 
A cada dia está mais claro que, muito 
mais do que querer a mudança, nós es-
tamos provocando mudanças, seja por 
meio da escolha de novos líderes, seja no 
despertar para o debate político e social, 
que leva ao engajamento em ações prá-
ticas, que buscam a promoção do bem-
-estar coletivo e do desenvolvimento 
sustentável.

A crise não é mais o centro das aten-
ções. Agora, nossa energia está concen-
trada nas oportunidades e nas soluções.

A Exposul Rural nasceu de uma ini-
ciativa conjunta da Prefeitura Municipal 
e do Sindicato Rural de Cachoeiro de 
Itapemirim, tendo sido idealizada com 
o propósito de ser o instrumento cata-
lizador do desenvolvimento regional, 
como um método de demonstração das 
tendências atuais para a agropecuária. 

O evento atinge seus objetivos ao ati-
var os processos de exposição de resul-
tados; facilitação do acesso dos agricul-
tores às inovações tecnológicas; criação 
de oportunidades de negócios para os 
produtores rurais e empresas ligadas ao 
setor; aproximação do campo à cidade e 
do produtor ao consumidor; defesa da 
preservação de costumes e manifesta-
ções, que caracterizam a cultura regio-
nal.

Nesse contexto, a Exposul Rural já 
se transformou na maior realização do 
agronegócio capixaba. Ela representa, 
em si, a inovação, tanto na estrutura 
como no conceito. Assim, credencia-se 
como o fórum apropriado para sediar 
o debate em torno das questões rele-
vantes para o futuro da região, como 
a avaliação dos impactos que alguns 
grandes empreendimentos (o Porto 
Central em Presidente Kennedy; o Polo 
Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim; 
a nova Planta Industrial da Selita e o 
novo Hospital Unimed, em Cachoeiro; 
a duplicação da BR-101 e, quem sabe, 
a Ferrovia Vitória – Rio, entre outros) 
deverão causar na economia regional 

e, consequentemente, na estrutura das 
nossas cidades, antecipando possíveis 
soluções (emprego e renda, habitação, 
saúde, educação, segurança, comércio, 
agricultura, água e saneamento básico, 
transporte coletivo, lazer, serviços...).

As maiores e mais importantes em-
presas do setor agropecuário são par-
ceiras da Exposul Rural, bem como 
os sindicatos rurais e de trabalhadores; 
instituições de ensino, pesquisa e exten-
são; agentes financeiros, além, é claro, 
da representação dos Municípios e do 
Governo do Estado. Da mesma forma, 
e com o mesmo interesse, participam 
as Associações de Criadores de Bovinos 
Nelore, Girolando e Simental, de Cava-
los Mangalarga Marchador e Quarto de 
Milha e de Ovinos. 

Inovação, Tecnologia, Oportunida-
des de Negócios e Sustentabilidade são 
os pilares dessa ação. Ao mesmo tempo 
em que apresenta novas tecnologias, 
a Exposul Rural aproxima as pesso-
as. Esse é o nosso desejo e é por isso 
que nos empenhamos: a promoção 
de um espaço de agronegócio do qual 
as pessoas possam se orgulhar e cujas 
consequências sejam motivadoras e 
determinantes para a recuperação da 
autoestima e da retomada do desenvol-
vimento regional.

O Município de Cachoeiro de Itape-
mirim, segundo as palavras do Prefeito 
Victor Coelho, orgulha-se de sediar a 
Exposul Rural e está disposto a liderar to-
das as ações que tenham o propósito de 
promover o debate de temas relevantes 
para o desenvolvimento regional, moti-
vando seus líderes e técnicos, buscando 
a aproximação dos Municípios e do Go-
verno do Estado, para que o evento, a 
cada ano, fortaleça-se como indutor de 
iniciativas empreendedoras. •

ANFITRIÕES

Estrada rural para as 
comunidades de Alto São 
Vicente e Boa Vista revitalizada 
pela Prefeitura de Cachoeiro

Estande da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 
na ExpoSul Rural 2019

ROBERTSON VALLADÃO DE AZEREDO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 

E INTERIOR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
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ANFITRIÕES

AÇÕES OBJETIVAS PARA O MEIO RURAL

• Ao assumirmos a gestão de Cachoeiro de Ita-
pemirim, em 2017, firmamos um compromisso 
com os homens e as mulheres do campo: o de 
valorizar e orientar o seu fazer, com foco no au-
mento da qualidade de vida, da sustentabilidade 
e da produtividade.

A importância da agricultura é indiscutível, pois 
é a partir dela que se produzem os alimentos e os 
produtos primários utilizados por toda a estrutura 
econômica do município e do país.

Cachoeiro, ciente de sua realidade econômica 
e da importância do setor agrícola, investiu em 
ações objetivas para minimizar e até eliminar pro-
blemas gerados pela falta de uma política pública 
específica e eficiente para o meio rural. 

Diante desse quadro, para tornar a realidade 
agrícola cachoeirense competitiva e sustentável, 
em apenas dois anos, uma série de medidas foram 
tomadas:

- restauração de mais de 400 km de estradas 
vicinais rurais, aplicando técnicas adequadas de 
controle da erosão e pavimentação que garantem 
mais conforto e economia para os agricultores e 
para o Município;

- incentivo à Agricultura Familiar, com a am-
pliação das Feiras Livres e reestruturação das 
Agroindústrias;

- lançamento do Projeto de Turismo Rural, com 
apoio do SEBRAE e do SENAR, que abrirá novas 
oportunidades de negócio para os agricultores, 
aumentando a oferta de empregos e melhorando 
a qualidade de vida no campo;

- investimento em tecnologia no campo com  
instalação de torres de telefonia celular, que deve-
rão conectar milhares de pessoas, em, pelo menos, 
oito comunidades rurais;

- realização da  ExpoSul que, em 2017 e em 
2018,  alcançou um público de cerca de 70 mil 
pessoas e movimentou montante na ordem de R$ 
10 milhões entre vendas feitas dentro do evento e 
outras fechadas após a sua realização.

Essas ações, entre outras, remodelam o ce-
nário rural de Cachoeiro, para subsidiar uma 
nova realidade compatível com as transforma-
ções pelas quais a economia passa, cuidando da 
natureza e das pessoas que vivem no campo. •

VICTOR COELHO 
PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESSAS AÇÕES, ENTRE OUTRAS, REMODELAM 
O CENÁRIO RURAL DE CACHOEIRO, PARA 
SUBSIDIAR UMA NOVA REALIDADE COMPATÍVEL 
COM AS TRANSFORMAÇÕES PELAS QUAIS A 
ECONOMIA PASSA, CUIDANDO DA NATUREZA E 
DAS PESSOAS QUE VIVEM NO CAMPO

FOCO NO DESENVOLVIMENTO
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ANFITRIÕES

• O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui, apro-
ximadamente, 2000 pequenas propriedades rurais. Entre as 
principais atividades agropecuárias, destacam-se a cafeicultu-
ra, a bovinocultura de corte e leite e a olericultura, nas quais 
predomina o emprego de mão de obra familiar. Estão, em 
Cachoeiro, dois dos maiores suinocultores do Espírito Santo 
e a maior Cooperativa de Laticínios do Estado.

Sob a orientação do Prefeito Victor Coelho, a Secretaria 
de Agricultura e Interior desenvolve um trabalho de recupe-
ração e de pavimentação das estradas vicinais. Dessa forma, 
buscam-se melhorias na infraestrutura das comunidades, 
para que a população rural tenha acesso à informação e aos 
serviços diversos, podendo, assim, desenvolver-se econômica 
e socialmente.

As políticas públicas municipais têm buscado dar maior 
ênfase à difusão de tecnologias, às técnicas de gestão e aos 
métodos apropriados de trabalho, objetivando melhor apro-
veitamento dos recursos existentes e a consequente melhoria 
da produtividade, da qualidade e da renda familiar.

Com esse propósito, em dois ambientes distintos, mas 
perfeitamente integrados, a Exposul Rural tem se tornado 
um local apropriado para o encontro do agricultor com a 
tecnologia e com o mercado, de maneira didática e agradá-
vel. Ao mesmo tempo em que aproxima a cidade do campo, 
desperta o interesse, motiva e impulsiona novos empreen-
dimentos.

Certamente, não é possível escolher uma atividade como 
a mais importante da Exposul Rural, mas creio que duas 

delas podem nos dar a verdadeira dimensão do potencial 
que ela tem para impactar o desenvolvimento regional, a 
partir de iniciativas locais: 

- A participação das agroindústrias da agricultura fami-
liar do Município de Cachoeiro, responsáveis pela praça 
de alimentação do evento. Não há nada que possa se com-
parar à oportunidade de atender, em um único dia, por 
exemplo, mais de 15.000 pessoas! A Exposul tem contri-

buído para despertar, nos pequenos agricultores, a visão do 
empreendedorismo, que ativa o aumento da renda e a ofer-
ta de empregos. Exemplos? A fábrica de sucos de frutas; do 
pó de café inovador; de picolés e sorvetes; a indústria de 
chocolate; a fazendinha; o comércio de flores e o artesana-
to. O Turismo Rural, no município, já é visto como uma 
das mais promissoras alternativas de geração de emprego e 
renda no meio rural;

- O movimento gerado pela Exposul Rural que atrai 
atenções das lideranças políticas, para Cachoeiro e para o 
Sul do Estado. Como se fosse um efeito dominó, os deba-
tes provocados aqui continuam ecoando nos meses seguin-
tes nos gabinetes, influenciando decisões e produzindo 
efeitos positivos.

A Exposul Rural, nessa perspectiva, cumpre o seu papel 
de promover o Desenvolvimento Rural a partir da inova-
ção, da difusão de tecnologias acessíveis e sustentáveis e da 
geração de oportunidades de negócios, num ambiente mo-
derno, sem, no entanto, abandonar as suas raízes culturais 
e o vínculo com o meio rural, tendo sempre o agricultor 
como protagonista. •

A EXPOSUL RURAL E OS PLANOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR

ROBERTSON VALLADÃO DE AZEREDO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 
E INTERIOR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A EXPOSUL RURAL, NESSA PERSPECTIVA, CUMPRE 
O SEU PAPEL DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO 

RURAL A PARTIR DA INOVAÇÃO, DA DIFUSÃO DE 
TECNOLOGIAS ACESSÍVEIS E SUSTENTÁVEIS E DA 

GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS.
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ANFITRIÕES

O SINDICATO RURAL 
DE CACHOEIRO E A EXPOSUL RURAL: 
CORAGEM E EMPREENDEDORISMO

• A Exposul Rural é a grande expressão da força dos pro-
dutores rurais de Cachoeiro, do Sul Capixaba e do Estado 
do Espírito Santo, e o Sindicato Rural de Cachoeiro tem 
um grande mérito nessa conquista. 

No momento certo, em fevereiro de 2017, o Sindicato 
Rural de Cachoeiro de Itapemirim apresentou para a sua 
grande parceira, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim, o projeto ExpoSul Rural. Deste momento em 
diante, passamos a colocar em prática a realização conjunta 
deste que se tornou o maior evento em fomento para o Sul 
e todo o agro capixaba.

A Exposul Rural é a resposta dos produtores rurais, do 
setor privado do agro, para todos os grandes desafios que 
enfrentamos. E para enfrentá-los, nós sabíamos: precisáva-
mos nos encontrar.

O encontro do agro rural com o urbano, do poder pú-
blico com nosso setor, da tradição com a tecnologia e a ino-
vação, dos municípios, de famílias, pessoas, instituições... 
Enfim, todos os encontros, dos mais inusitados aos mais 
tradicionais. Precisávamos reconstruir um ambiente para 
estarmos juntos, e juntos encontrarmos nossas soluções. 

Nós, do Sindicato Rural, tínhamos absoluta certeza 
de que esse projeto se tornaria o que se tornou. Mas 
para chegarmos até aqui ouvimos muitos nãos. Isso 
mesmo, não foi simples. Foi lutado, conquistado, so-
nhado. Mas nunca duvidamos, nem um dia sequer, do 
potencial de nossos produtores rurais e de todas as ins-
tituições do agro.

Para construirmos essa conquista colocamos em prá-
tica aquilo em que acreditamos. Então o Sindicato Ru-
ral de Cachoeiro foi se encontrar com cada entidade do 
setor: cooperativas, associações, federações, sindicatos do 
sul. Fomos ao encontro de um Agro Sul Capixaba que 
sempre soubemos existir, mas que estava escondido. 

Saímos da nossa zona de conforto, pensamos "fora da 
caixinha", empreendemos, e isso só nos mostrou que to-
dos queríamos a mesma coisa: mostrar a força e a de-
terminação de nosso tradicional, mas preparado para o 
futuro, agro sul-capixaba. Era o primeiro passo para ir-
mos ao encontro de todo o Estado do Espírito Santo e 
do Brasil, o que de fato aconteceu.

O Sindicato Rural de Cachoeiro cuida para que cada 
momento da Exposul Rural seja pensado para os produ-
tores rurais. Nada mais importa tanto quanto isso. Nada 
pode ou deve se antepor aos interesses dos produtores 
rurais. Nada! Tudo isso é feito para você, produtor rural.

Como afirmei, o Sindicato Rural de Cachoeiro tem a 
exata noção do seu papel na ExpoSul Rural: somos os 
idealizadores e os correalizadores. Mas temos certeza de 
que nada faríamos sozinhos, e que sem nossos parceiros 
expositores, patrocinadores, equipe de consultores, cola-
boradores e diretores, isto é, sem o apoio de todos, nós 
não conseguiríamos construir essa que é a maior feira do 
agro capixaba.

Exposul Rural ES: orgulho nosso e de todos os produ-
tores rurais do Espírito Santo. •

WESLEY MENDES
PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL

 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SAÍMOS DA NOSSA ZONA DE CONFORTO, 
PENSAMOS "FORA DA CAIXINHA", EMPREENDEMOS, 
E ISSO SÓ NOS MOSTROU QUE TODOS QUERÍAMOS 
A MESMA COISA: MOSTRAR A FORÇA E A 
DETERMINAÇÃO DE NOSSO TRADICIONAL, MAS 
PREPARADO PARA O FUTURO, AGRO SULCAPIXABA.
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ANFITRIÕES

• Convidado que fui para tecer alguns comentários so-
bre o nosso Sindicato, já que fui enquadrado como repre-
sentante da velha guarda, estamos aqui para prestar alguns 
comentários durante estas mais de quatro décadas de con-
vivência com esse gratificante trabalho voluntário que aqui 
prestamos. 

Por motivo de sobrevivência e objetivando trazer mais 
sócios, tivemos que fugir um pouco de nossa atividade-
-fim, partindo para a área social, no intuito de melhor aju-
dar o homem do campo.

Assim é que tivemos que abandonar um pouco a área da 
saúde, onde atendíamos através de vários médicos e den-
tistas um grande número de pessoas. Esse nosso trabalho 
se tornou muito oneroso e pouco produtivo, obrigando-
-nos a contemplar os nossos sócios com serviços na área 
contábil; departamento pessoal (eSocial rural, abertura de 
empresas rurais, admissões e rescisões de contrato de traba-
lho, confecção de folha de pagamento, etc.); assessoria ju-
rídica (orientações: trabalhista, ambiental, previdenciária, 
cível, negociações de Convenções Coletivas de Trabalho, 
confecção de contratos: parceria agrícola, arrendamento, 
comodato, locação, etc.) e tantos outros serviços como as-
sistência a associações de produtores; ITR (Imposto Terri-
torial Rural); IRPF (Imposto de Renda); emissão de GTA 
(Guia de Trânsito Animal); oferta e suporte aos cursos do 
SENAR; assistência ao cadastro Conab, trabalhando para 
mais de duzentas propriedades.

Sempre nos chamou muito a atenção o fato do homem 
do campo ficar inteiramente perdido quando na cidade é 
exigido, sempre para atender ao emaranhado burocrático a 
que está sujeito, já que é sabido que o homem do meio ru-
ral é pouco afeito à tecnologia de computador e agora mais 
do que nunca após a criação do eSocial, ficou impossível o 
atendimento de outra forma que não através da Internet.

Para que pudéssemos prestar os serviços com eficiên-
cia, tivemos que, inicialmente, qualificar nosso quadro de 

pessoal. Hoje, nossos funcionários todos têm formação 
superior, com cursos inteiramente pagos através do nosso 
Sindicato.

Apesar de estarmos com nossas receitas reduzidas em 
função da não obrigatoriedade do pagamento da con-
tribuição sindical, vamos levando a bom termo a nossa 
missão de contribuir de maneira cada vez mais efetiva em 
nosso meio rural.

Já estamos na terceira edição da Exposul Rural, com su-
cesso absoluto, graças à parceria muito bem-sucedida com 
empresas e especialmente com a Prefeitura Municipal, a 
quem devemos agradecer pela grande confiança que teve 
no nosso grupo, entregando-nos a condução de magnífi-
cos eventos.

Finalmente, queremos ressaltar que estamos concreti-
zando este ano um sonho acalentado há muito tempo: a 
realização de um curso técnico de Agronegócio, através de 
parceria com o nosso SENAR.

Que Deus nos ajude a seguir em frente, na prestação de 
mais um grandioso benefício para o meio rural capixaba. •

50 ANOS AO LADO DO PRODUTOR RURAL

JOSÉ GARCIA 
AGROPECUARISTA, PROFESSOR APOSENTADO, PRESIDENTE DO 
SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
POR MAIS DE DUAS DÉCADAS

APESAR DE ESTARMOS COMO NOSSAS RECEITAS 
REDUZIDAS EM FUNÇÃO DA NÃO OBRIGATORIEDADE 

DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 
VAMOS LEVANDO A BOM TERMO A NOSSA MISSÃO DE 

CONTRIBUIR DE MANEIRA CADA VEZ MAIS EFETIVA 
EM NOSSO MEIO RURAL.
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ANFITRIÕES

“O rural estava há muito tempo 
apagado do cenário. A ExpoSul fez 
o chamamento e o setor atendeu. A 
diretoria do Sindicato acreditou na 
proposta, investiu e deu o impulso 
necessário para essa retomada. 
Quando reunimos o agro, pudemos 
ver novamente a sua força. É por isso 
que conclamo a todos os produtores. 
Participem e apoiem as ações do 
Sindicato, assim como o Sindicato 
participa e incentiva o dia a dia de nós 
produtores”.

“No Sindicato Rural de Cachoeiro 
temos trabalhado muito, e temos 
tomado todo o cuidado com a 
contabilidade para que possamos 
sempre garantir a Exposul Rural e 
também um sindicato com saúde 
financeira. Nossa equipe é boa 
e trabalha muito unida para nós 
fazermos o que estamos fazendo. 
Todos os diretores acompanham 
de perto tudo que é pensado 
para a ExpoSul Rural. Essa feira é 
orgulho nosso”.

“A Exposul Rural foi uma grande evolução. O Sindicato deu 
o pontapé inicial. Teve coragem para ousar e seriedade 
para fazer. Agora é ter competência para administrar, pois a 
feira cresceu muito e no próximo ano vai ser melhor ainda. 
As exposições são incentivadoras para o produtor, atraem 
compradores e vendedores e os negócios acontecem”.

“O melhor resultado que a ExpoSul Rural pôde nos deixar foi 
o resgate de uma tradição que já tinha morrido em Cachoeiro, 
que é a Exposição Agropecuária. Só isso paga todo sucesso 
que ela já teve e que vai continuar daqui para a frente cada vez 
crescendo mais. Fazia falta pra gente. O pecuarista gosta de 
ver o gado. Ele viaja para buscar um gado de exposição”.

“A Exposul Rural veio para mudar 
o conceito que as pessoas 
tinham sobre o homem do 
campo. O que estava escondido 
apareceu. Ela aproximou o 
produtor do povo da cidade. E 
aproximou também os municípios, 
trazendo união. Abriu um leque, 
mostrou a cultura e divulgou 
produtos, alavancando negócios. 
Ainda temos muito para melhorar, 
mas vamos trabalhar para isto em 
2020 e nos próximos anos”.

PAULO CÉSAR 
MIRANDA MARQUES 

MAURÍLIO 
MORGAN 

JOSÉ ROBERTO BISSOLIAUGUSTO MACHADO

CONSTANTINO 
JOSÉ TOFANO 

A DIRETORIA FALA
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OPINIÃO

• A Exposul Rural resgata uma tradição de liderança 
do setor empreendedor em todo o sul do estado do Espí-
rito Santo, mostrando a pujança de sua economia, com 
destaque para o setor primário.

Avanços significativos são comprovados, como fruto 
do uso da agricultura de precisão, conferida pelo estímu-
lo à criação de startups e pelo aumento de produtividade 
e de renda, em que a assistência técnica e gerencial teve 
início na atividade café, com destaques para a agregação 
de valor no “Projeto Pó de Mulheres”, em parceria com 
os sindicatos de Mimoso do Sul e de Cachoeiro de Ita-
pemirim.

O produtor rural Luiz Cláudio de Souza conquistou 
o primeiro lugar nacional com o Café Grão de Ouro.

Alguns dos pecuaristas da região inverteram a tradicio-
nal prática de se buscar matrizes leiteiras em outros esta-
dos, produzindo pela transferência de embriões, animais 
de alta performance produtiva.

Importante salientar a parceria com a Cooperativa de 
Laticínios SELITA, as prefeituras, o SEBRAE e a inicia-
tiva privada.

O Sistema Sindical Patronal Rural conquistou credi-
bilidade e confiança dos produtores rurais, dos poderes 
constituídos e de toda a sociedade pelos relevantes ser-
viços prestados na proteção e defesa dos interesses da 
categoria, mercê do trabalho dos Sindicatos Rurais, da 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espí-
rito Santo, do SENAR e da CNA, que não nos é possível 
relatar, apenas para citar alguns temas mais destacados: 
Construção de um novo Sindicalismo regido pela fideli-
dade dos produtores; seguro rural; demarcação de terras; 
código florestal; segurança no campo; terceirização, re-
forma trabalhista; importação de leite em pó (defenden-
do o produtor de práticas desleais de comércio); expor-
tação de gado vivo; tabelamento de frete; campo futuro, 

com levantamento de custos de 23 principais produtos; 
plano agrícola e pecuário; abertura de mercados; febre 
aftosa; defesa da imagem do agro; rastreabilidade; Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR); legislação alimentos 
artesanais de origem animal; forrageiras para o semiári-
do; defensivos agrícolas à base de glifosato, abamectina 
e tiram no Brasil; Conselho do Agro, composto hoje por 
17 dos principais órgãos atuantes no Brasil, com foco 
no crescimento da produção em 33% até 2030, com 
resolução dos principais gargalos do agro; representativi-
dade do setor pelas ações coordenadas pela CNA, pelo 
SENAR e pelo Instituto CNA; ampliação da classe mé-
dia rural em 400 mil produtores que deverão ampliar 
sua competitividade e renda, pela qualidade crescente 
dos produtos de forma sustentável, podendo melhorar 
a renda dos produtores e permitir segurança alimentar 
aos consumidores.

Sugerimos consultar maiores detalhes no site: 
www.cnabrasil.org.br •

TRADIÇÃO E LIDERANÇA

JÚLIO DA SILVA ROCHA JR., 
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 

DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FAES)

A EXPOSUL RURAL RESGATA UMA TRADIÇÃO 
DE LIDERANÇA DO SETOR EMPREENDEDOR 

EM TODO O SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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VOZ DA EXPERIÊNCIA
• Na condução dos empre-

endimentos do agronegócio, os 
homens ainda são maioria. Se-
gundo o IBGE, mais de 80% das 
propriedades são chefiadas pelos 
homens. E geralmente é a expe-
riência que fala mais alto. Dentro 
das fazendas, em geral são os ca-
belos grisalhos que comandam. 
Do lado de fora, estão na direção 
de sindicatos, cooperativas, se-
cretarias de agricultura, empresas 
e principais instituições do setor 
rural.

Na Exposul Rural, eles cir-
culam expondo seus produtos, 

fechando negócios, trocando 
experiências, fazendo palestras, 

passeando com a família e re-
vendo amigos. •

PERSONAGENS

Em 2017, na primeira edição da Exposul Rural, vários destes homens 
experientes do agro capixaba foram homenageados durante 
o evento comemorativo dos 30 anos da Associação dos Produtores 
e Criadores de Gado de Leite do Espírito Santo (ACPGLES)

Na reunião da FAES - Federação da Agricultura 
do Espírito Santo - a experiência fala mais alto

Os corredores da ExpoSul geram encontros
que ensejam a oportunidade para tomar 
uma cachacinha e colocar o papo em dia

Em 2018 foi a vez do Sindicato Rural 
homenagear os produtores que 
ajudaram a fazer os 50 anos 
de história da entidade

O Tempero Caseiro da Vovó 
Celeste é uma das várias 
agroindústrias capixabas 
presentes na ExpoSul Rural

Opiniões da diretoria do Sin-
dicato Rural de Cachoeiro de 
Itapemirim
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PERSONAGENS

PRODUTORES 
DO FUTURO

• Elas são o futuro, mas na 
ExpoSul Rural estão bem pre-
sentes. Tem criança e adoles-
cente para todo lado, alegrando 
o evento e nos dando a certeza 
de que estamos plantando as se-

mentes que irão frutificar den-
tro de alguns anos. Aqui eles 
aprendem a gostar do que é ru-
ral e a dar valor às tradições e ao 
trabalho dos homens e mulheres 
do campo. 

A Feira Escolar é um pedaço 
da Exposul Rural onde crianças e 
adolescentes são os protagonistas. 
Pesquisam, visitam empreendi-
mentos, produzem e expõem tra-
balhos sobre o agro. 

APRENDER FAZENDO

"A Exposul é um evento que agregou, 
significativamente, ações pedagógicas 
nas escolas municipais. É um movimento 
que promove pesquisas por parte de 
professores e alunos e que culmina nas 
apresentações durante o evento. Nossos 
alunos tiveram oportunidade de ir a campo 
para entenderem o trabalho rural e, dessa 
maneira, associar os estudos teóricos de 
sala de aula com as visitas técnicas”.

CRISTINA LENS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

“A participação dos alunos do IPE na ExpoSul, 
com os projetos de Responsabilidade 
Social e Ambiental, faz com que aprendam 
os conceitos e valores da sustentabilidade. 
Agrega as inteligências naturalista, intrapessoal 
e interpessoal. O IPE parabeniza a ExpoSul por 
valorizar a produção local e a cultura popular do 
município e todo esse processo de integração 
social que acontece durante o evento”.

LUIZETTE AZEREDO BITTENCOURT  
DIRETORA DO INSTITUTO 
DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
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 “A BRK Ambiental compreende a feira 
como um excelente espaço para disseminar 
o conhecimento ambiental e apresentar a 
importância do saneamento para a saúde e a 
qualidade de vida. Uma ótima oportunidade 
para estimular ações transformadoras, tendo as 
novas gerações como grandes propagadoras 
das boas práticas ambientais.” 

BRUNO RAVAGLIA  
DIRETOR DA BRK AMBIENTAL 
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PERSONAGENS

O assunto aqui é sério. Afinal, 
estamos falando da água. E os 
visitantes prestam atenção a cada 
detalhe, pois sabem que o futuro 
da humanidade depende dela. 
Realizada nas edições de 2018 e 

de 2019, a Trilha Ecológica é um 
espaço 100% dedicado à questão 
da sustentabilidade, resumindo 
as informações e debates relacio-
nados ao meio ambiente e ao uso 
consciente dos recursos naturais 
também para os adultos, mas com 
foco nas crianças e adolescentes 
em visitação através das escolas.

CONHECIMENTO 
AMBIENTAL

“A Trilha Ecológica é uma atividade 
educativa e recreativa, que envolve a 
incorporação de princípios ecológicos 
traduzidos na prática de Educação 
Ambiental, esclarecendo que assim como 
qualquer outro ser vivo, o homem faz 
parte do ciclo natural e com pequenas 
mudanças de atitude pode-se viver em 
um meio totalmente equilibrado” 

ANDRESSA COLOMBIANO  
SECRETÁRIA DE MEIO
AMBIENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Quando o esporte é o laço eles viram gente grande É emocionante perceber a alegria das crianças perto dos animais
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A fantasia corre solta. Montados nas selas são vaqueiros de verdade

Escultura de Tangerina  
ponkan no estande de 
Conceição do Castelo. 
Irresistível!

Os tratores exercem verdadeiro fascínio sobre os pequenos e as mamães

“A fazendinha ExpoSul é algo inimaginável para muitas crianças que não têm 
acesso às tradições do campo. Conhecer e presenciar os cuidados com as 
plantas e os animais, além de uma grande diversão, é um excelente aprendizado 
sobre o cultivo e a criação. Os pequeninos se encantam com tudo isso”.

THOMAZ DUQUE  PARCEIRO DA FAZENDINHA

PERSONAGENS

“Apresentamos aos visitantes os 
esportes praticados no interior, 
divulgando, assim, nossos 
distritos onde as modalidades 
esportivas são realizadas 
diretamente em contato com a 
natureza e com uma boa dose 
de adrenalina. As crianças se 
divertiram na tirolesa e testaram 
seu equilíbrio no slackline”. •  

LILIAN SIQUEIRA 
SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER

ESPORTES RADICAIS

Parece que estamos em outro 
planeta, um mundo mágico onde 
tudo é feito na medida para os pe-
quenos. A fazendinha da ExpoSul 
Rural evolui ano a ano e em 2019 
foi um presente para as famílias, 
com animais, lago de peixes, hor-

ta e uma casinha cheia de utensí-
lios resgatados do passado, onde, 

no fogão a lenha, eram produzi-
dos cafés e broas deliciosos.

FAZENDINHA EDUCATIVA
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ASSUMINDO AS RÉDEAS
• Eles são 6,5 milhões vivendo 

no campo em todo o país, segun-
do o IBGE. E a cada dia aumenta 
o número daqueles que querem 
permanecer no meio rural. Esta-
mos falando dos jovens entre 18 e 
32 anos que assumem os negócios 
da família ou buscam profissões li-
gadas ao meio rural como Veteri-
nária, Zootecnia e Agronomia. A 
sucessão familiar no campo ainda 
é um grande problema, conside-
rando o grande contingente de jo-
vens que escolhem deixar o meio 
rural e ir para as cidades, mas exis-
te luz no fim do túnel.

A Exposul Rural está antenada 
nesse movimento e abre vários es-
paços para os jovens. Nas três edi-
ções passaram pelo evento mais 
de 150 estagiários. Nas provas 
equestres eles são maioria absolu-
ta e no concurso leiteiro são pre-
sença marcante. Lotam auditórios 
nos eventos técnicos como o ciclo 
de palestras do nelore. Em 2019, 
foram estrelas com as startups da 
TecnoExposul.

Os jovens da ExpoSul Rural 
vêm de diversas comunidades 
rurais e de escolas como EFACI 
e São Camilo (Cachoeiro), Ifes 

(diversos campi), Ufes (Alegre), 
Multivix (Castelo), UVV (Vila Ve-
lha) e até de fora do estado, como 
UENF (Campos dos Goytacazes) 
e UNIG (Itaperuna). •

PERSONAGENS

 “Não vale a pena o jovem ir para 
a cidade e trocar o que tem na 
mão para buscar algo incerto. Na 
roça, a pessoa tem oportunidade 
de expandir. O que você trabalha, 
você ganha. O que você 
dedica, você colhe.”

“A Exposul abriu muitas 
oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional. Fiz 
muitos contatos com empresas, 
empresários e produtores. O 
estágio dá voz ao jovem e isso 
é muito bacana para a gente. 
E a visibilidade da mulher jovem 
na ciência agrária foi fenomenal, 
algo assim muito além 
do esperado.”

MARCELO PRATA  
PRODUTOR DE JERÔNIMO MONTEIRO

LORRAINE FRANÇA 
DE PAULA   
ESTUDANTE DE ZOOTECNIA 
UFES-ALEGRE, ESTAGIÁRIA 
EM 2018 E 2019

A UFES traz seus alunos e um
museu que encanta o público

A Matsuda - empresa de nutrição e saúde 
animal - apoia a vinda de estagiários para 
atuar junto ao gado nelore

A EFACI - Escola Família Agrícola 
de Cachoeiro de Itapemirim participa 
com estande e estagiários 
do curso técnico em Agropecuária

Alunos do IFES dos campi de Alegre e Piúma 
e a empresa Jr Caparaó Jr
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DONAS DO PEDAÇO
• Historicamente, em todos 

os campos, sempre coube às 
mulheres o papel de coadju-
vantes. Na roça não era dife-
rente. Elas sempre tiveram uma 
atuação importantíssima, mas 
como auxiliares, ao lado do 
marido, do pai ou do irmão, a 
quem cabia a chefia da proprie-
dade. De uns anos pra cá as coi-
sas começaram a mudar e cada 
vez mais mulheres assumem o 
papel principal na condução 
dos sítios e fazendas. Muitas 
vezes, obrigadas por uma viu-
vez precoce, outras vezes, por 
criarem projetos próprios.

É o caso da Helen Lima Ayub. 
Quando o marido começou a 
desanimar com o café, há quatro 
anos, ela propôs a diversificação da 
propriedade e iniciou um plantio 
de flores. Com o apoio de institui-
ções como Senar e Sebrae, hoje é 
associada à Sulcaflor – Associação 
de Produtores de Flores e Plantas 
Ornamentais do Sul e Caparaó e 
à Cafesul – Cooperativa dos Ca-
feicultores do Sul do Estado do 
Espírito Santo onde participa do 
grupo Pó de Mulheres. O marido 
continua atuante na propriedade, 
mas ela escreve sua própria histó-
ria, com muito orgulho.

PERSONAGENS

“Hoje produzimos café especial, flores, 
pimenta do reino, geléias, banana chips 
e açúcar mascavo. Nosso projeto para 
futuro é trabalhar com turismo e vender 
toda nossa produção no Sítio Flor e 
Café onde estamos fazendo transição 
para produção orgânica.”

Quando o pai faleceu, há 25 anos, 
Dona Marli Amaro Pinheiro assumiu a 
criação de gado e a produção do leite. 
Hoje ela toca a propriedade com os 
filhos. Quando se trata do trabalho rural, 
ela não vê diferença entre homens e 
mulheres. “As dificuldades e as alegrias 
são as mesmas para todos”, garante 
Dona Marli, que tem orgulho de ser 
cooperada da Selita. Ela tem quatro 
novilhas do programa de FIV 
da parceria Sebrae/Selita e levou 
uma delas para a ExpoSul Rural.

“Uma vez que o agronegócio e a pecuária são atividades 
predominantemente exercidas por homens, há que se provar a competência 
feminina para conquistar o respeito, até mesmo, no meu caso, por parte dos 
funcionários da fazenda, que no início viam-me com descrença. Afinal, não 

pode ser o gênero que faz uma pessoa menos ou mais eficiente.”

HELEN BARBOZA LIMA AYUB  
PRODUTORA RURAL

MARLI AMARO PINHEIRO   
COOPERADA SELITA

MILA DE CARVALHO LAURINDO E CAMPOS  
ADMINISTRADORA DA FAZENDA RECREIO – SÃO JOSÉ DE UBÁ – RJ
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“Desde criança sempre sonhei em ser 
veterinária, mas não imaginava que seria 

tão gratificante. Hoje ainda posso satisfazer 
as mulheres guerreiras e batalhadoras que, 
assim como eu, amam o estilo country e os 
esportes como cavalgadas, prova de laço 

e tambor! Sonho realizado e muito feliz 
todos os dias, faço o que gosto e isso é 

um privilégio!”

DIANA MARIA LIMA LOSSANO 
MÉDICA VETERINÁRIA, 

PROPRIETÁRIA DA JD COUNTRY

Na Exposul Rural elas estão 
por todo lado, não apenas no 
artesanato e na produção de 
alimentos e quitutes, onde tra-
dicionalmente reinam. A pre-
sença feminina é forte nas pro-
vas equestres, nas exposições 
de gado, como veterinárias, 
estudantes, empreendedoras.

PRESENÇA FORTE

As estagiárias de Veterinária 
e Zootecnia já são maioria na ExpoSul

A prova de laço exige
habilidade e força

No IDAF e nos órgãos técnicos 
públicos não existe isso 
de sexo frágil 

Na prova de três tambores as mulheres 
competem em pé de igualdade

As representantes femininas vieram em peso 
na equipe do estande FAES SENAR

A empresa cachoeirense Aarão do Brasil 
expôs em 2019 seus produtos pet e vet

Produtos de agroindústria 
da CAF - Cooperativa da Agricultura 
Familiar de Cachoeiro de Itapemirim

As artesãs convidadas pelo Sebrae, 
Aderes e diversas prefeituras 
comercializaram seus belos produtos

Las bellas bambinas encantam 
e trazem alegria à vida dura do campo

PERSONAGENS
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A importância da mulherada 
já está tão relevante que a Expo-
sul Rural teve um grande evento 
só para elas, com café da manhã, 
palestras, depoimentos, roda de 
conversa, almoço, brindes e até 
um espetáculo de dança.

Foram mais de 650 mulheres de 
todas as partes do estado, reunidas 
em torno de temas que interes-
sam a todas, como saúde física e 
mental, autoestima, violência do-
méstica e oportunidades no agro-
negócio. Organizado pelo sistema 
sindical rural, foi coordenado, pes-
soalmente, em cada detalhe, pela 
superintendente do Senar Espírito 
Santo, Letícia Toniato Simões. 

O ponto alto do evento foram 
as próprias mulheres do agro, 
que deram depoimentos e parti-
ciparam de bate-papos nos quais 

compartilharam suas vidas, mo-
mentos marcantes e incentivaram 
as participantes a vencer desafios e 
conquistar seu espaço.

O sucesso foi tanto que já ge-
rou desdobramentos. Em Ca-
choeiro, a Secretaria Municipal 
de Agricultura iniciou um proje-
to chamado Café com Elas, que 

vai reunir a mulherada a cada 
mês em uma comunidade rural. 
No estado, a vice-governadora 
Jaqueline Moraes, que esteve no 
evento, está incorporando ao 
programa Agenda Mulher um 
projeto da Seag específico para as 
mulheres rurais, a ser lançado em 
breve. •

ELAS NO AGRO

 “Sempre fui uma empreendedora nata e 
tenho orgulho de dizer como aprendi e 

cresci. As dificuldades sempre me motivaram 
a buscar soluções fossem para minha rua, 

meu bairro, minha cidade. Sempre me lembro 
da frase que pergunta: na crise, você escolhe 
chorar ou vender lenços? Eu escolho vender 

lenços. Temos que sempre olhar as coisas 
para o lado positivo e identificar o que pode 

transformar a vida das pessoas”.

JAQUELINE MORAES  
VICE-GOVERNADORA DO ESTADO

MULHERES
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OPINIÃO

SENAR-ES E EXPOSUL: UMA PARCERIA QUE 
LEVA MAIS OPORTUNIDADES PARA O CAMPO

• "O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Es-
pírito Santo (Senar-ES) está empenhado em inserir cada 
vez mais jovens, mulheres e toda a família rural em even-
tos que possibilitem mais oportunidades e promovam 
novos negócios. É pensando nisso que todos os anos par-
ticipamos da ExpoSul Rural, feira que já se consolidou 
como um grande evento para o Espírito Santo.

Através da ExpoSul, que tem uma vertente técnica, 
vemos a possibilidade de oferecer minicursos, treina-

mentos, palestras, workshops, que cumprem a missão 
da nossa instituição: levar mais conhecimento para o 
campo. Na feira, o produtor também pode ter acesso a 
novas tecnologias, máquinas, equipamentos e enxergar 
outras oportunidades para a sua propriedade, fator de-
terminante, muitas vezes, para uma mudança de com-
portamento e, consequentemente, de vida.

Vemos também a importância da feira na integração 
entre as famílias rurais e a população urbana. É primor-
dial que todos entendam como o trabalho no campo é 
significativo, pois é ele que garante o sustento de todos 
nós. Com essa grande responsabilidade nas mãos, é pre-
ciso que o produtor esteja cada vez mais atento às novi-
dades do mercado e se aprimorando constantemente. E 
nesse quesito podem contar com o Senar-ES.

Em 2018, realizamos 1.400 treinamentos em diver-
sos municípios capixabas. Foram atendidos mais de 90 

mil produtores rurais e chegamos a ofertar mais de 39 
mil horas de capacitação. São números expressivos tanto 
para nossa Formação Profissional, como para a Promo-
ção Social. Também atendemos 865 propriedades rurais 
no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), 
em 44 municípios do Espírito Santo. Acreditamos na 
importância de levar cada vez mais conhecimento para o 
campo, não porque o produtor não saiba produzir. Pelo 
contrário, ele realiza um trabalho brilhante, mas muitas 
vezes pode melhorar sua produtividade, agregar valor no 
que produz, obter mais lucro e, assim, ter melhores con-
dições de renda.

Nas últimas edições da ExpoSul participamos ofe-
recendo minicursos de culinária, palestras sobre temas 
atuais, reunimos os presidentes de Sindicato Rural, com 
a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo 
(Faes), e produtores interessados para debates importan-
tes para o segmento. Devo destacar, em especial, a última 
edição da feira em que reunimos mais de 600 mulheres 
para o Encontro Elas no Agro Capixaba. Foi um evento 
significativo para resgatar o protagonismo feminino nas 
propriedades rurais e valorizar a autoestima da mulher.

Por tudo isso vemos como é essencial a parceria do 
Senar-ES com a ExpoSul Rural, que gera bons frutos 
tanto para nossa instituição como para o agronegócio 
capixaba. Não tem como ficar de fora"! •

LETÍCIA TONIATO SIMÕES 
SUPERINTENDENTE DO SENAR ES

ATRAVÉS DA EXPOSUL, QUE TEM UMA VERTENTE 
TÉCNICA, VEMOS A POSSIBILIDADE DE 
OFERECER MINICURSOS, TREINAMENTOS, 
PALESTRAS, WORKSHOPS, QUE CUMPREM A 
MISSÃO DA NOSSA INSTITUIÇÃO: LEVAR MAIS 
CONHECIMENTO PARA O CAMPO.
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O AGRO APRENDE 
NA EXPOSUL

• Isso em um evento cujo foco 
principal são negócios e exposi-
ções. Os números impressionam, 
se bem que nem de longe tradu-
zam a totalidade do intercâmbio 
de conhecimento que flui pelas 
artérias da ExpoSul. Afinal, o que 
é conhecimento? Quando pes-

soas se encontram e conversam 
sobre os temas mais importantes 
do agro capixaba, o que estão fa-
zendo, se não ensinar umas às ou-
tras, transmitir informações úteis, 
específicas, práticas, que são apli-
cadas e trazem desenvolvimento 
para o setor?

A ExpoSul Rural é sobre en-
contros, é uma oportunidade 
mágica, quando pessoas de dife-
rentes cidades, variadas empresas 
e instituições, se reúnem em um 
só lugar para interagir, dialogar, 
negociar. Da ExpoSul quase to-
dos saem carregando bens mate-
riais como equipamentos, tecno-
logias, insumos, sementes, flores, 
comidas e brindes. Mas sem dú-
vida todos, sem exceção, saem 
mais repletos deste bem imaterial 
chamado conhecimento.

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

450 HORAS DE CAPACITAÇÃO EM 127 DIFERENTES 
ATIVIDADES, COM MAIS DE 8 MIL VAGAS ABERTAS 
EM TRÊS EDIÇÕES DA EXPOSUL RURAL
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CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

As atividades de capacitação na 
ExpoSul são todas feitas através de 
parcerias, isto é, empresas e insti-
tuições convidadas têm autonomia 
para criar e conduzir seus eventos. A 
ExpoSul oferece ao público diversi-
ficado, infraestrutura, auditórios e 
outros espaços, organiza a grade de 
horários, realiza as inscrições e ajuda 
na mobilização e divulgação.

Em três anos, dezenas de par-
ceiros realizaram atividades como 
palestras, seminários, congressos, 
áreas demonstrativas, rodadas 
de conversa, minicursos, aulas-
-show, workshops, ações educa-
tivas, feiras escolares, trilhas eco-
lógicas, encontros da academia 
com produtores rurais, etc.

A seguir, alguns dos parceiros 
que coordenaram ou contribu-
íram para nossas atividades de 
capacitação:

ABCZ, Abipir, ACCN, AC-
COES, ACPGLES, American 

Fish, Bandes, Brascol, Cacau 
Anchieta, Cafesul, Ceplac, Co-
necta, Dataci, Efaci, Embrageo, 
Embrapa, ESALQ, Faes, Fapes, 
Fosemag, Idaf, Iema, Ifes, IMA, 
Incaper, MAPA, Matsuda, Milk-
point, Nelore Capixaba, Núcleo 
Girolando, Seag, Sebrae, Semai-
-CI, Sema-CI, Sefaz-ES, Selita, 
Senac, Senai, Senar, SESI, SRCI, 
Sulcerva, Uenf, Ufes, Uniaves, 
USP, Virbac, Zanepan. 

PARCERIAS

“Tivemos a grata satisfação de 
participar das três edições da 
Exposul Rural em Cachoeiro, 
na qual pudemos expor 
as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão da UFES. 
Diversos dos 17 cursos de 
graduação ofertados nos 
municípios de Alegre e de 
Jerônimo Monteiro estiveram 
presentes, juntamente com 
o Museu de História Natural 
(MUSES). Os eventos foram 
um sucesso!”

“Parabenizo todos envolvidos na organização da Exposul Rural. Evento 
técnico com grande representatividade no cenário estadual e que com 
o passar dos anos se tornará representativo nacionalmente também. 
Desta forma reafirmo a grande satisfação de poder participar como 
parceiro deste momento único no agronegócio capixaba.”

A FAES organizou um grande encontro de produtores e lideranças

Palestra sobre mastite com o prof. Marcos Veiga 
da ESALQ-USP, oferecida pelo SEBRAE ES

Seminário da ACCN-Nelore Capixaba
O IDAF organizou uma série de 
eventos para seu corpo técnico

PROF. PEDRO PIERRO MENDONÇA 
COORD. DO CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA – IFES ALEGRE

PROFª NEUZA MARIA 
BRUNORO COSTA  
DIRETORA DO CCENS/UFES 
CAMPUS SUL CAPIXABA
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ÁREAS DEMONSTRATIVAS

Um dos realizadores da Ex-
poSul, o Sindicato Rural de 
Cachoeiro de Itapemirim, fi-
liado à FAES - Federação da 
Agricultura do Espírito Santo 
– ensejou que a Federação se 
tornasse parceira de primeira 
hora do evento. Mais um ente 
do Sistema Sindical Rural, o 
SENAR – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – partici-
pou de todas as três edições do 
evento, realizando pelo menos 
50 minicursos em três anos. •

MINICURSOS DO SENAR

“Em 2019 plantamos mudas de café conilon e protegemos metade 
com a tecnologia de filtro solar para tornar os resultados visíveis. 
Em 2020 o plano é plantar uma área de 2000 m² apresentando 

técnicas e tecnologias para milho, feijão, cana-de-açúcar, forragei-
ras, café, hortaliças e fruteiras. Instituições de pesquisa e empresas 

trabalharam como se estivessem em um grande dia de campo.”

DEIVISSON PELEGRINO DE ABREU 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO SETOR DE FISIOLOGIA VEGETAL – UENF

Fábrica de chocolate demonstrativa da Cacau Anchieta

Canteiro demonstrativo em 2018

O SENAR já treinou 25 turmas de culinária na ExpoSul Minicurso de pintura em tecido

Minicurso de pães e massas

Minicurso 
de hortas 

urbanas

Não apenas ouvir falar, mas ver funcio-
nando, tocar, perguntar... interagir e, de 
preferência, comprar e já começar a usar 
na propriedade rural. Este é o espírito das 
áreas demonstrativas da ExpoSul Rural. O 
resultado agrada aos visitantes, a exemplo 
dos canteiros demonstrativos, da fábrica 
de chocolate e do laticínio demonstrati-
vo montado em parceria com a empresa 
Mirainox, de Miraí-MG, o Sindilates e a 
Agroindústria Sabor nas Montanhas.

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
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AGRICULTURA: 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Estande da empresa de drones Embrageo em 2019

Pesagem por câmera 3D da startup Olho do Dono

Pianna Máquinas - ValtraMMJ Tratores e Implementos Agrícolas - Husqvarna

• Atividade humana milenar, a  agri-
cultura é a arte de cultivar a terra. Uma 
atividade dinâmica, em constante evo-
lução. E no que depender da ExpoSul 
Rural, o agro continuará avançando, 
aumentando em produtividade, qua-
lidade e diversidade. Quem participa 
da feira vê de perto destaques hightech 
como o uso de drones na agricultura 
de precisão, pesagem de gado através 
de câmeras 3D, serviços online, star-
tups do agronegócio, fertilização in 
vitro de animais e energia fotovoltai-
ca. Também pode ver demonstrações 
e adquirir tecnologias que já fazem 
parte do dia a dia das propriedades, 
como tratores, utilitários, roçadei-
ras, motosserras, ordenhadeiras e 
uma infinidade de equipamentos 
modernos à disposição do produtor. 
E ainda as últimas novidades em 
sementes, fertilizantes, rações e até 
protetor solar vegetal.

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

J Azevedo Máquinas



28  • EXPOSUL RURAL

Em 2019, pela primeira vez, a 
ExpoSul Rural trouxe um espaço 
dedicado às startups do agro capi-
xaba. INTI, Raiz Capixaba, Exí-
mea, Olho do Dono, Acqua Jr., 
Caparaó Jr., Tezca e Inovafiltros 
foram as jovens empresas presen-
tes, além do Ifes, que se fez re-
presentar pelos campi de Alegre, 
Piúma, Cachoeiro, São Mateus e 
Itapina. 

Além dos estandes demonstra-
tivos, pitches, palestras e bate-pa-
pos completaram a programação 
da TecnoExpoSul.

O evento consolida a ExpoSul 
Rural como vitrine da tecnolo-
gia do agro no Espírito Santo, 

no Brasil, através da divulgação 
da ABIPIR (Associação Brasil 
Internacional dos Inventores), 
e também internacionalmente, 
através da IFIA (International 
Federation of Inventors’ Asso-
ciations). O PMI – Project Ma-
nagement Institute – também 
apoiou o evento.

TECNOEXPOSUL 

Visão geral da TecnoExposul

“Pela primeira vez eu vi no sul do 
estado uma congregação de tantos 
atores de diferentes segmentos do 
agro no tema da tecnologia e inovação. 
O resultado foi muito gratificante”.

MARCELO VIVÁCQUA  
GERENTE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO DA SECTI E PRESIDENTE DA ABIPIR

Comercial Scardua

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

"Para o IFES Cachoeiro foi uma 
oportunidade ímpar participar da 
TecnoExpoSul 2019. Apresentamos 
nossa agência de Inovação 
(Agifes) e duas startups, uma 
com válvula, outra com filtro de 
irrigação, ajudando a alavancar os 
empreendimentos destes jovens, 
levando tecnologia de ponta para 
os produtores rurais e empresários 
do ramo. E que venha 2020"!

SAULO DA SILVA BERILLI 
PROFESSOR E COORDENADOR DE 
EXTENSÃO DO IFES CAMPUS CACHOEIROImplemento para irrigação da startup Tezca no estande do IFES 

A startup Raiz Capixaba traz um app 
para venda de produtos orgânicos
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"A ExpoSul Rural já faz parte 
da história da Casa Solar. 
E como a feira cresceu! É 
muito gratificante saber 
que a gente também 
está fazendo parte do 
crescimento da ExpoSul, do 
desenvolvimento da cidade, 
da economia. Isso é muito 
legal, afinal, é para isso 
que a gente trabalha".

MARCELLA 
DESTEFANI BAIENSE
CASA SOLAREstande da Casa Solar em 2019Fertilizantes Heringer

“Tenho cinco bezerras do 
programa FIV e quero mais 
um lote na próxima etapa. A 
cooperativa nos ofereceu 
esta oportunidade. Por causa 
da genética dessas bezerras, 
elas chegam mais depressa à 
idade de emprenhar. Participei 
do pavilhão da Selita na 
ExpoSul Rural e fiquei muito 
satisfeito com o evento todo.”

DULCINO GIOTO LIMA
PRODUTOR DE LEITE DE MUQUI, 
COOPERADO SELITA

“É fundamental a transferência de 
tecnologia para nossos cooperados, 
pois isso custa caro. Como a Selita 
é uma cooperativa de pequenos 
produtores, fizemos a fertilização 
in vitro (FIV) chegar aos nossos 
cooperados através 
de uma parceria arrojada 
com o Sebrae Capixaba”.

EDINO RAINHA  
GERENTE DE ATENDIMENTO 
AO COOPERADO SELITA

A parceria de sucesso entre a 
Selita e o Sebrae foi destaque em 
uma bela exposição de bezerras 
de altíssimo padrão genético, 
produzidas pela técnica de FIV 
(fertilização in vitro).  Na primei-
ra etapa o projeto teve 600 bezer-
ras nascidas e a meta é chegar a 3 
mil bezerras em julho de 2020. •

PAVILHÃO 
MOSTRA BEZERRAS 
DE LABORATÓRIO 

Edino, à direita, segurando a bezerra

Dulcino, o filho e as bezerras de FIV

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
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OPINIÃO

• Um dos segmentos que mais alavancam o Produto 
Interno Bruto (PIB) do País, a agricultura também ocupa 
uma fatia considerável na movimentação econômica ca-
pixaba. A importância desse setor é o combustível para o 
fortalecimento de iniciativas que visam ao desenvolvimen-
to das tecnologias do campo e para o fomento da inovação 
no meio agro.

Este é o caso da ExpoSul, maior evento do agronegócio 
no Espírito Santo, que tem crescido a cada edição. Mais 
do que reunir expositores, o encontro tem o objetivo vital 
de apresentar as tecnologias e os avanços no campo.

Por meio da cadeia de relacionamento proporcionada 
pela Feira Rural, são movimentados milhões de reais du-
rante os dias de realização do evento e propiciado o esta-
belecimento de relações comerciais que beneficiam toda a 
sociedade em curto e longo prazo.

Neste ano, com o ingresso do Sicoob Sul na Feira, os 
empresários do campo também tiveram um auxílio a mais 
para o incremento do negócio e para a realização de parce-
rias. Essa contribuição é crucial para incentivar a evolução 
do segmento e, principalmente, para contribuir na circu-
lação do dinheiro aqui no Estado. Além disso, é essencial 
para a valorização das instituições que atuam e contribuem 
para o desenvolvimento regional, como o Sicoob Sul.

Por meio da nossa participação na ExpoSul, foi viabili-
zado o acesso ao crédito para a expansão, manutenção e 
evolução dos negócios rurais.

Os produtores e profissionais de áreas correlatas sabem 
que, para o alcance dessas metas, é fundamental que se-

jam feitos investimentos constantes, a fim de otimizar a 
produção e ampliar a adesão de práticas sustentáveis, que 
visem a economia de recursos e a preservação da natureza, 
tendências cujo engajamento social é crescente, devido à 
escassez dos bens naturais e ao aumento da conscientiza-
ção das pessoas.

Há 30 anos, conseguir crédito para a agricultura era 
uma tarefa árdua. Isso refreava o desenvolvimento desses 
valores, prejudicava a produtividade do campo e, conse-
quentemente, limitava o crescimento da economia local. 
A maior demanda dos produtores era por financiamentos 
que viabilizassem a produção e a manutenção da safra, 
mesmo diante de dificuldades que podem acontecer even-
tualmente, como a escassez de água e a desvalorização dos 
produtos por conta da variação da demanda no mercado.

A partir dessa dificuldade, foi constituído o Sicoob aqui 
no Estado. Por meio da união de pessoas, conseguimos 
atender a essa demanda e favorecer toda a sociedade. Com 
esse propósito, evoluímos, crescemos e diversificamos a 
nossa atuação, assim como os produtores.

Hoje, todos os produtos e serviços tipicamente bancá-
rios compõem o nosso portfólio, e podemos atender a pes-
soas e empresas dos mais variados segmentos.

Com uma história fundamentada na parceria para 
gerar ganho mútuo, temos em mente que é de suma 
importância a contribuição para o crescimento e a con-
tinuidade de iniciativas que visem à valorização regional. 
A ExpoSul Rural tem essa característica, assim como o 
Sicoob Sul: criar laços que vão ligar pessoas e propósitos 
em comum. •

SICOOB SUL E EXPOSUL RURAL: UMA PARCERIA 
DE VALOR PARA OS PRODUTORES RURAIS 
E PARA A ECONOMIA CAPIXABA

RUBENS MOREIRA 
PRESIDENTE DO SICOOB SUL

A EXPOSUL RURAL TEM ESSA CARACTERÍSTICA, 
ASSIM COMO O SICOOB SUL: CRIAR LAÇOS QUE 
VÃO LIGAR PESSOAS E PROPÓSITOS EM COMUM.
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MERCADO

CRESCIMENTO IMPRESSIONANTE

• Gerar negócios é um dos pi-
lares da Exposul Rural. Em 2017, 
em plena crise econômica, os va-

lores foram pouco expressivos. 
Em 2019, o evento consolidado e 
o ambiente mais favorável propi-

ciaram a marca de R$ 25 milhões 
em negócios. As projeções para 
2020 são promissoras.

‘’A participação da Cacal na Exposul 
traz números relevantes em termos 
de negócios, pois é uma vitrine para 
mostrarmos os produtos no segmento 
de alimentação animal, que é nosso 
ramo! Como cooperativa, mostramos 
que a agricultura familiar, quando unida 
e organizada, garante ao pequeno 
produtor voz e vez num mercado 
cada vez mais competitivo. ’’

DOMINGOS PIASSI  
PRESIDENTE DA COOPERATIVA 
AGRÁRIA MISTA DE CASTELO – CACAL

Para alcançar este número, as cooperativas tiveram um papel fundamental, seja estimulando a participação dos associados, seja com 
estandes próprios, apresentando seus produtos e abrindo frentes de trabalho, seja como patrocinadoras, a exemplo da Selita e da Unimed.

Coopeavi Coocafé Cafesul Coopbac
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MERCADO

A comercialização de animais 
é um grande gerador de negó-
cios no âmbito da Exposul Ru-
ral. Além das vendas diretas en-
tre produtores e criadores, nas 
três edições aconteceram duas 
Feiras de Touros, duas feiras de 

novilhas e três leilões, sendo um 
de ovinos e caprinos e dois de 
gado de leite. Todos os criado-
res de animais são unânimes 
em afirmar que o sucesso do 
evento aquece o mercado e es-
timula o comércio.

Responsável por boa parte da 
movimentação financeira da Ex-
posul Rural 2019, o Sicoob Sul 
teve uma primeira participação, 

tímida, em 2017, acreditou na 
feira e, na terceira edição, colocou 
em campo seu time de gerentes e 
consultores de 25 agências. Mon-

tou um verdadeiro banco na área 
central da feira e atuou em várias 
frentes, atendendo o rural e o co-
mercial.

“A Exposul Rural é um marco para o sul do 
estado. Já estamos trabalhando para 2020, 
pois queremos aumentar nossa participação 
no evento ano a ano, fomentando negócios 
sustentáveis para nossos associados e para 
as comunidades em que atuamos. Assim, o 
produtor melhora sua renda e a feira cresce”.

“A diretoria do Sistema OCB/ES é uma grande entusiasta de ações que 
fomentam parcerias e bons negócios. São elas que fazem a economia girar, 

geram emprego e renda, trazem ganhos aos municípios e todo o estado do 
ES se beneficia. A ExpoSul Rural é um grande exemplo para o Espírito Santo.”

LUTHIANE FAVERO   
GERENTE DO SICOOB SUL, 
AGÊNCIA MARATAÍZES

DR. PEDRO SCARPI MELHORIM
PRESIDENTE DO SISTEMA OCB/ES

“Em abril de 2018 nasceu o 1º Leilão Aliança Sul Capixaba do Leite. A 
segunda edição ofertou ainda mais animais com qualidade genética 

superior do que apresentado no ano anterior. Para 2020, nossa 
perspectiva é que a Exposul consolide Cachoeiro de Itapemirim como 

polo do agronegócio da pecuária leiteira do Espírito Santo”.

EDMUNDO VICTOR  PROGREDIR EVENTOS E LEILÕES RURAIS LTDA

CRESCIMENTO 
DOS NEGÓCIOS 
NA EXPOSUL 
RURAL
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Instituições financeiras, conces-
sionárias de veículos, lojas de ma-
quinários e empresas ligadas a toda 

a cadeia produtiva do agro fazem 
grande volume de negócios na 
ExpoSul Rural, para onde afluem 
em busca do grande público espe-
cializado presente no evento.

VOLUME DE NEGÓCIOS 

“Apoiar iniciativas que promovem o 
desenvolvimento econômico está 
no DNA do Banestes, e a ExpoSul 
Rural é um exemplo. A feira envolve 
os municípios do sul e alavanca 
o crescimento da economia, 
atraindo produtores e empresas, 
gerando negócios, trocas de 
experiências e visibilidade para 
todos os parceiros." •

JOÃO BUSSULAR    
SUPERINTENDENTE REGIONAL 
SUL DO BANESTES

“Em nosso estande na Exposul 
Rural 2019 tivemos contato com 
produtores rurais e pessoas públicas 
de todo o Estado, de norte a 
sul, apresentando-lhes a nossa 
estrutura e os tipos de calcário 
agrícola fabricados. Após o evento 
mantivemos contato com a maioria 
deles, estamos fechando negócios 
e iniciando projetos para 2020.“

RAFAEL ZANETTE   
CARBOMIX
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NA EXPOSUL, ELES SÃO GRANDES
• Nem só de grandes números 

vive uma feira. O movimento ge-
rado por agricultores familiares, 
artesãos, agroindústrias e peque-
nas empresas é muito significati-
vo. A participação dos pequenos é 
na maioria das vezes possibilitada 

por parcerias com órgãos e insti-
tuições de apoio e fomento, como 
Aderes, Sebrae e secretarias muni-
cipais de agricultura, de desenvol-
vimento, de turismo ou cultura.

Fora dos muros do Parque de 
Exposições, o evento movimen-

ta uma grande cadeia de negó-
cios desde o comércio de roupas 
e calçados, serviços de monta-
gem, sonorização, transporte 
e comunicação, não apenas no 
município anfitrião, mas em 
toda a região.

Mariola Laquini

Feito Di Casa da Botina Plantágua

O Colecionador 2019 Chocolates Nara Dezan

"A Exposul Rural completou o ciclo de eventos setoriais em Cachoeiro. Tínhamos o 
secundário, com a Feira do Mármore e o terciário com a Feira de Negócios, Comércio 
e Serviços. E agora o setor primário com Exposul Rural, um vetor de desenvolvimento 
econômico e social. A cidade é outra durante a feira; aumenta a venda no comércio, 
prestação de serviços e empregos temporários". 

FRANCISCO MONTOVANELLI SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
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 “Participei das três edições 
da Exposul, onde tive 
oportunidade de fazer bons 
negócios, além de fazer 
novos contatos, divulgando 
meu trabalho na produção  
de plantas ornamentais e 
orquídeas. A Exposul traz 
 as flores do campo pra 
embelezar à  cidade.”

MARCELO STEFANATTO
FLORICULTOR 
– CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O artesanato marca presença em diversos espaços da ExpoSul.
Impossível sair de mãos abanando

Sulcaflor

Gota Verde

Flora da Prata

Marcelo Plantas

Jardim Forte

 “A ExpoSul Rural possibilita a 
apresentação, ao mercado consumidor, 
de novos produtos, novas marcas, novos 
empresários. É um momento importante 
de divulgação dos produtos e de fazer 
novos negócios, além de possibilitar a 
ampliação da rede de contatos”.

CHRISTIANE 
BARBOSA E CASTRO 
GERENTE UNIDADE DE ATENDIMENTO
SETORIAL AGRONEGÓCIO - SEBRAE

“A Aderes tem em sua missão a criação de 
um ambiente favorável ao desenvolvimento 
dos micro e pequenos negócios e do 
empreendedorismo social; temos dezenas 
de projetos voltados para a promoção 
deste segmento e a geração de trabalho 
e renda. Esperamos, com isso, atingir 
resultados positivos para toda essa cadeia 
econômica importante na sociedade." 

ALBERTO GAVINI 
DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES

Com trabalho e determinação, pequenas 
empresas se transformam em negócios 
rentáveis como a agroindústria Sabores da 
Rocinha, participante desde a primeira ExpoSul, 
que em 2018 montou loja própria em Anchieta.

Muita gente não sabia, mas 
o sul do Espírito Santo tem 
se destacado na produção de 
flores. A ExpoSul Rural mos-
trou esta faceta e conquistou 
o público consumidor, com 
expositores de Castelo (Flora 
da Prata), Cachoeiro (Mar-
celo Plantas e Gota Verde), 
Guaçuí, Muqui e outras cida-
des (Sulcaflor).

EXPOFLORES 
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• As rápidas transformações em ambientes de ne-
gócios impõem novos desafios aos empreendedores 
que desejam manter empresas sólidas e competitivas. 
Inovar deixou de ser uma atitude precursora e precisa 
estar no DNA, seja das grandes corporações, do mi-
croempreendedor individual, de qualquer organiza-
ção fornecedora de produtos, bens e serviços.

Novos meios tecnológicos suprimiram departa-
mentos inteiros de algumas empresas, tornando pro-
cedimentos analógicos em digitais, integrando infor-
mações, reduzindo tempo de processos, aumentando 
eficiência, qualidade e agregando valor ao produto. 
Neste ritmo, o Sebrae se moderniza e oferece uma car-
teira de serviços e produtos que fazem a diferença na 
vida do pequeno negócio, do microempreendedor in-
dividual.  Essa fatia do mercado, onde está o pequeno 
negócio, é responsável pela geração de 58% empregos 
no Brasil. Todo o nosso esforço é para melhorar a ges-
tão, capacitar o empreendedor para os desafios que, 
nos dias de hoje, se alternam numa velocidade multi-
plicada e punem quem não se atualiza.

Milhões de pessoas, milhares de famílias estão vincu-
ladas ao pequeno negócio e necessitam de capacitação, 
do apoio do Sebrae e todo o seu corpo técnico, for-
mado por especialistas com notório conhecimento em 
diversos segmentos do setor produtivo, do mercado e 
da economia brasileira. O Sebrae vem transformando 
realidades, torna-se marcante na trajetória do empre-
endedor que encontra na instituição métodos e me-

canismo compatíveis para o crescimento do negócio, 
profissionalismo na gestão e foco naquilo que é im-
portante para a sustentabilidade do empreendimento.

Neste sentido, o Sebrae/ES trabalha na identifica-
ção das potencialidades empreendedoras da região 
Sul Capixaba. Apoia e capacita, anualmente, milhares 
de agricultores, empresários dos pequenos negócios e 
microempreendedores individuais. Desde o início, há 

três anos, o Sebrae é parceiro da Exposul Rural, evento 
que transforma realidades de quem empreende e mo-
vimenta a atividade econômica da região.

Atuar junto aos empreendedores enche de gratidão 
e entusiasmo, todos os colaboradores do Sebrae. O 
maior mérito desta instituição, prestes a completar 
50 anos em 2022, é saber se reinventar para atender, 
sempre com qualidade e presteza, empreendedores 
de diferentes setores, mas igualmente solidários no 
oferecimento de emprego e renda que dignificam os 
brasileiros e brasileiras. Portanto, o Sebrae que o Bra-
sil precisa é o Sebrae que colabora com quem produz 
nota fiscal, faz entregas de qualidade, gera empregos 
e trabalha na melhoria da gestão e do ambiente de 
negócios. O Brasil quer se modernizar para competir 
em igualdade de condições e o papel do Sebrae é con-
tribuir para tornar menos hostil o cenário para quem 
quer empreender no país. •

O SEBRAE QUE O BRASIL PRECISA

PEDRO RIGO 
SUPERINTENDENTE DO SEBRAE
NO ESPÍRITO SANTO

DESDE O INÍCIO, HÁ TRÊS ANOS, O SEBRAE 
É PARCEIRO DA EXPOSUL RURAL, EVENTO 
QUE TRANSFORMA REALIDADES DE QUEM 

EMPREENDE E MOVIMENTA A ATIVIDADE 
ECONÔMICA DA REGIÃO.
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O RURAL NO PÓDIO
• A Exposul Rural também é 

lugar de competições e disputas 
acirradas. Provas de Hipismo 
Clássico, três Tambores, Copas 
de Marcha e Laço Campista 
movimentam os esportes equestres 
no sul do Espírito Santo e atraem 
competidores de outros estados. 
Na pecuária bovina, o concurso 
leiteiro é o atrativo tradicional que 
não pode faltar. E não são só os 
animais, já tivemos um concurso 
de cafés especiais.

O público sempre fica satisfeito 
com o espetáculo. Para os competi-
dores, os prêmios em dinheiro são 

atrativos, mas o que vale mesmo é o 
orgulho de sair do Parque de Expo-
sições com uma medalha no peito e 
um troféu na mão.

CONCURSOS

“Em 2018 a prova de três Tambores 
foi muito boa. Em 2019 superamos 
a marca de 300 competidores 
e a expectativa para 2020 é 
ainda melhor. Pensamos em mais 
de 150 cavalos quarto de milha 
dentro do parque. A ExpoSul é 
muito importante para o criador, o 
pecuarista, agricultor, mexe muito 
com o mercado. É uma vitrine para 
quem quer expor o seu produto.”

FLÁVIO MELLO  
GERENTE E TREINADOR DO 
RANCHO G2 E ORGANIZADOR 
DO 2º GP EXPOSUL RURAL

Em 2017 realizou-se na ExpoSul um Concurso 
de Cafés Especiais, organizado pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, com apoio do Incaper. 
As provas envolveram oito municípios 
e premiaram cafés arábica e conilon

O hipismo clássico iniciou suas 
atividades na ExpoSul 2018, com
previsão de realização bienal

A tradicional prova de laço campista 
estreou em 2019 na ExpoSul com 
expressiva participação de público 
e competidores. E veio para ficar

O setor leiteiro teve concursos nas três 
edições da ExpoSul, com gado de alto 
padrão e premiações em dinheiro, 
troféus e medalhas

A raça Mangalarga Marchador 
desfila toda a sua elegância 
na Copa de Marcha •

“É de suma importância a presença do cavalo 
Mangalarga Marchador na ExpoSul, maior 
evento agropecuário do Espírito Santo. A 
região Sul é a precursora da raça em nosso 
estado e tem destaque no cenário nacional. 
A exposição fomenta esta raça, considerada 
a maior da América Latina. Esperamos superar 
as expectativas no próximo ano, com apoio 
da Associação Brasileira dos Criadores do 
Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM)”

RICARDO ABREU VENTURY 
DIRETOR-PRESIDENTE DO NÚCLEO SUL
CAPIXABA DOS CRIADORES DE CAVALO 
MANGALARGA MARCHADOR 
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GENÉTICA E RESULTADO
• As exposições estão entre os 

principais atrativos das feiras. 
Para os visitantes, sejam adultos 
ou crianças, é hora de se encan-
tar com a beleza, força e doçura 
dos animais. Para os criadores, 
é hora de comparar em que ní-
vel está sua produção; de saber 
se está no caminho certo na es-
colha da genética e na maneira 
de conduzir a criação. Além de 
agregar valor aos animais, as ex-
posições destacam os bons cria-
dores e são um reflexo do traba-
lho exaustivo feito nas fazendas.

Em três anos de evento, a Ex-
poSul somou quase 1.800 bovi-
nos expostos de raças leiteiras e 
de corte; cerca de 350 caprinos 
e ovinos e mais de 600 equinos 
e muares. Para alimentar essa 

quantidade de animais foram 
distribuídas em torno de 250 
toneladas de silagem de milho. 
As exposições de gado Nelore 

(corte) e de gado Girolando (lei-
te) são oficiais e valem pontos 
para o ranking nacional de clas-
sificação das raças.

AGROPECUÁRIA

 “A ExpoSul é uma grande oportunidade para mostrar a genética do 
Girolando capixaba. Na primeira edição existia uma dúvida sobre o 
evento, mas conseguimos mobilizar os criadores capixabas e dos 
estados vizinhos e o resultado foi constatado pelo entusiasmo de 
todos nesta última edição. Para o próximo ano precisamos colocar 
o evento no calendário do Circuito Nacional do Girolando.”

“É uma felicidade imensa ter novamente um evento 
pujante como é a ExpoSul Rural, em Cachoeiro de 
Itapemirim, bacia leiteira mais antiga e vigorosa, 
berço da atividade no Espírito Santo. Observamos o 
seu crescimento ano a ano e hoje não resta dúvida 
que é o maior evento agropecuário do estado. 
O mês de abril já está registrado na memória dos 
criadores que o compromisso é com Cachoeiro.”

RODRIGO MONTEIRO   
PRESIDENTE DO NÚCLEO GIROLANDO DA ACPGLES

MARCOS CORTELETTI    
PRESIDENTE DA ACPGLES
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“A raça Senepol vem crescendo a cada ano e se consolidando 
cada vez mais com os resultados que vem apresentando no 
campo. O aumento da procura pela raça foi demonstrado na 
ExpoSul Rural 2019. Participamos das três edições, presenciamos 
o crescimento do evento e dos seus participantes.”

“A atividade de ovinocaprinocultura no 
Espírito Santo tem tomado uma consistência 
econômica nos últimos cinco anos e conta 
muito com parcerias em eventos na divulgação 
da produção e criação, na experimentação 
das carnes e troca de informação entre os 
produtores. Nesse sentido, participar da 
ExpoSul é sempre um momento marcante.”

“A ExpoSul é muito importante por ser um evento 
de divulgação e qualificação dos produtores rurais. 
Estou introduzindo uma raça zebuína relativamente nova, 
principalmente no Sul do Espírito Santo, o Brahman, que 
apresentei na ExpoSul a todos os criadores que lá visitaram. 
O evento prestigia Cachoeiro de Itapemirim e toda a região.”

JHONATAN THOMAZINI    
CRIADOR, MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE CRIADORES DE BOVINOS SENEPOL

CAIO AFONSO CARDOSO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES 
DE CAPRINOS E OVINOS DO ESPÍRITO SANTO – ACCOES

PAULO MACHADO    
CRIADOR DA RAÇA BRAHMAN

“A ExpoSul Rural é um evento que prestigia 
o produtor rural. É uma festa interessante 
em que todo mundo sai ganhando. Tem 
oportunidades para comercialização, para 
adquirir conhecimento e encontrar amigos. 
Foi esse conjunto que me envolveu. 
É importante destacar a qualidade da 
organização do evento”.

ALAN FRAGA    
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE CRIADORES DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL
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“Nós do Gir e Girolando JGG somos parceiros da 
ExpoSul desde o início. Nessas três edições pudemos 
sentir a evolução da feira, fundada em um trabalho sério 
e competente, com grande profissionalismo. Já estamos 
nos preparando para a edição de 2020 que, temos 
certeza, seguirá avançando e será a melhor de todas as 
exposições já realizadas em Cachoeiro de Itapemirim.”

“A ExpoSul tem crescido nos últimos anos. 
A organização tem melhorado e está havendo uma 
nítida expansão das atividades, de fornecedores 
e de comercialização. O Guzerá tem estado presente 
nesses eventos, acreditando no potencial de 
crescimento da raça na região e na melhoria 
do comércio também desses animais.”

WESLEY LOUZADA    
GIR E GIROLANDO JGG

CARLOS FONTENELLI    
GUZERÁ NF – BAIXO GUANDU/ES

Desde a sua primeira edição, 
a ExpoSul reserva um lugar 
para os animais de estimação. 
O espaço cresceu e em 2019 se 
transformou numa Feira Pet, 
organizada pela Clínica Veteri-
nária e Pet Shop Cara de Cão. 
Os visitantes puderam curtir o 
amor de cães, gatos, pássaros 
e répteis. Não faltaram roupi-
nhas, acessórios, rações e medi-

camentos para os bichinhos que 
a cada dia ganham mais espaço 

como verdadeiros membros das 
famílias.

MELHORES AMIGOS
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“Acreditamos no grande potencial da ExpoSul 
que poderá transformar Cachoeiro de Itapemirim no maior 
centro de eventos agropecuários do Espírito Santo 
e dessa forma, o Nelore, a maior raça bovina do Brasil 
e do mundo, sempre estará junto. Vamos em frente Nelore, 
ExpoSul Rural e Cachoeiro de Itapemirim”.

NABIH AMIN EL AOUAR    
PRESIDENTE / ACNB - ASSOCIAÇÃO 
DOS CRIADORES DE NELORE DO BRASIL

As empresas expositoras da Exposul Rural oferecem aos 
produtores rurais grande variedade de itens relacionados a 
manejo, nutrição, sanidade, inseminação, ordenha, produtos 

e serviços diversos. Nas imagens, os estandes das empresas: 
MF Comércio – DeLaval, Servi Aparelhos Veterinários, Troncos 

e Balanças Baiôco, Nutripec Pet & Rural, JMS Engenharia e 
Energia Solar, Rações Aeroporto e CRV Lagoa. •

AGROPECUÁRIA
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• A Cooperativa Selita vem participando da ExpoSul 
Rural desde sua criação em 2017, e a cada ano ela se 
fortalece, cresce em importância e em qualidade. É um 
instrumento catalizador do desenvolvimento regional, e 
sem o apelo de grandes shows para atrair o público. É 
um evento para difusão de tecnologias e tendências para 
a agropecuária. Nesse espaço são criadas oportunidades 
de negócios para os produtores rurais e empresas ligadas 
ao setor, aproximando a cidade do campo, o produtor 
de seus consumidores, demonstrando a relevância que o 
meio rural tem junto à sociedade.

É um evento que hoje pode ser considerado o maior 
do agronegócio capixaba, representando a inovação, tan-
to no conceito quanto na estrutura que foi idealizada. 
Outro fator importante são os cursos e oficinas ministra-
dos, oferecendo capacitação técnica aos produtores para 
que eles possam acompanhar e participar das novidades 
que o mercado do agronegócio apresenta.

A Selita tem procurado participar ativamente de várias 
ações, ocupando diferentes espaços da feira, valorizando 
seus cooperados, parceiros e clientes.

Tradicionalmente a cooperativa apóia o concurso lei-
teiro, que a cada ano aumenta a qualidade e competiti-
vidade dos participantes. Nas duas últimas edições mon-
tamos um belo estande onde apresentamos aos nossos 
consumidores presentes na feira os produtos Selita e as 
novidades que estamos lançando no mercado.

Ali, comemoramos junto com cooperados e amigos 
a força da tradição de 80 anos da cooperativa que mora 
no coração do povo de Cachoeiro de Itapemirim e de 
todo o Espírito Santo. Mas ali também mostramos aos 

visitantes de todas as origens a grandeza do futuro que 
nos espera com a nova planta industrial da Selita.

Em 2019, surpreendemos com uma exposição dife-
rente que foi uma atração à parte, não só para os pro-
dutores, mas também para o público em geral, pela 
qualidade dos animais. Foi um pavilhão inteiro dedi-
cado a apresentar as bezerras e novilhas dos cooperados 
participantes do projeto de FIV – Fertilização In Vitro, 
programa de melhoramento genético realizado em par-

ceria com o Sebrae. O sucesso superou todas as nossas 
expectativas.

Com o projeto FIV, a Selita leva essa tecnologia aos 
nossos cooperados e cooperadas, melhorando a condi-
ção genética dos seus rebanhos e proporcionando, em 
breve espaço de tempo, maior produção de leite.

Ainda em parceria com o Sebrae, levamos palestras 
técnicas sobre sanidade animal para os produtores, téc-
nicos e estudantes participantes da ExpoSul Rural. As-
sim, entendemos que a cooperativa Selita mais uma vez 
cumpre seu papel de agente de desenvolvimento e de 
formador de novas consciências.

Para finalizar, é importante destacar que a ExpoSul 
Rural é um exemplo para todos pela parceria séria da 
Prefeitura de Cachoeiro com o Sindicato Rural. Associa-
dos à iniciativa privada e às demais instituições atuantes 
do setor, produziram um evento de porte e provaram 
que nossa região tem capacidade para liderar um grande 
movimento de valorização do produtor rural e das famí-
lias que vivem e produzem no campo. •

EXPOSUL RURAL: UMA GRANDE 
CONQUISTA DO SETOR RURAL

JOÃO MARCOS MACHADO 
DIRETOR PRESIDENTE 
DA COOPERATIVA SELITA

COM SUCESSO DE PÚBLICO E PRESENÇA 
DE EMPRESAS LIGADAS AO MEIO RURAL, 

A FEIRA INOVA EM ESTRUTURA E CONCEITO
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HERANÇA INCALCULÁVEL
• Você sai de uma palestra 

e dá de cara com uma banda 
composta por adolescentes uni-
formizados tocando clássicos 
da música. Está visitando um 
estande e vê um grupo de Boi 
Pintadinho brincando no corre-
dor. Vai fazer um lanche e en-
contra a praça de alimentação 
tomada por alegres italianinhos 
ou pomeranos dançando rit-
mos tradicionais dos seus avôs. 
Assim é a Exposul Rural. Em 
cada canto você sente, vê, toca 
e respira a cultura e as tradições 
dos povos que formaram o sul 
capixaba. Patrimônio imaterial 

valiosíssimo que ainda pulsa nas 
pequenas comunidades do inte-
rior, preservado com carinho e 

muita dedicação pelo trabalho 
voluntário de grupos folclóricos 
e associações.

TRADIÇÃO E CULTURA

Em três edições da ExpoSul Rural, foram mais de 50 horas de 
apresentações culturais, das mais diversas manifestações vindas do 
município anfitrião, Cachoeiro de Itapemirim, e dos vizinhos Mimoso 

do Sul, Muqui, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, Vargem Alta, 
Venda Nova, Domingos Martins e Conceição do Castelo: jongo, folia 
de reis, caxambu, puxada de rede, bate flechas, capoeira, maculelê, 
samba de roda, quadrilha, danças pomeranas, danças italianas, boi, 

camerata, liras e bandas, modas de viola e muito mais.
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TRADIÇÃO E CULTURA

“Quando a ExpoSul Rural dá 
o foco à cultura popular que 
revela as tradições do nosso 
município e da região, a feira 
encontra uma significância maior, 
uma raiz muito forte nas heranças 
do nosso povo. A cultura ajuda 
a criar a identidade em torno 
daquilo que a região produz”. •

FERNANDA MARTINS   
SECRETÁRIA CULTURA E TURISMO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Na Fazendinha, nos estandes dos municípios e em outros espaços da feira, 
as tradições se fazem presentes nas objetos, nas comidas, nas roupas, nos acessórios

e até mesmo na beleza das rainhas e princesas das festas regionais. 
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NEM TENTE RESISTIR
• Ao entrar na ExpoSul Rural, 

não tem escapatória: você vai ser 
fisgado pela boca.

Logo no começo do pavilhão 
estão de um lado a Selita, com 
degustação de queijos, iogurtes e 

doces. Do outro lado do corredor, 
o Café Campeão recepciona o vi-
sitante com expressos, capuccinos 
e outras variações da bebida mais 
consumida no mundo. Daí para 
a frente a visita tem que ter uma 

paradinha em cada estande para 
experimentar um sorvete, um bis-
coito, um suco, uma cachacinha, 
um defumado, um chocolate, ou-
tro queijo, outro café, outro bis-
coitinho, outro embutido...

TRADIÇÃO E CULTURA
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Impossível resistir às degustações da Cofril. 
O estande fica sempre cheio.

“A degustação de produtos já virou 
uma marca registrada da ExpoSul Rural. 
O público se encanta com tantas delícias 
oferecidas. Para nós, expositores, é 
oportunidade de fazer contato com todo 
tipo de público, fechar bons negócios e 
abrir oportunidades de negócios futuros.”

“Participo desde a primeira 
ExpoSul e sempre foi muito bom. 
Quase ninguém tinha experiência 
em eventos, mas tivemos o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Agricultura e cursos do Sebrae 
e do Senar. Com a criação do 
projeto de agroturismo do 
município, a expectativa é a 
melhor possível. Na prática, 
o turismo já começou”.

“As cervejas artesanais do 
sul capixaba vêm ocupando 
uma fatia cada vez maior no 
mercado, para um público que 
exige qualidade. A ExpoSul 
Rural faz parte dessa trajetória 
de sucesso. O espaço da Sul 
Cerva no evento une trabalho 
e diversão, provando que é 
possível haver um ambiente 
descontraído em uma feira 
de negócios”.

GABRIELA MARTINS CIPRIANO     
MAIS SAÚDE SUCOS

NIVALDO JOSÉ SAVERO      
AGROINDÚSTRIA VISTA DA SERRA, 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EDINARDO DA SILVA SOUZA      
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES DE CERVEJA 
ARTESANAL DO SUL DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO - 
SULCERVA CAPIXABA •

As delícias caseiras produzi-
das pelas agroindústrias são a 
isca certa para levar os turistas 
a conhecer as incontáveis bele-
zas do sul capixaba. Elas estão 
nos estandes dos municípios e 
na praça de alimentação, con-
vidando a todos para aprovei-
tar os fins de semana e passear 
pelo interior.

São muitas opções de be-
bidas feitas a partir dos mais 
variados ingredientes. Mas as 
campeãs no gosto do público 
são as cachaças e as cervejas.

AGROTURISMO 
EM ALTA

BEBIDAS ARTESANAIS

TRADIÇÃO E CULTURA
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VAI UM CAFEZINHO AÍ?
• O sul capixaba tem no café 

um dos carros-chefes da sua eco-
nomia. Vem colecionando prê-
mios de qualidade em eventos de 
reconhecimento nacional e inter-
nacional, no arábica e no conilon. 
O futuro é promissor tanto no 
chamado sul quente, quanto nas 
montanhas e na região do Capa-
raó. 

Na ExpoSul Rural, o café está 
em talk shows, palestras, visitas 
técnicas, minicursos, equipamen-
tos, insumos e lançamentos de 
marcas. O visitante sente o chei-
ro, prova, compra e leva pra casa. 
E o café promete ocupar cada vez 
mais o espaço que merece. Aguar-
de 2020.

Os secadores de café da Fimag são equipamento essencial ao produtor

Café com Prosa - espaço no estande do 
Sindicato Rural para encontros técnicos 
- teve a presença da barista Andréa 
Kelly Ramalho Expósito, com preparos 
diferenciados de café

A Revista Safra ES realizou um talk show 
sobre cafés especiais

Visita técnica sobre produção de café 
na fazenda experimental do Incaper

Não pode faltar o Café Caramelo 
- primeiro creme de café do Brasil

TRADIÇÃO E CULTURA
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Difícil contar quantas marcas de cafés passaram pela ExpoSul Rural nestes três anos, seja em estandes próprios, em 
estandes dos municípios, em degustações, em máquinas de café, à venda torrado ou moído. Algumas marcas tiveram 

seu lançamento realizado durante a Feira, a exemplo de Café Franco Nero, Café Liva, da Coopeavi, Café Casario, da 
Cafesul, e a marca Póde Mulheres, da mesma cooperativa, que é inteiramente produzido por cafeicultoras. •

“Nosso estado tem se destacado no cenário de cafés 
especiais nos últimos anos, daí a importância de termos 
eventos como a ExpoSul Rural, para falar sobre estes 
cafés, fazermos motivação, apresentar produtos. Tudo 
isso vai contribuir para a conquista de novos mercados. 
Nós teremos um futuro com o Espírito Santo muito melhor 
colocado no contexto no Brasil e no exterior.”

No rastro do crescimento do consumo de cafés especiais, a 
região do Caparaó está apostando no reconhecimento de suas 
características, suas peculiaridades, seu microclima, do jeito de 
fazer do seu povo. Um trabalho organizado e bem orientado, com 
dedicação, talento e habilidade.“Isso é o charme, a arte de se fazer 
café. Hoje as pessoas não bebem apenas o café, mas a história de 
uma família, das pequenas propriedades, a história de uma região.”

JOÃO BATISTA PAVESI SIMÃO     
PROFESSOR DO IFES CAMPUS DE ALEGRE

CARLOS DUTRA BARBOSA   
TECNÓLOGO E CONSULTOR EM CAFEICULTURA

TRADIÇÃO E CULTURA
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OPINIÃO

EXPOSUL RURAL: EVENTO DE SUCESSO 
NO CALENDÁRIO CAPIXABA

• O Espírito Santo se destaca no cenário da agricultura e 
da pecuária brasileira. Essa posição de destaque é o resultado 
da coragem e empenho de mulheres e homens que atuam 
na atividade rural e na comercialização dos produtos agríco-
las, além do apoio de associações, federações e cooperativas. 
Muito já foi feito – com a dedicação de produtores, colabo-
radores e parceiros –, mas ainda há muito a se fazer.

Em um momento de crise em que vive o País, é preciso 
responsabilidade. A atual gestão da Secretaria de Agricultu-
ra, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, em conjunto com 

o governador Renato Casagrande, trabalha neste sentido. 
Mas isso não pode nos paralisar. É preciso reinventar, en-
contrar soluções, investir em ideias que visem à melhoria da 
agricultura. É neste contexto que surgem iniciativas como a 
ExpoSul Rural.

Realizada em abril deste ano, em Cachoeiro de Itapemi-
rim, a Exposul já faz parte do calendário capixaba de even-
tos. Exemplo de sucesso e palco de grandes negócios, a feira 
movimentou cerca de R$ 25 milhões este ano.

Por meio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper), pudemos apresentar no 
encontro, o grande trabalho de pesquisa que a Seag desen-
volve no Estado. Do ponto de vista econômico, mostrou 
que as novas tecnologias vêm para contribuir nesse processo. 
Hoje muitas propriedades, inclusive as pequenas agricultu-
ras, se utilizam de drones para mapear a sua produção. A 
tecnologia, que antes era exclusiva de grandes propriedades, 
hoje é muito bem-vinda em todo o campo, auxiliando na 
economia de forma muito mais democrática.

Com exposições, palestras, concursos leiteiros e provas de 
laço e equestres, a feira possibilitou a troca de experiências 
entre estudantes e pesquisadores, sem contar com a ampla 
programação cultural – que incluiu desde apresentações de 

músicas e dança, artesanato até a gastronomia regional. En-
fim, um lugar onde o público pôde aprender, fazer bons 
negócios e reencontrar os amigos. 

Também não posso deixar de citar a valorosa presença 
das mulheres, com o encontro “Elas no Agro”, que fez parte 
da feira e contou com aproximadamente 600 mulheres. O 
evento evidenciou a importância delas para o agronegócio 
capixaba. Portanto, a ExpoSul ganhou dimensão e impor-
tância respeitáveis ao longo dos anos, servindo de inspiração 
e mostrando o nível de desenvolvimento que a agricultura e 
a pecuária do Espírito Santo atingiram.

Gostaria também de registrar a forte presença dos muni-
cípios, em especial a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, 
na pessoa do prefeito Victor Coelho. A parceria da prefeitura 
de Cachoeiro foi significativa para a realização desse evento. 
A troca de experiências entre os municípios é sempre muito 
boa, pois permite que cada um mostre o que tem de melhor. 
Dessa forma, cada município tem a possibilidade de apren-
der com o outro a desenvolver suas potencialidades.

A ExpoSul também mostrou o belo trabalho desenvolvido 
pela pecuária da região sul, diferenciada na produção de lei-
te, que possui a maior cooperativa de laticínios do Estado e 
que serve de modelo, tanto do ponto de vista administrativo, 
quanto comercial. Mas é preciso também destacar as demais 
atividades do setor que movimentaram o evento, como os lei-
lões de bovinos, ovinos e caprinos e feira de novilhas.

Ano a ano, a ExpoSul Rural se consolida como uma gran-
de aliada no desenvolvimento do Espírito Santo e tem total 
apoio da Secretaria de Agricultura. •

PAULO FOLETTO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

ANO A ANO, A EXPOSUL RURAL SE 
CONSOLIDA COMO UMA GRANDE ALIADA NO 
DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO E TEM 
TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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DIÁLOGO ABERTO
• A ExpoSul Rural reúne não 

apenas os principais atores do 
agro capixaba, mas lideranças po-
líticas e empresariais com atuação 
em todo o sul do estado. Assim, 
torna-se um palco ideal para as 
discussões sobre desenvolvimento 
regional e debates sobre criação e 
implantação de políticas públicas 
para o setor rural.

Logo em sua primeira edição, o 
evento recebeu o então governa-
dor Paulo Hartung, deputados, 
prefeitos e vereadores para a assi-
natura do ato de criação do Fundo 
de Desenvolvimento Econômico 
do Sul do Estado do Espírito San-
to. No mesmo ano, ocorreram 
debates sobre compras governa-
mentais e o papel do Legislativo 
Municipal no Desenvolvimento 
Rural. Em 2018 sucederam-se as 
reuniões técnicas com órgãos fe-
derais, estaduais e municipais.

POLÍTICAS PÚBLICAS

"Gostaria de parabenizar a excelente organização da ExpoSul Rural, 
sobretudo por permitir o debate dos legislativos municipais do Sul 
do Estado, referente ao desenvolvimento de políticas públicas que 
contribuam com a agricultura no Estado do ES."

“A participação nos grandes eventos é 
fundamental para a secretaria municipal de 
saúde levar até as pessoas informações sobre 
os serviços que nós disponibilizamos. Nos 
eventos, oferecemos também aferição de 
pressão arterial, teste glicêmico, testes rápidos 
voltados para HIV, Hepatite B e vacinação.”

VEREADOR ELIO CARLOS MIRANDA  PRESIDENTE DA COMISSÃO 
DE AGRICULTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LUCIARA BOTELHO   
SECRETÁRIA DE SAÚDE 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Assinaturas de importantes instrumentos de políticas públicas 
ocorreram nas três edições da ExpoSul Rural
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POLÍTICAS PÚBLICAS

“O Banco de Alimentos participou 
da ExpoSul rural desde a primeira 
edição, com os objetivos de 
divulgar o trabalho desenvolvido 

no combate ao desperdício de 
alimentos e encontrar mais parceiros 

para o equipamento no meio rural. Com 
a participação, houve aumento do volume 

das doações recebidas nos últimos anos”. 

MÁRCIA BEZERRA   
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Agricultura da Assembleia Le-
gislativa, do Fórum de Secretá-
rios Municipais de Agricultura 
– Fosemag – e de uma série de 
reuniões técnicas do Instituto 
de Defesa Agrícola e Florestal 
do Espírito Santo - IDAF. A Ex-
poSul Rural se consolidou como 
espaço de diálogo aberto entre a 
sociedade e as instituições.

Em 2019, foi a vez do atual 
Governador Renato Casagran-
de lançar uma nova medida 
durante a ExpoSul Rural. Foi 
apresentado o Plano de Desen-
volvimento Regional do Esta-
do, em reunião com prefeitos 
e secretários municipais do sul. 
A ExpoSul foi palco também 
de reuniões da Comissão de 

Reunião da Comissão 
de Agricultura da ALES

Estande da Conab - Companhia 
Nacional de Abastecimento
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POLÍTICAS PÚBLICAS

“A ExpoSul Rural é a principal vitrine do agronegócio capixaba. 
O evento possibilita que instituições, como o Idaf, estreitem 
sua relação com os produtores e com o público em geral, 
humanizando sua atuação e promovendo a tão necessária 
transparência de suas ações”.

 “Agricultura é negócio a céu aberto e agricultor não tem 
contracheque. Estamos buscando soluções para as dívidas rurais, 
que aumentaram muito nos últimos anos, trabalhando para barrar as 
importações agrícolas e aumentar a nossa força no mercado externo, 
e lutando por preços justos para o café para compensar o trabalho 
extraordinário de nossos produtores.”

MÁRIO LOUZADA    
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGRÍCOLA 
E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

EVAIR DE MELO  DEPUTADO FEDERAL, VICE-PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE AGRICULTURA DA CÂMARA FEDERAL

“Como autora do Projeto que 
deu origem a Lei 10.926/2018, 
incluindo a Exposul Rural 
no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Espírito 
Santo, tenho a convicção 
da importância da Feira 
para o desenvolvimento 
socioeconômico da região Sul 
e de todo Estado, trazendo 
oportunidades de novos 
negócios e tecnologias mais 
avançadas, melhorando a vida 
do produtor rural.”

DEPUTADA JANETE DE SÁ    
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
DE AGRICULTURA DA ALES
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"A campanha não só tem o objetivo de incentivar mas, principalmente, 
de conscientizar o produtor rural do nosso município sobre a 
importância da emissão da nota fiscal da sua produção.  A emissão da 
nota permite ao produtor ter acesso a linhas de crédito, descontos na 
compra de veículos e até a uma aposentadoria mais segura, além de  
contribuir com o desenvolvimento do lugar onde mora. Todos ganham." 

“ExpoSul Rural: criada com o 
objetivo de mudar a história 
do nosso agronegócio 
Sul Capixaba. Interagindo 
pessoas de vários setores 
produtivos. Trazendo 
capacitação, exposição 
de produtos e negócios. 
E aproximando pessoas 
da tecnologia e troca de 
experiência, com o objetivo 
de gerar oportunidade, 
emprego e renda”.

ÉDER BOTELHO  SECRETÁRIO DE FAZENDA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EDMILSON MOULIN  
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Reunião do Fosemag - Fórum de 
Secretários Municipais de Agricultura

• A prefeitura de Ca-
choeiro inovou e lançou 
durante a ExpoSul 2018 
uma campanha para esti-
mular os produtores rurais 
a emitirem notas fiscais. Os 
prêmios da campanha serão 
entregues durante a Expo-
Sul Rural 2020. •

POLÍTICAS PÚBLICAS

“Estamos presentes desde a primeira edição do evento divulgando 
para os produtores rurais e a sociedade em geral as soluções tecnológicas 
e sociais que o Incaper promove, visando o desenvolvimento do Espírito 
Santo. É um canal de diálogo aberto com a sociedade.”

ANTÔNIO CARLOS MACHADO  DIRETOR-PRESIDENTE DO INCAPER
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NA BOCA DO POVO
• Ao longo de três anos o esta-

do inteiro acompanhou as edições 
da ExpoSul Rural por dezenas de 
reportagens em jornais, revistas e 
TVs. Os sites levaram as notícias 
para todo o mundo. As redes so-
ciais pipocaram de seguidores e 
milhares de compartilhamentos 
por dia, gente de Cachoeiro de 

Itapemirim, de municípios do 
Sul, além de todo do Estado e do 
País. Cada expositor e visitante se 
tornou um garoto propaganda do 
evento que hoje está não apenas 
no calendário oficial do Estado, 
mas nas agendas de todos nós: 
empresas, instituições, produtores 
rurais e público em geral. •

IMPRENSA

“Em três anos, a ExpoSul Rural se 
consolidou como um dos eventos 
mais importantes do agronegócio 
capixaba, promovendo o 
diálogo entre produtores rurais, 
o poder público e a imprensa. 
Com foco nas potencialidades 
dos municípios participantes, o 
evento mostra, a cada edição, 
que está com o olhar no futuro, no 
crescimento e na união do setor. 
A expectativa para 2020 é que 
o país conheça a ExpoSul Rural”.

CLAUDIA SABADINI  
COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ainda durante a montagem 
o primeiro evento em 2017
já foi notícia na TV Gazeta Sul

A TV Record News gravou 
o Programa Negócios da Terra 
durante a ExpoSul Rural 2019

A ExpoSul Rural vem recebendo 
intensa cobertura da mídia impressa, 
televisiva, online, radiofônica.

Estande da TV Gazeta Sul na ExpoSul 2019

O portal Aqui Notícias fez uma cobertura 
completa em tempo real no evento

Maior revista do agro capixaba, a Revista Safra ES 
montou estande pela segunda vez na ExpoSul 2019
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