Sociedade Rural de Maringá apresenta números oficiais da Expoingá 2016
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Aproximar e fomentar ainda mais o uso produtivo da tecnologia no campo e na cidade.
Esse foi um dos grandes objetivos da 44ª edição da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e
Comercial de Maringá e 21ª Internacional, a Expoingá 2016, com o tema “Tecnologia para
Todos”. Durante os onze dias da feira foi reforçada a importância da tecnologia e
aprimoramento genético do produtor rural para que o agronegócio continue crescendo e siga
como principal setor da economia local, estadual e nacional.
Novamente, a Sociedade Rural de Maringá (SRM), durante a Expoingá 2016, ofereceu
atrativos tradicionais ao grande público e garantiu novidades que também chamaram a
atenção. Além de grande espaço de entretenimento e encontro familiar, a feira é um palco
consolidado de negócios e um cenário para discussões fundamentais no desenvolvimento de
diversas cadeias produtivas.
Público - O público registrado nos onze dias de evento reforça a grandiosidade da Expoingá.
Desta vez, 473.560 visitantes passaram pelo Parque de Exposições. Número 6,8% menor do
que em 2015 devido, especialmente, as constantes chuvas que atingiram os primeiros dias do
evento, incluindo o feriado municipal.
Comercialização - Na 44ª Expoingá o saldo de negócios contribuiu...

com a geração de riquezas e com o desenvolvimento econômico da cidade e do estado. Foram
gerados e prospectados cerca de R$ 314.084.000, número 6% menor do que o ano passado.
Por conta da situação econômica e política instável, setores como os de implementos
agrícolas, por exemplo, participaram nesta edição com um número menor de expositores.
Organização e Segurança - A Expoingá 2016 contou com uma série de ações
estrategicamente elaboradas, sempre com o objetivo de criar as condições ideais para que
grandes negócios agropecuários fossem realizados. O visitante do Parque Internacional de
Exposições pôde conferir todo o conforto oferecido por sua infraestrutura, pelo bom
atendimento, segurança e organização impecável.
A Sociedade Rural de Maringá (SRM) contou com o apoio e o trabalho dos órgãos de
segurança da cidade, além da equipe de segurança da feira, que fizeram um trabalho de
força-tarefa conjunta, com o intuito de desenvolver um eficiente sistema de segurança.
Pecuária – Um dos setores de maior expressividade da Expoingá novamente foi bem
representado. A edição de 2016 contou com a presença de mais de sete mil animais de
grande, médio e pequeno porte. Diversidades de raça e animais de elite, além da programação
de leilões, julgamentos e provas equestres ajudam a justificar a importância do segmento para
a feira. {jcomments off}
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