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A abertura oficial da 48ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Vitória da Conquista aconteceu na sexta-feira de 21 de março
logo após a execução dos hinos de Vitória da Conquista e do Brasil,
pela Banda da Polícia Militar da cidade. O veterano Moacyr Figueira, locutor oficial da exposição deu início à cerimônia que contou com
a presença de personalidades importantes como o Ex-secretário de
Agricultura, Eduardo Salles; Presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, Adriano Alcântara; Paulo César do Ministério da Agricultura;
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Conquista, o Sr. Márcio Higino,
representando o Prefeito; Oberdan Rocha, Prefeito de Barra da Choça. Além de políticos, empresários da cidade e região, a imprensa e
populares fizeram-se presentes.
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No discurso de abertura, o então presidente da
Coopmac, Claudionor Dutra, agradeceu a presença de todos que ali estavam, afirmou que a Exposição de Conquista sombreia a de Feira e não
perde para a de Salvador. Ressaltou que o sucesso da Exposição é devido à soma de esforços de
todos: de sua equipe, parceiros, colaboradores
e expositores que acreditam nesse mega evento agroindustrial e comercial, que se transforma
numa grande vitrine onde o potencial econômico e
industrial da região é mostrado para todo o Brasil.
Márcio Higino, chefe do gabinete civil, representando o Prefeito da cidade Dr. Guilherme, parabenizou os organizadores do evento, pelo trabalho
realizado durante mais de uma década, que transformou a ExpoConquista na grandeza econômica
que hoje ela é. Deu boas-vindas à nova diretoria,
e falou da imensa responsabilidade que essa terá
em manter o mesmo nível e a mesma grandeza da
atual. Apresentou uma breve síntese dos avanços
mais recentes do processo de superação do PIB,
que expandiu no 4º trimestre, com alta de 0,7%,
puxado por agropecuária e investimentos, derrubando as previsões pessimistas e, que, o aquecimento da produção de máquinas industriais revela
essa pujança na economia do país.
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Acima, Claudionor Dutra, presidente
da Coopmac.
Abaixo, Odir Freire, secretário municipal de Agricultura.

Herzem Gusmão e o caubói admirador do seu trabalho.
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06 Prefeitura Presente

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista fez-se presente na 48ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial da cidade, a Expoconquista. Sábado, dia 22, foi a abertura oficial do estande com apresentação de Boa música e serviços oferecidos à população. Profissionais
da Secretaria Municipal de Educação orientaram os visitantes sobre a importância de uma alimentação balanceada e associados do Banco do Povo
falaram sobre a cooperativa financeira, que oferece empréstimos aos pequenos empreendedores.
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Para o prefeito Guilherme Menezes,
o estande na Expoconquista é mais
um espaço para apresentação dos
serviços públicos municipais. “Aqui
as pessoas podem ver algumas
das muitas ações importantes promovidas pela Prefeitura Municipal
em todas as áreas do município.
Essas ações são apenas uma pequena amostra dos serviços oferecidos
pelo Governo Municipal”.
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A febre do Facebook e Istagram
era visível, todo
mundo queria registrar o momento
para postar na rede
social.
Boa música e alguns
serviços
oferecidos
à população
acabaram
atraindo
muitos visi-

tantes.
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A Vênus do Jardim das Borboletas, do
escultor José Pinto Medeiros, exposta ao
público no estande da Prefeitura.

Jardim das Borboletas
No dia 25 de dezembro de 1956 foi
inaugurado o “Parque e Jardim das
Borboletas, dotado de fonte luminosa, viveiro para pássaro com 149
m2, mini zoológico, com onças e
os macacos Cazuza e Simão. Havia
também parque infantil e, no centro,
uma fonte luminosa, executada em
cimento pelo escultor José Pinto Medeiros, com uma vênus no alto e no
centro, rodeada de anjos... Aí, então,
em 1985 a praça foi remodelada por
Pedral Sampaio, transformando-a na
Praça Tancredo neve de Hoje. (Taberna da História do Sertão Baiano.)

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde
divulgaram o trabalho desenvolvido por
alguns serviços, entre eles a Vigilância Epidemiológica, a coordenação de Controle de
Endemias e o Centro de Atenção e Apoio a
Vida (Caav), que cumpriu um dos objetivos
de desenvolvimento para o milênio: erradicar a transmissão vertical do vírus HIV.

10 Expo e suas Máquinas Maravilhosas
A nova geração do Fusion Hybrid estava à venda na feira por 127.900 reais,
opção mais cara da linha Fusion. O
sedã tem 188 cv, motor 2.0 a gasolina
e outro movido a eletricidade. O Fusion
Hybrid pode rodar apenas com eletricidade até chegar aos 100 km/h. Transmissão automática do tipo CVT, o sedã
tem apetite comedido, fazendo até 16,8
km/l na cidade e 16,9 km/l na estrada.
Além desta alteração, o Fusion Hybrid
traz freios que recuperam até 95% da
energia desperdiçada nas frenagens e
desacelerações e ar-condicionado com
compressor elétrico, contribuindo na
economia de combustível.

Paixão à primeira vista. O garoto se
encantou com a força e tamanho do
Jeep. Os adultos também se encantam com a força dessas máquinas,
mas com a criança é diferente, ela
não se preocupa em disfarçar.
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No parque de exposição havia
carro para todos os gostos.
Esse JEEP gigante chamava
muito a atenção dos transeuntes.

12 Noite de coquetel
O Prefeito
Guilherme
Menezes ao
lados dos
editores
da “Revista Perfil”
prestigiando a 24ª
edição da
mesma.

O então presidente da
Coopemac, Claudionor
Dutra, também estava lá
prestigiando o lançamento
da revista.
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O Fiel Leitor
da revista Perfil não esperou chegar em
casa, e matou a
curiosidade ali
mesmo.
Vinho, Uísque
e brioche por
conta da casa.

14 Perfil no Haras
Na vácuo da projeção
midiática que ExpoConquista proporcionou, colunistas, diretores e colaboradores da
“Revista Perfil”, aproveitaram o ensejo para
lançar a 24º edição da
revista.
Abaixo, a maqueta de
um projeto arquitetônico despertando o sonho
da casa própria.
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O problema
era achar um
lugar para
guardar a
revista de
grande formato, mas
teve leitor
que já foi
prevenida,
levando bolsa apropriada.

16 Som no Parque
A Banda “Maria Vai com as
Outras“ foi um
show à parte.
Composta apenas
por mulheres,
a banda fez o
povo arrastar a
chinela na praça
de alimentação
com seus autênticos forró pé de
serra.
A ExpoConquista sempre reserva um espaço aos artistas da terra. Na
Feira da Economia Solidária, assim como na tenda da Rota da Integração
da Agricultura Familiar da Bahia, havia palco montado para receber os
artistas.
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18 A Beleza e a elegancia da Juventude

Empresa
bem representada.

A juventude
preferiu o
parque ao
Shop, e mostraram-se
felizes com
idéia!
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Lindas
mulheres
desfilavam
pelas ruas
do parque.
Mulher de
arrancar o
fôlego e fechar quarteirão.

20 A Primeira imapressão é a que fica

Os detalhes
fazem a
diferença,
por isso
as empresas
capricharam
no visual
dos estandes.
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Dinheiro não
era problema,
as instituições financeiras estavam
a postos para
consolidar as
negociações.

Todo mundo
queria seus
quinze minutos de fama,
aliás, uma
semana de
fama e todos
capricharam
na fachada.
Os mínimos
detalhes não
foram esquecidos.
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Máquina Serviçal

Colheitadeira para Café Automotriz Desenvolvida para
ser operada nas mais diversas
condições de terreno com declividade de até 20%.
Ao lado, máquina desenvolvida para recolher grãos de café
que caem ao redor do cafeeiro.
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Conquista fabrica avião! Pois é, né?
Aposto que você não sabia! Mas
fique sabendo agora! Está escrito na
faixa azul: “Indústria Aeronáutica.
O único Avião produzido em Vitória da Conquista.” Esse avião tem
potência de 100 HP, envergadura
de 8,98m, comprimento de 6,44m e
altura de 2,43, autonomia de vôo de
6hs e cabina para piloto de até 2m
de altura. Agora você sabe que esse
produto é “Made in Conquista”.
Serra elétrica, a vilã da natureza se misturava entre máquinas agrícolas. “De repente um barulho quebra a paz da floresta, espanta os pássaros e põe medo nas árvores
e nas plantas. É o barulho de uma serra
eléctrica”. (Emílio Carlos).

Máquina de fazer blocos de cimento adaptada com tecnologia
digital, foi uma das novidades
da feira.
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Feira de Economia Solidária

Tenda da Associação da Economia Solidária

Abaíra e várias cidades da chapada
apresentaram cachaças artesanais envelhecidas em carvalho. Bebida suave e
de bom paladar.

Aílton Dias, o Poeta das Ruas, trocou a profissão de pedreiro pela poesia. Aproveitou a
Feira para divulgar o seu trabalho de Literatura de Cordel.
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Prefeito José Augusto Ribeiro de Condeúba-Ba, assessores e amigos.

Comitiva do Secretário Jairo Carneiro
visitando os estandes da Feira de Economia Solidária.

Visita ao estande de Mucugê. O Prefeito montou o estande na Feira de Economia Solidária com o propósito de vender a idéia de: “Mucugê, um paraíso
ecológico pertinho de você”.

26 Artistas de Rua

da Prefeitura de Vitória da Conquista recepcionou autoridades civis, militares e empresariado em seu estande, na 47ª Exposição A
(Coopmac).
O evento celebrou os avanços sociais e econômicos alcançados pelo município nos últimos 16 anos. O prefeito Guilherme Menez
mais uma vez tantos visitantes. Vitória da Conquista e a Coopmac provam que este é um evento já consolidado”. O gestor destaco
entá-las a respeito dos diversos serviços prestados pelo Governo Municipal.

Acima, a dupla pai e filho.
No momento da foto o
filho estava de folga e o
pai cantava e vendia CD
de autoria própria, na rua
do parque.
Ao lado, os cearenses
repentistas que tocam nas
mesas de bares. A pessoa
cita um nome e eles fazem
o improviso com muito
humor.

O estático Raul Seixa segurava um cartaz
que desaprovava o capitalismo ao tempo
que cobrava R$2,00 por cada foto tirada.
Só era possível fotografá-lo, mediante
pagamento ou ele obstruía a objetiva da
câmera com um cartaz escrito em português e em inglês afirmando ser atraso
fotografar e não pagar.
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Empreender é preciso

Agropecuária, Comercial e Industrial de Vitória da Conquista, realizada pela Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense

zes também esteve no estande e destacou a importância da Expoconquista: “Para mim é um grande prazer estar aqui recebendo
ou ainda que a Prefeitura, além de participar da preparação da exposição, tem um espaço para recepcionar as pessoas e ori-

Na ExpoConquista o Sol nascia para todos, e pequenos empreendedores acreditaram no potencial do evento e foram lá
levantar um graninha.

28 A praça

do

Povo

Quando o cabra é bonito de verdade é assim, por onde passa chama
a atenção e a mulherada não resiste
e olha. O boa pinta é assim mesmo, vira a cabeça das mulheres.
Elas não resistem a tentação de
olhar e olha, nem que seja para os
óculos, chapéu ou o colorido da
roupa, mas olhar elas não deixam.
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Todos, especialmente as crianças,
O momento pede o registro para
aproveitaram a tranquilidade das ruas postar no Facebook.
do parque para se divertirem.

Enquanto o cliente
não vem, os funcionários fazem pose
pra foto.

30 Desfile

dos

Magas-Largas Marchadores

Arena do Parque Teopom

O julgamento dos Mangas-Largas Machadores aconteceu nessa arena. Duzentos ca
de 40 expositores de Minas e da Bahia trouxeram seus animais para a Exposição. D
do Manga-larga Marchador foram Aloísio Maciel e Márcio Meirelles de Minas Ge
seus animais à Feira Agropecuária Conquistense. O juiz da raça foi Leandro Caned

mpo de Almeida

avalos foram julgados em categorias divididas entre adultos e éguas jovens. Cerca
Dos 200 cavalos julgados mais de 40 foram a leilão no sábado (29). Os julgadores
erais. Um total de 12 expositores da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo trouxeram
do da cidade de Goiânia (GO).
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32 Os Puros-Sangues
Duzentos
cavalos
MangasLargas e
Marchadores
foram julgados nessa
edição, quarenta deles
foram a leilão no sábado (29).
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34 Os Campeões
Cavaleiros
e proprietários dos
animais posaram para
foto e comemoraram
a vitória
com muita
alegria.
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36 Charme, Glamour e Elegância
Curiosos
e admiradores assistiam de
camarote o
desfile dos
Puros Sangues.

Prefeito de Caetité
José Barreira e a primeira Dama Cléia
Montenegro vieram
prestigiar o evento.
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O charme,
o glamour
e a beleza
no camarote da
Exposição
não passavam despercebido.

38 De Camarote
De camarote,
os criadores
de cavalos
observavam
o desempenho de seus
Mangas-Largas
Machadores.
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Contemplando os Marchadores

Todos de
olho na
competição.

40 Espírito da Copa Tomou Conta da ExpoConquista

Brasil, il, il
O Espírito da Copa tomou conta da
ExpoConquista. Os empresários investiram pesado no verde e amarelo
acreditando no sucesso de vendas e,
claro, na seleção canarinho. As cores
tornaram-se um chamariz apelativo.
Oxalá alcancemos o intento desses
otimistas, que o Brasil vença mais
essa para arrebatarmos o hexa.
O representante da “Brasil102Conquista.
com.br”, lista telefônica On-line, explana
para o Secretário Jairo Carneiro a comodidade em acessar o site através de aplicativo personalizado para dispositivos
móveis.
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Fé, esperança e otimismo
apostados no mundial pela
Mercedes Benz.

Acreditar na Copa, com o propósito
de vendas, não era exclusividade
da Mercedes Benz, nem de grandes
empreendedores, pequenos empresários investiram também no verde e
amarelo.

42 Secretário de Estado e Sua Comitiva

Na noite de sábado, 29, a ExpoConquista 2014 recebeu a visita do Secretário
Estadual da Agricultura, Jairo Carneiro. O secretário e sua comitiva foram
levados a conhecer o parque e toda sua estrutura pelo então presidente da
Coopmac, Claudionor Dutra, além de secretários, coordenadores, gerentes
e outros integrantes do Governo Municipal. O Secretário veio acompanhado
por técnicos da Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário, e diretor geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Após a visita,
na escadaria da rádio do parque, proferiu o discurso elogiando o parque Teopompo de Almeida, afirmando ser um dos mais bem estruturados em todo
território baiano. Disse ter ficado impressionado com a beleza e organização da exposição e que empreendimento desse porte serve de referência
na Bahia. Finalizou elogiando o trabalho feito pela cooperativa e
toda a equipe que colaborou na organização do evento.

As Andanças da Comitiva de Jairo Carneiro
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44 Parada Obrigatória

Não somente o Secretário Estadual da Agricultura, Jairo Carneiro, mas também o Vice-Prefeito Joás Meira falou da força da economia municipal. Disse
que a parceria firmada entre o Governo Municipal e a Coopmac, viabiliza a
realização da ExpoConquista. “Ao longo destes anos, a Prefeitura tem colaborado, sendo um parceiro para que este evento aconteça. Realmente, é uma
iniciativa que mostra a força da agricultura, da pecuária e da agroindústria de
Vitória da Conquista”. Portanto, merecida foto na entrada do estande da Prefeitura Municipal para registar essa parceria.

Reposição de Energia

Ops!
É por aqui, Secretário!

Como ninguém é de ferro, uma paradinha para
repor as energias.

Conversa ao pé
do ouvido, Secretário Jairo Carneiro e o presidente
da Coopmac na
época, Claudionor
Dutra,
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A despedida
Após conduzir com maestria, por mais
de dez anos, Claudionor Dutra se despede da presidência da Coopemac na 48ª
edição da ExpoConquista. Com brilhantismo conduziu a cooperativa promovendo o desenvolvimento econômico,
educacional e social dos seus cooperados, como também, de todos da região e
transformou a ExpoConquista na grandeza econômica que ela hoje é. Com
a consciência tranquila do dever cumprido, Claudionor Dutra passa o Bastão
para seu sucessor Jaymilton Gusmão
Filho, uma nova promessa, comprometido com a Cooperativa e qualificado
para novos desafios.
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