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SAIBA MAIS SOBRE O PALESTRANTE: 
 
Ainor Francisco Lotério é Diretor da Empresa GENOMA PALESTRAS e 
Treinamentos Motivacionais, Mestre (M.Sc) em Gestão de Políticas Públicas 
(instituições, cultura e sustentabilidade). Engenheiro agrônomo, extensionista 
rural e professor (comunicação e metodologia, administração e 
empreendedorismo). Pós-graduado em: Gerenciamento de Marketing; Metodologia 
do Ensino Superior; Comunicação e Extensão, Estratégias de Desenvolvimento 
Sustentável. Cursa (nível de especialização): psicopedagogia e parapsicologia.  
 
Desenvolve a Agrosofia – filosofia e mística da vida com base nas forças da 
natureza, o sistema agronatural, onde utiliza plantas para melhor fixar os temas 
abordados. Trata-se de uma proposta ecoagradável. Um grande diferencial para 
estes tempos de aquecimento global, mudanças climáticas e de vida. 
 
É extensionista rural e foi diretor estadual de marketing e comunicação e 
recursos humanos da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural do Estado de Santa Catarina), prefeito municipal de Camboriú-SC, gestor 
estadual do Pró-Jovem Rural e Pesqueiro, professor universitário, radialista e 
voluntário de causas sociais e ambientais, integrante de diversos conselhos de 
desenvolvimento e organizações não governamentais. 
 
Brilhante comunicador (radialista há três décadas, foi apresentador de 
programas de TV, redator de jornais e editor de revista), dá um show de interação 
e reflexão com a platéia em suas palestras.  
 
Sua linha de atuação: motivação e comportamento humano, educação, trabalho 
em equipe, qualidade de vida, agricultura e meio ambiente, cooperativismo, saúde 
e segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho (SIPAT, s), políticas 
públicas, sucesso em vendas, etc. 
Confira os temas, mensagens em áudio, fotos, textos, vídeos, alguns clientes e 
depoimentos. 
 
Para melhor conhecer a carreira deste palestrante profissional clique em "currículo 
do palestrante".  
 
“Na busca de melhores resultados para a sua vida, sua empresa, seu evento e 
sua família, diga para você hoje: Eu quero! Eu posso! Eu vou! Eu faço! Eu consigo! 
Diga ainda mais: Eu vim! Eu vi! Eu lutei! Eu venci! Obrigado por sua atenção e até 
breve, na alegria de viver, se Deus quiser e Ele quer!” (Ainor Lotério). 
 
 


