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Empresa recebe clientes em 
seu estande e parabeniza 
organizadores da 5a. FAVESU e 
os avicultores capixabas pelo 
fortalecimento da produção 
avícola no Espírito Santo.

YAMASA PARTICIPA 
DA MAIOR FEIRA DA 
AVICULTURA CAPIXABA

5 e 6 DE JUNHO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE (ES). PÚBLICO: mais de 2.500 
visitantes. EVENTO: feira de negócios, palestras técnicas, eventos ao consumidor. 
EMPRESAS: mais de 70 expositores em 44 estandes com produtos e serviços de 
diversos segmentos da avicultura

Nossa parceria com a 
avicultura visa disponibilizar 
tecnologia que atenda 
o setor com foco na 
eficiência, otimização 
da cadeia produtiva e 
qualidade do produto final

“
“

NELSON YAMASAKI JÚNIOR - Diretor comercial da Yamasa

3O. CONCURSO DE QUALIDADE DE OVOS CAPIXABA
mostra o investimento dos avicultores em qualidade

A 5a. Favesu é reflexo dos resultados po-
sitivos alcançados pela avicultura do Espíri-
to Santo. O setor é o que mais cresceu no 
agronegócio capixaba nos últimos 10 anos. 
A produção de ovos no estado cresceu 
174% entre 2006 e 2017. O município de 
Santa Maria de Jetibá, na serra capixaba, 
produziu 340 milhões de dúzias de ovos em 
2017, um crescimento de 34% em relação 
ao ano anterior. 

“A Favesu cumpriu mais uma vez o seu 
papel de evento fomentador de oportuni-
dades, tanto para os expositores quanto 
para o produtores e empresas da avicul-
tura e suinocultura capixabas”, avalia Ne-

Yamasa parabeniza a região, “que se fortalece na produção avícola, e ao município 
de Santa Maria de Jetibá pela liderança na produção de ovos no Brasil.”

lio Hand, diretor executivo da 
AVES - Associação dos Avicul-
tores do Espírito Santo - e co-
ordenador institucional da feira. 
“Tivemos a adesão de importan-
tes empresas, mostrando que a 
seriedade com que se organiza 
esse evento é correspondida 
com a credibilidade e parce-
ria das instituições e empresas 
que nos ajudaram a realizá-lo.  
Ficamos também muito feli-
zes com a Yamasa, que, em 
sua primeira participação, 
caprichou no espaço monta-

do e mostrou o seu profissio-
nalismo dedicado no dia a dia 
com o empresário avícola. 
Esse é o objetivo da FAVESU, 
possibilitar a aproximação entre 
quem produz e quem fornece, 
criar oportunidades, além de le-
var conhecimento e discussões 
de temas relevantes para a avi-
cultura e suinocultura.”

Todos os classificados no 
3o. Concurso de Qualidade 
de Ovos Capixaba utilizam 
equipamentos da Yamasa.

YAMASA, GERANDO 
SOLUÇÕES PARA A 
AVICULTURA INDUSTRIAL 
HÁ MAIS DE 50 ANOS. A 
mais tradicional empresa 
do país atendendo os 
segmentos de ovos 
comerciais, ovos férteis e 
ovos de codorna.

MAIOR FEIRA CAPIXABA DA AVICULTURA mostra 
a força do segmento avícola do Espírito Santo

Setor é o que mais cresce no agronegócio da região.

NÉLIO HAND, diretor executivo da 
AVES, promotora da 5a. Favesu

Concurso de Qualidade de Ovos Capixaba Halecson Stinguel, campeão em 
ovos brancos , cliente da Yamasa

REGIÃO SERRANA CRESCE ALICERÇADA na avicultura, 
no cooperativismo e na herança cultural dos imigrantes

A avicultura capixaba representa hoje 3% 
do PIB do Espírito Santo. São cerca de 210 
produtores, diversas plantas de abate, mais 
de 50 integrados, gerando quase 25 mil pos-
tos de trabalhos. Isso, sem contar as mais de 
100 mil famílias cuja renda é resultante da 
avicultura. 

O cooperativismo é outra força importante 
no Estado, representada, especialmente, pela 
Coopeavi, a cooperativa que nasceu com a avi-
cultura de postura e hoje reúne produtores de 
diversos segmentos. A Coopeavi tem sede em 
Santa Maria de Jetibá e é responsável por um 
volume alto de produtividade, sendo também 
realizadora do primeiro Concurso de Qualida-
de de Ovos do Espírito Santo, este ano em sua 
quinta edição, durante a Favesu. A Coopeavi é 
cliente da Yamasa desde 2008. Atualmen-
te, a cooperativa conta com uma máquina 
de 500 caixas/hora.

Arthur Igreja, em palestra 
durante a 5a. Favesu

 O Brasil tem uma oportunidade 
ótima nas mãos, pois será um 
dos poucos a ter capacidade de 
suprir a necessidade do mundo 
em alimentos.

“

“

ARTHUR IGREJA - Palestrante e um dos fundadores do AAA, 
plataforma de inovação com Ricardo Amorim e Allan Costa. Atua 
também como investidor anjo de startups e professor da FGV-RJ.

RIQUEZA CULTURAL DA SERRA CAPIXABA, 
o Tio Vé recebeu visita da equipe Yamasa, 
durante a 5a. Favesu. No estabelecimento é 
produzido e vendido o Socol, embutido de 
carne suína produzido em Venda Nova do 
Imigrante, cidade-sede da Favesu. O Socol dos 
produtores locais conquistou o Certificado de 
Indicação Geográfica (CIG) do INPI, o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, o que dá 
ao município serrano capixaba o título de local 
de origem do produto.

CURTA E COMPARTILHE AS NOTÍCIAS DA YAMASA EM NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS:
Facebook: @YamasaAvicultura   |  Instagram: @Yamasaavicultura
LinkedIn: YAMASA Indústria de Máquinas  |  YouTube: YAMASA Indústria de Máquinas.

YAMASA ACONTECE é uma publicação da INDÚSTRIA DE MÁQUINAS YAMASA 
Fone: (18) 3583-1116 |  E-mail: info.yamasa@yamasa.com.br 
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Temos com a Yamasa uma parceria 
muito saudável e sólida, com bom 
relacionamento comercial desde a 
primeira classificadora que a Ovos 
Pommer adquiriu da fábrica, em 1992. 
Temos a confiança de que qualquer 
eventual problema com a máquina 
logo será resolvido pelos técnicos da 
Yamasa.” 
Renan Berger - Ovos Pommer - Santa Maria 
de Jetibá (ES)

“
RENAN BERGER com Vilson Schulz, 
representante da Yamasa no Espírito Santo

YAMASA RECEBE 
CLIENTES E PARCEIROS 

NA 5A. FAVESU

O clima de confraternização no amplo 
estande da Yamasa permaneceu nos dois 
dias da Favesu

Nelson Yamasaki Júnior, Weverton Espíndula, Wediston 
Eloy Espíndula, Simone Tonolli Espíndula, Vilson Schulz, 
Levi Espíndula e e Wilson Batista

Wilson Batista, Zilma Honerzoge Marquardt, 
Gelielson Marquardt e Vilson Schulz

Nelson Yamasaki Júnior, Adelino Guilherme, 
Rodrigo Guilherme e Vilson Schulz

Renato Guilherme e 
Nelson Yamaki Júnior

Nelson Yamaki Júnior,  
Sidney Tesch e Wilson Batista

 Luiz Helmer, Nelson Yamasaki 
Júnior e Ivan Helmer 

Florêncio Berger, Nelson Yamaki Júnior
e Marcos Berger

Junior Stinguel e Nelson 
Yamaki Júnior

Nelson Yamasaki Junior, Fábio Boldt 
e Vilson Schulz



Em 2013 adquiri a primeira 
classificadora Yamasa, com 
capacidade para 50 caixas de ovos/
hora. Já estava satisfeito, mas 
quando visitei a fábrica, em julho de 
2017, conheci o proprietário Nelson 
Yamasaki e vi a seriedade do trabalho 
que ele coordena, resolvi investir mais 
ainda na marca. Hoje temos uma 
máquina com capacidade para 500 
caixas/hora e estamos muito felizes 
com o investimento.”
Fabrício Guilherme - Granjas Guilherme - 
Santa Maria de Jetibá - (ES)

“
FABRÍCIO GUILHERME com Nelson Yamasaki Júnior

A empresa parabeniza e 
agradece a todos os avicultores 
pela visita ao estande nos dois 

dias do evento

No encerramento do primeiro dia da Favesu 
2019, o estande da Yamasa estave cheio de 
amigos e parceiros!

Wilson Batista, Helder e Vilson Schulz

Vilson Schulz, Nélio Hand, Daniel Menendez 
(Produshow Eventos) e Nelson Yamasaki Júnior

José Puppin (ASES), Ademar Kerckhoff (AVES), governador Renato 
Casagrande, deputados Janete de Sá e Adilson Espindula, Nelio 
Hand e Braz Delpupo, prefeito de Venda Nova do Imigrante

Wilson Batista, Nair Knaak e sua 
esposa, Vilson Schulz e Katia Yamasaki

Wilson Batista, Nelson Yamasaki Júnior, Renan Berger, 
Marcos Lenke, Marcos Berger, Vilson Schulz, Fabrício e Fábio 



“ Sou parceiro da Yamasa desde que 
iniciamos no ramo da avicultura. Sou 
muito grato pela parceria que tenho 
com eles. A Yamasa é uma empresa 
extremamente profissional e sua 
tecnologia é excelente, sempre com 
produtos inovadores e alta tecnologia 
para a classificação de ovos. Por 
isso estou muito satisfeito com seus 
equipamentos.”
Halecson Stinguel - Granja BL - Santa 
Maria de Jetibá - (ES)

HALECSON STINGUEL com Nelson Yamasaki Júnior

Estande da Yamasa 
na 5a. Favesu foi um 
dos mais visitados

Katia Yamasaki, Vilson Schulz, Renildo Tresmamm, Gerson Marquardt, 
Luzia Marquardt, Wilson Batista e Nelson Yamasaki Júnior

O chef Gilson Surrage 
(ao centro) comandou a 
gastronomia da 5a. Favesu, 
preparando delícias com 
ovos, frango e carne suína no 
Espaço Gourmet da feira. Ele 
foi o responsável, também, 
pelo comando da cozinha no 
preparo da maior omelete das 
Américas, em agosto de 2014, 
durante a 34a. Festa do Colono, 
em Santa Maria de Jetibá.Nelson Yamasaki Júnior, Leni Friedrich, 

Vanderlei, Daiana, Rodrigo e Vilson Schulz

Vilson Schulz, Sérgio Majeski, Fabrício e Nelson 
Yamasaki Júnior

Nelson Yamasaki Júnior, Walace Berger, 
Fábio Fech e Wilson Batista

Vilson Schulz, Renato Potraz, Clara Espindula 
Potraz e Nelson Yamasaki Júnior

Raul Treichel Filho, Ulisses Alves 
e Giancarlo Uliana Miguel
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RIQUEZA CULTURAL DA SERRA CAPIXABA, 
o Tio Vé recebeu visita da equipe Yamasa, 
durante a 5a. Favesu. No estabelecimento é 
produzido e vendido o Socol, embutido de 
carne suína produzido em Venda Nova do 
Imigrante, cidade-sede da Favesu. O Socol dos 
produtores locais conquistou o Certificado de 
Indicação Geográfica (CIG) do INPI, o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, o que dá 
ao município serrano capixaba o título de local 
de origem do produto.
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