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Câmara realiza 
Sessão Solene 
e entrega títulos 
de Cidadão 
SooretamenseHomenageadoS e SeuS familiareS, autoridades políticas e 

membros da comunidade local prestigiaram a Sessão Solene, que 
lotou o plenário da Câmara, na noite desta quinta-feira (31).
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SOORETAMA 28 ANOS

eVenTo marCa de forma ofiCial o aniVerSÁrio da Cidade

Bruno 
Pessoti exalta 
Sooretama: 
“faz parte da 
minha história”
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livro se torna referência histórica 
do município A autora da obra é a professora Verônica Santiago,

filha de uma numerosa e tradicional família sooretamense. 

ViSTa ParCial da cidade de Sooretama atualmente, com população 
próxima dos 30 mil habitantes

aSPeCTo da aVenida Vista alegre, a principal de Sooretama, no início 
dos anos 70 (acervo de José marques de oliveira)

O livro da professo-
ra Verônica dos Santos 
Santiago, lançado no fi-
nal de 2019, se tornou a 
principal fonte de pesqui-
sa e referência histórica 
do município de Soore-
tama, que nesta quinta-
-feira (31 de março) com-
pletou 28 anos de eman-
cipação política.

Intitulado ‘Memórias 
de Sooretama: história, 
ensino e escola’, o livro 
traz relatos fiéis de mo-
radores antigos que vi-

a ProfeSSora Verônica Santiago exibe o livro memó-
rias de Sooretama, um legado para as futuras gerações 

Povoado surgiu
na década de 1940

O povoado que 
deu origem ao atual 
município de Sooreta-
ma surgiu na década 
de 1940. Os primei-
ros moradores dos 
quais se tem notícia 
foram Passos Costa 
e Manoel Crescêncio 
dos Santos. Com o 
passar do tempo, o 
povoado passou a ser 
chamado de Córrego 
Manoel Alves. 

Em 1950, devido a 
uma grande estiagem 
que atingiu toda a re-
gião Norte do Estado, 
quase todos os córre-
gos secaram, menos 
o Córrego Manoel Al-
ves, que seguiu abas-
tecendo os moradores 
locais. Foi a partir daí 
que surgiu o nome Cór-
rego D’água, que pos-
teriormente se tornou 
distrito de Linhares.

O desmembra-
mento de Linhares foi 
oficializado em 31 de 
março de 1994, atra-
vés da Lei Estadual 
nº 4693, sancionada 
pelo então governa-
dor Albuíno Azeredo, 
criando o novo muni-
cípio de Sooretama. 

venciaram e participaram 
diretamente da trajetória 
do município, desde o 
seu surgimento, na con-
dição de povoado, no iní-
cio da década de 1940.

Evangélica e filha de 
uma numerosa e tradicio-
nal família do município, 
Verônica Santiago atua 
como professora de His-
tória na rede pública de 
ensino. Durante o seu 
curso de graduação, em 
2004, ela notou a falta de 
registros sobre a memó-

ria do município. “Tive a 
ideia de pesquisar sobre 
a minha cidade, mas per-
cebi que não havia fon-
tes bibliográficas sobre 
a história de Sooretama. 
Então me senti desafiada 
a fazer este levantamen-
to”, contou.

Justamente pela au-
sência de outros livros 
e fontes de pesquisa, o 
trabalho começou prati-
camente do zero e partiu 
de entrevistas feitas com 
alguns dos pioneiros da 
região, alguns deles já fa-

lecidos, como os senho-
res Paulo Gomes, Zízio 
Alves, Lourisvaldo Nunes 
Santiago, Veredino Fran-
cisco, Geraldo Frinhani, 
Antenor de Souza Ferraz, 
Arvelino Soneguetti, Jo-
vino Viana de Souza e fi-
lhos de Eudaldo Loureiro 
e Aristides Leite de Olivei-
ra, entre outros.

Embora a ideia tenha 
surgido em 2004, o tra-
balho só foi efetivamente 
iniciado por Verônica dez 
anos depois, em 2014. 
“O livro é, na verdade, 
minha dissertação de 
mestrado. Pensei que 
seria interessante publi-
car para que outras pes-
soas tenham acesso”, 
frisou a professora.

O livro é riquíssimo 
em informações históri-
cas sobre o município, 
emancipado de Linhares 
oficialmente em 1994. O 
leitor encontra narrativas 
dos antigos moradores 
sobre suas experiências 
de vida, ao mesmo tempo 
que testificam as transfor-
mações históricas ocorri-

das na localidade.
Na avaliação da pró-

pria escritora, trata-se de 
uma obra de relevância 
para o município, que, 
até então, não possuía 
fonte bibliográfica sobre 
a sua história. Do ponto 
de vista cultural, segundo 

ela, é um legado para as 
futuras gerações, espe-
cialmente porque alguns 
dos entrevistados já não 
se encontram mais entre 
nós e suas memórias só 
não cairão no esqueci-
mento por estarem regis-
tradas no livro. 

SooreTama 28 anoS 
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relembre a trajetória política 
antes e depois da emancipação

SooreTama 28 anoS 

O município de Soo-
retama foi oficialmente 
criado em 31 de mar-
ço de 1994, através da 
Lei Estadual número 
4.693, sancionada pelo 
então governador do 
Estado Albuíno Azere-
do. Mas para que fosse 
concretizada a sonha-
da emancipação foi ne-
cessária uma insistente 
mobilização popular, 
além de muita articula-
ção política.

O movimento pela 
independência política 
e administrativa come-
çou a ganhar força no 
início da década de 
1990, com a criação 
de uma Comissão Pela 
Emancipação de So-
oretama, formada por 
nomes como Ananias 
Morozini, Paulo Gomes 
da Silva, o Seu Paulo 
da Farmácia – coinci-
dentemente falecido no 
dia 31 de março do ano 
passado, no aniversário 
de 27 anos do muncí-
pio, Raimundo Batis-
ta de Farias, João de 
Almeida Pereira (João 
Contador) e Etelvino 
Santana da Cunha (Si-
nhozinho), entre vários 
outros moradores e co-
merciantes da cidade.

Boicotados por políti-
cos linharenses da épo-
ca, contrários ao movi-
mento, dois plebiscitos 
foram realizados no iní-
cio de 1990, ambos sem 
sucesso. É a partir des-
se fracasso inicial que 
entra em cena o tabelião 
Esmael Nunes Loureiro, 
que teve papel decisivo 
e inquestionável na con-
quista da emancipação.

Em 1992, Esmael 
foi eleito vereador e se 
tornou representante do 

Para a conquista da sonhada 
independência foi necessária uma 
insistente mobilização popular e 

muita articulação política.

dirigida Por moaCir CamileTTi, pai do atual vice-prefeito fernando 
Camiletti, a primeira sessão legislativa da Câmara de Vereadores de 
Sooretama foi realizada em uma sala improvisada da escola alberto 
Stange Junior 

aCerVo eSmael loureiro

então distrito de Córre-
go D’Água na Câmara 
de Linhares. Com ha-
bilidade, ele conseguiu 
convencer as principais 
autoridades linharen-
ses, como o prefeito 
da época, José Carlos 
Elias, e o então de-
putado estadual Juca 
Gama, este último um 
opositor ferrenho da 
emancipação, chegan-
do a se referir à Soore-
tama como “dormitório 
de boias-frias”.

Quebrada a resistên-
cia política, um terceiro 
e último plebiscito foi 
realizado em 18 de mar-

Eleito em 1996, ele 
se tornou o primeiro pre-
feito do recém-criado 
município, com manda-
to de 1997 a 2000, ten-
do como vice-prefeito 
Antônio Maximiano dos 
Santos, o Antônio Jaó. 
Também governou So-
oretama por outras duas 
ocasiões, de 2005 a 
2008, e de 2013 a 2016.

Além de fundamen-
tal na emancipação, 
Esmael também foi res-
ponsável pela estrutu-
ração administrativa do 
município, construindo 
a maior parte dos pré-
dios públicos existentes 
na cidade, como a sede 
da Prefeitura Municipal, 
inaugurada em 2000.

A instalação do mu-
nicípio de Sooretama 
aconteceu em 1 de ja-
neiro de 1997, com a 
posse dos eleitos. Os 
primeiros vereadores 
foram Paulino Irineu 
Broedel, Nelcy Corrêa, 
David Hupp, Geraldo 
do Livramento (in me-
moriam), Luiz Fernan-
do Golvêa (Luizão), 
Francisco de Assis 
Bittencourt (Chiquinho 
Jaó), Jair Fabre Pinto 
(in memoriam), José 

Elias Ferreira da Silva 
(Zezinho Kidura) e Mo-
acir Camiletti. A primeira 
sessão legislativa acon-
teceu em uma sala im-
provisada na Escola Al-
berto Stange Junior, di-
rigida por Moacir Cami-
letti, que é pai do atual 
vice-prefeito Fernando 
Camiletti O Palácio Le-
gislativo Aristides Leite 
de Oliveira, sede pró-
pria da Câmara Muni-
cipal de Vereadores, foi 
construído por iniciativa 
do vereador Francisco 
Bittencourt (presidente 
da Câmara na época) e 
inaugurado no final do 

ano 2000.
Nomes como Maria 

Balde Leite de Oliveira, 
Wanderley Morgan, Jair 
Antônio Guasti, Vanildo 
Broedel, Maria Almeida, 
Romero Cordeiro, Raul 
Ferreira e Antônio Sér-
gio Macedo Silva, en-
tre outros, formaram a 
equipe do primeiro Go-
verno Municipal.

O atual prefeito Ales-
sandro Broedel, algoz 
de Esmael Loureiro nas 
duas últimas eleições 
municipais, é membro 
de uma tradicional famí-
lia sooretamense, que, 
até 2012, era uma das 

principais aliadas do ex-
-prefeito. No ano passa-
do, Alessandro entrou 
para a história ao se tor-
nar o primeiro prefeito a 
ser reeleito para o cargo 
no município.

Além de Esmael e 
Alessandro, outros três 
nomes comandaram a 
Prefeitura de Soore-
tama nestes 28 anos: 
Antônio Jaó, entre 2001 
e 2004; Joana Rangel, 
de 2009 a 2012; e Mo-
acir Camiletti, em 2012 
(este último, na condi-
ção de vice-prefeito, em 
razão da cassação de 
Joana Rangel).

aSPeCTo da enTrada da avenida Vista 
alegre, em março de 1997, no início da primeira 
administração municipal de Sooretama 

aCerVo eSmael loureiro

ço de 1994, desta 
vez com maciça 
participação popu-
lar, referendando a 
sonhada emancipa-
ção. Uma constran-
gedora e esdrúxula 
divisão do território 
do novo município, 
que o impede de 
chegar ao mar e re-
tira de seus limites 
a área da Reserva 
Biológica da Vale 
do Rio Doce, foi a 
condição imposta 
para que a autono-
mia política e admi-
nistrativa fosse con-
cretizada.

Entre mais acer-
tos do que erros, 
Esmael Loureiro se 
tornaria, a partir de 
então, o mais notó-
rio político de Soo-
retama nos 28 anos 
de existência do mu-
nicípio, mesmo que 
seu capital eleitoral 
tenha se reduzido 
ultimamente a pou-
co menos de 3 mil 
votos, conforme o 
resultado da última 
eleição municipal.
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Câmara homenageia personalidades 
com títulos de Cidadania Sooretamense

“estou muito feliz por 
receber esse título” 

www.JornalnorTeCaPiXaBa.Com.Br

SeSSÃo Solene marCa aniVerSÁrio de 28 anoS de SooreTama 

Uma emocionante 
e movimentada Sessão 
Solene realizada pela Câ-
mara de Vereadores de 
Sooretama, na noite desta 
quinta-feira (31 de março), 
marcou de forma oficial a 
passagem do aniversário 
de 28 anos de emancipa-
ção política do município. 

Na ocasião, o Poder 
Legislativo homenageou 
a cidade e outorgou a di-
versas personalidades o 
Título de Cidadão Soore-

PreSidenTe oSCar SanToS 

o PrefeiTo alessandro Broedel destacou a 
evolução de Sooretama nos últimos anos

o ViCe-PrefeiTo fernando Camiletti também 
lembrou o momento marcante vivido pelo município

A declaração da se-
nhora Wilma Margotto 
Woltkosky, ao receber o 
Título de Cidadã Soore-
tamense, aos 85 anos, 
emocionou o público pre-
sente na Sessão Solene 

comemorativa ao 28° 
aniversário de emancipa-
ção política, na noite des-
ta quinta-feira (31). Indi-
cada pelo vereador Igor 
Costa (Igor do Salão), 
ela recebeu a honraria ao 

lado de familiares. 
Outro que não escon-

deu a alegria ao receber 
a homenagem foi Ade-
milson Silva de Souza, 
comerciante no ramo de 
bicicletas e único cha-
veiro da cidade. Ele fa-
lou em nome de todos 
os agraciados e fez uma 
declaração de amor a 
Sooretama: “Eu amo a 
minha cidade e o nosso 
povo, que é formado por 
pessoas simples e traba-
lhadoras”, disse. 

Membros do Moto-
-clube Caveiras do Asfal-
to, de Sooretama, foram 
em peso à Sessão Sole-
ne prestigiar o fundador e 
presidente do grupo, Ju-
lie Cristie Pereira Cam-
pos, que também rece-
beu o Título de Cidadão 
Sooretamense. 

indicada pelo vereador igor Costa, dona wilma 
margoTTo wolTkoSky recebeu a honraria ao 
lado de familiares 

tamense, mais importante 
honraria municipal. Fo-
ram agraciados cidadãos 
nascidos em Sooretama, 
com o Título Benemérito, 
e pessoas naturais de ou-
tras cidades, com o Título 
Honorífico, ambos conce-
didos em reconhecimento 
por relevantes serviços 
prestados ao município. 
Trata-se de uma home-
nagem ao trabalho e vida 
de pessoas naturais e não 
naturais do município, que 

ajudaram e ajudam no 
desenvolvimento local. 

Além dos homenagea-
dos e seus familiares, au-
toridades políticas e mem-
bros da comunidade local 
prestigiaram o evento, 
que lotou o plenário do 
Palácio Legislativo Aristi-
des Leite de Oliveira. 

Dirigida pelo presiden-
te da Casa de Leis, Oscar 
Santos, a Sessão Solene 
contou com as presenças 
de todos os demais verea-

dores. O prefeito Alessan-
dro Broedel e o vice-pre-
feito Fernando Camiletti 
também participaram do 
ato oficial pela passagem 
do aniversário do muni-
cípio. A apresentação da 
cerimônia ficou a cargo 
da assessora de imprensa 
Cátia de Jesus Silva.

Após a abertura da 
Sessão Solene, a cantora 
Rosana e a instrumentis-
ta Ana Júlia (mãe e filha) 
interpretaram o belíssimo 
Hino de Sooretama, que 
tem letra e melodia da 
professora Dinorah Por-
to. O missionário Antônio 
Marcos Ramos Ferraz, 
que é natural de Sooreta-
ma e representa o municí-
pio em missões evange-
lísticas por várias partes 
do Brasil, conduziu um 
momento de meditação e 
oração baseado no texto 
bíblico de Jeremias 29:7. 

Ao todo, neste ano, 
a Câmara de Sooreta-
ma outorgou títulos de 
Cidadão Sooretamense 
a 20 pessoas. Alguns 
dos homenageados, por 
imprevistos ou razões 
pessoais, não puderam 
estar presentes, mas 
justificaram a ausência, 
casos do deputado esta-
dual Renzo Vasconcelos 
e do secretário de Estado 
Gilson Daniel. 

O vereador Aldemir 
Frederico (Lobão) falou 
em nome de todos os 
parlamentares e ressal-
tou a contribuição valiosa 
que cada um dos home-
nageados tem dado para 
o engrandecimento de 
Sooretama. 

O prefeito Alessandro 
Broedel exibiu fotos an-
tigas do município para 
destacar o quanto Soore-
tama evoluiu nos últimos 
anos. O vice-prefeito Fer-
nando Camiletti também 
lembrou o momento mar-
cante vivido pela cidade 
ao comemorar 28 anos de 
emancipação política. 

Ao encerrar a Sessão 
Solene, o presidente da 
Câmara Oscar Santos 
reconheceu os méritos 
dos cidadãos homena-

geados e os exortou a 
continuar contribuindo 
com o desenvolvimento 
do município, cada um 
em sua área de atuação. 
“Chegamos aos 28 anos e 
temos que continuar evo-
luindo, mas, para isso, é 
preciso a participação de 
cada cidadão sooreta-
mense. Sabemos que os 
desafios são muitos, mas 
juntos podemos vencer 
todos eles e construir 
uma Sooretama melhor 
a cada dia”, disse Oscar. 

“Chegamos aos 28 anos e vamos continuar evoluindo, 
mas, para isso, é preciso a participação de cada 
cidadão sooretamense”
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o vereador igor do Salão também entregou título a 
SeBaSTiÃo riBeiro de Souza o vereador aldemir frederico (lobão) entregou títulos aos homenageados JaCi VargaS e Jaime faBri PinTo 

Vereadora Jaqueline gomes entregando título a 
rílari SamPaio de BarroS Vereador Joceandro machado entregando títulos a gileno doS SanToS CunHa e ademilSon SilVa de Souza

o Vereador João Paulo Silva entregou título a 
anTônio marCoS de oliVeira

Vereador klysmamm marcelino entregando as honrarias a iraCema felíCio de almeida e marlene 
BorgeS THomaz

Presidente oscar Santos entregando título a 
JoSé BalBino de menezeS o Vereador Paulo Sérgio rezende entregou títulos a Julie CriSTie Pereira CamPoS e edilSon monTeiro 

Vereador Tiago Camiletti entregando títulos aos homenageados  JoSé roBerTo da SilVa e JonaCir Bazoni
Vice-prefeito fernando Camiletti entregou título a 
aroldo doS SanToS CunHa
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Hino de Sooretama é um dos orgulhos 
dos moradores do município

exposição do artista 
sooretamense wanderley 
Santos é destaque em Vitória  

Foi realizada no perío-
do de 14 a 31 de março, 
no espaço cultural mon-
tado no térreo da Assem-
bleia Legislativa, na Ense-
ada do Suá, em Vitória, a 
exposição do artista plás-
tico sooretamense Wan-
derley Santos, que contou 
com o apoio do deputado 
estadual Luiz Durão e de 
sua equipe  

Adepto da técnica mis-
ta, ele usa a aerografia 
para fazer o fundo de seus 
quadros, mas também lan-
ça mão do pincel com tinta 
esmalte ou acrílica para 
os desenhos. Wanderley 
é autodidata e natural de 
Sooretama, onde há cerca 
de 10 anos entrou a sério 
no ramo para superar um 
período de dificuldades.

Em Sooretama, o tra-
balho de Wanderley é bas-
tante conhecido e elogiado. 
Um de seus admiradores é 

o advogado Willian Bassa-
ni, que já há algum tempo 
ornamenta seu escritório, 
no centro da cidade, em 
frente a Praça da Bíblia, 
com belíssimos quadros 
pintados pelo artista 

Ao todo, 22 obras 
assinadas por Wander-
ley estiveram expostas 
na Assembleia Legislati-
va. Usando tela de papel 
de foto resinado, ele solta 
a criatividade para traba-
lhar quadros com temas 
noturnos, geralmente em 
preto e branco, a preferên-
cia pessoal do artista. En-
tretanto, não deixa de usar 
outras cores.

Os interessados nas 
obras podem entrar em 
contato diretamente com 
o artista pelo telefone 27 
99896-3655. Pelo Instagram 
@wanderley.p.santos é pos-
sível conhecer mais sobre o 
trabalho de Wanderley. 

auTora do Hino, a professora e cantora 
dinorah Porto (d) esteve no Pem léia dos 

Santos na terça-feira (29), no encerramento 
do projeto “eu amo Sooretama”

Por Daniel Porto –
Jornal TERRAL

Um dos orgulhos 
dos moradores de Soo-
retama, o hino do muni-
cípio é executado com 
frequência em eventos 
e espaços da cidade. 
A população valoriza 
as iniciativas cívicas e 
os seus símbolos, ob-
servando na letra e na 
melodia uma bonita ho-
menagem da professora 
e cantora Dinorah Porto 
ao município.

Dinorah destaca: “Le-
cionei por muito tempo 
em Sooretama, convivi 
com muitas pessoas e 
várias pediram para eu 

Jornal Terral

wanderley SanToS, com a esposa, durante a 
sua exposição na assembleia legislativa, em Vitória

Hino de SooreTama
(Letra e melodia: Dinorah Porto)

Linda paisagem!
Diversa flora a oferecer.
São muitos os que te visitam
enriquecendo o saber.
Do sol raios, sobre as águas
De rica fauna a correr.
O reflexo de vida de uma terra a crescer.

Sooretama, minha terra!
Peço a Deus de coração:
“Sejam prósperos e sábios,
os que vivem neste chão!”

Pelos campos, quão diversos
são os frutos a colher.
Gente humilde, que levanta
antes do alvorecer.
E nas ruas da cidade,
movimento sem cessar
de um povo que se esforça
para a terra prosperar.

Sooretama, minha terra!
Peço a Deus de coração:
“Sejam prósperos e sábios,
os que vivem neste chão!”

homenagear o municí-
pio. Como gravei e canto 
há muitos anos o Hino de 
Linhares, decidi divulgar 
também as belezas da 
querida cidade vizinha”.

Na terça-feira (29), Di-
norah esteve pela manhã 
e à tarde no PEM Léia 
dos Santos, cantando 
o hino para estudantes, 
servidores e pais no en-
cerramento do projeto 
“Eu amo Sooretama”, de-
senvolvido pela escola. 
Convidada pela diretora 
Eliana Feliz e pela su-
pervisora Clécia Morosi-
ni, ela se apresentou ao 
lado do tecladista Eduar-
do, da Harmony Stúdio e 
Escola de Música.
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Bruno Pessoti exalta Sooretama: 
“faz parte da minha história”

SooreTama 28 anoS

Bruno Roza Pesso-
ti, atualmente um dos 
maiores empreendedo-
res do agronegócio no 
Brasil, faz questão de 
deixar registrada a sua 
homenagem e gratidão 
a Sooretama, que nesta 
quinta-feira, dia 31 de 
março, completou 28 
anos de emancipação 
política. 

a TraJeTória profissional de sucesso de Bruno Pessoti começou no 
mesmo ano em que Sooretama se emancipou

O empresário começou comprando mamão e 
maracujá no município para revender na Ceasa,

aos 17 anos. Hoje, é um dos maiores 
empreendedores do agronegócio no país, 

empregando mais de 300 pessoas só em Sooretama. 

“Tenho muito a agra-
decer a Sooretama. Faz 
parte da minha história 
e da minha trajetória 
profissional. É uma terra 
maravilhosa, de um povo 
muito trabalhador”, exal-
tou o empresário.

Nascido em Linha-
res, Bruno Pessoti lem-
bra que começou no 
agronegócio de frutas, 

aos 17 anos de idade, 
em 1994, exatamente 
no ano em que foi con-
solidada a emancipação 
de Sooretama. “Eu com-
prava frutas (mamão e 
maracujá) nas proprieda-
des rurais do município e 
levava para revender na 
Ceasa, em Cariacica. 
Fazia esse trajeto prati-
camente toda semana, 

de caminhão”, recorda.
Hoje, aos 44 anos, 

consolidado como um 
empresário de prestígio 
internacional no segmen-
to, Bruno Pessoti segue 
movimentando a econo-
mia sooretamense, mas 
de maneira infinitamente 
mais expressiva, como 
um dos maiores empre-
gadores do município.

A Frutmel Frutas, em-
presa fundada e dirigida 
por Bruno Pessoti, está 
instalada em uma área 
própria de 27 mil metros 
quadrados, às margens 
da rodovia BR-101, loca-
lizada há apenas quatro 
quilômetros do centro de 
Sooretama. Os empre-
endimentos do empresá-
rio, incluindo o Packing 

House da Frutmel e as 
áreas de cultivo agrícola, 
empregam cerca de 500 
trabalhadores, dos quais 
mais de 300 são mora-
dores de Sooretama.

O sucesso profis-
sional alcançado por 
Bruno Pessoti, coinci-
dentemente no mesmo 
intervalo de tempo que 
o município de Sooreta-
ma tem de emancipado, 
está baseado, segundo 
ele próprio, em dois pila-
res fundamentais: traba-
lho e comprometimento.

Casado e pai de três 
filhos, o empresário ga-
rante que trabalha em 
média 12 horas por dia. 
“Acordo todos os dias 
entre 4 e 5 horas da ma-
nhã e só paro depois das 

7 horas da noite. Não há 
sucesso sem esforço e 
dedicação”, destaca.

A Frutmel atende 
ao mercado nacional 
e também exporta, em 
torno de 30% de sua 
produção de mamão, 
das variedades Papaya 
e Formosa, para os 
mercados norte-ameri-
cano, europeu e asiá-
tico. Além do mamão, 
Bruno Pessoti também 
produz café, coco ver-
de e pimenta-do-reino, 
com lavouras em plena 
expansão. Ao todo, são 
quase 1000 hectares 
cultivados em quatro 
municípios do Norte do 
Estado: Linhares, Ara-
cruz, Sooretama e Vila 
Valério.


