
EXPOINTER 2014
RELATÓRIO FINAL DA VIAGEM TÉCNICA

INTRODUÇÃO:

Por determinação do Coordenador  do CONSAGRI,  Secretário  Martinho Tramontim,
conforme demanda apresentada e aprovada na Assembléia Geral de junho de 2014, essa
assessoria organizou e coordenou uma viagem técnica ao Rio Grande do Sul, com o
objetivo primeiro de visitar a 37ª EXPOINTER, considerada a maior feira Agropecuária
da América,  além de outros projetos de desenvolvimento rural em outros municípios
gaúchos.

A viagem ocorreu entre os dias 03 e 06 de setembro e contou com a participação de 22
pessoas, entre secretários municipais, lideranças do setor agropecuário, agricultores e
empreendedores  do  agronegócio.  O  roteiro  foi  estabelecido  de  maneira  a  atender
diversos interesses e teve como destino, além do município de Esteio (Expointer), os
municípios  de  Bento  Gonçalves  de  Caxias  do  Sul,  conforme  roteiro  e  lista  de
participantes em anexo.

ROTEIRO/PROGRAMA:

A comitiva chegou ao parque de exposições da Expointer no amanhecer do dia 04 de
setembro,  adentrando  imediatamente,  onde  cada  membro  procurou  os  pavilhões  ou
setores  de  seu  particular  interesse.  Foram  visitados  os  setores  de  Agricultura  e
Agroindústria  Familiar,  Setor  de  Máquinas  e  Implementos  Agrícolas,  Inovações
Tecnológicas, Animais (gado de leite, corte, eqüinos, aves, caprinos e ovinos). O grupo
permaneceu até o final do dia e, por volta das 19 horas deslocou-se ao município de
Garibaldi  onde  pernoitou  no  Hotel  Mosteiro  São  José,  uma  hospedaria  alternativa
administrada por uma congregação de freiras. 

Na manhã do dia  05 a comitiva  deslocou-se para o município de Bento Gonçalves,
fazendo  a  primeira  visita  a  Cooperativa  Vinícola  Aurora,  uma  das  maiores
Agroindústrias  do  setor  no  mundo,  contando  com a  participação  de  1100  famílias,
atualmente  responsável  pela  produção de  mais  de  150 milhões  de  litros  de  vinhos,
espumantes e outras bebidas, por ano. Além de uma breve palestra, os componentes
fizeram uma rápida visita às instalações fabris e ao setor comercial.

Finda a visita a comitiva deslocou-se para um roteiro turístico denominado Caminho de
Pedras, onde foi recebida pela Sra. Maristela no empreendimento denominado Casa do
Tomate. Ouviram uma breve palestra de contextualização sobre todo o projeto, podendo
ter uma idéia da origem, amplitude, abrangência, importância no contexto do município
e da comunidade local. Pôde o grupo, por fim, fazer indagações e esclarecer uma série
de dúvidas sobre potencialidades e ações em Turismo Rural. Procedeu-se em seguida 



visita a Vinícola Strapazzon, outro importante empreendimento da rota, onde se pôde
conhecer  a  realidade  de  uma  família  que  ao  apostar  no  turismo  como  atividade
produtiva teve um total câmbio de vida e passou a experimentar um ciclo virtuoso de
prosperidade e lucros.

Após esta visita a um dos mais conhecidos e visitados roteiros de Turismo Rural do Rio
Grande, que recebe em média mais de 5000 turistas por mês, e é responsável direto pela
sobrevivência e prosperidade de mais de 20 famílias de agricultores familiares, o grupo
seguiu para Caxias do Sul, onde foi recebido por dirigentes da Secretaria Municipal de
Agricultura  que  apresentaram  basicamente  três  projetos,  sendo  o  primeiro  visitado
pessoalmente e os demais apenas com palestra e apresentação de áudio visuais:

1. Ponto  de  Safra: funciona  através  de  3  pontos  centrais  da  cidade  onde
agricultores familiares tem a oportunidade de ofertar os produtos excedentes de
suas propriedades na forma de sacolas comercializadas a R$ 1,00. Ou seja: cada
produtor  acondiciona,  segundo  os  preços  vigentes  no  CEASA,  verificados
através de cotações semanais, produtos hortifrutigranjeiros que são vendidos a
população local pelo preço de um real por sacola. Conversando com feirantes,
levantou-se vendas de mais de 1500 sacolas por barraca por edição da feira.
Trata-se, portanto, de um projeto interessante social,  pois além de permitir  a
venda de todo o excedente da propriedade, oferece alimento barato a população
menos abastada. 

2. Troca Solidária:  Projeto desenvolvido em parceria  com a empresa local  de
saneamento  básico  e  com a  fundação  de  assistência  social  do  município,  a
Secretaria  de  Agricultura  adquire  alimentos  diretamente  dos  agricultores
familiares e os “troca” por lixo reciclável nas comunidades carentes locais. O
projeto  “Troca  Solidária”  foi  premiado  pela  Confederação  Brasileira  do
Comércio,  como  uma  das  duas  melhores  iniciativas  do  Brasil  por  sua
abrangência ambiental e social.

3. Projeto  COPAS: Foi  demonstrado  toda  a  estrutura,  organização  e
funcionamento  do  Serviço  Municipal  de  Inspeção  de  Produtos  de  Origem
Animal, onde os agricultores familiares recebem incentivo através do setor de
fomento e certificação e fiscalização pelo serviço de inspeção, o que garante
oportunidade  de  trabalho  e  renda  para  os  agricultores  e  alimentos  de  alta
qualidade e seguros do ponto de vista sanitário à população local.

CONCLUSÕES:

Ao se avaliar a viagem, percebeu-se junto ao grupo, uma sensação muito positiva em
relação ao que foi visto, levando-se em consideração os interesses de cada participante.
A empreitada foi considerada bastante produtiva e oportuna, pois permitiu conhecer e
avaliar projetos que podem ser implementados em nossa região, fazendo-se as devidas
adaptações.

Além da feira,  e dos projetos visitados,  considerou-se como ponto muito positivo o
intercâmbio entre os Secretários Municipais de Agricultura participantes, o que reforça a



interatividade do CONSAGRI, bem como a própria integração e compartilhamento com
os demais participantes.

Foi, portanto possível conhecer novas tecnologias e tendências para o setor, verificar
projetos bem sucedidos do ponto de vista ambiental e social, bem como perceber que
existem alternativas viáveis para a Agricultura Familiar, através da agregação de valor,
identificando-se a necessidade de apoio do Setor Público, mas, acima disto, o quanto é
determinante a iniciativa e comprometimento dos próprios beneficiários.

Pode-se destacar ainda, como um resultado subjetivo, a construção de novas relações de
amizade, a troca de experiências e informações pessoais e o fortalecimento de amizade
entre as pessoas. 

Rio do Sul, 08 de setembro de 2014.
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