
O 2°Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, no

Transamerica Expo Center, em São Paulo, acaba de divulgar sua programação com muitas novidades.

Com o tema Liderança Globalizada, Empreendedora e Integrada, o evento trará, este ano, 50

palestrantes, inclusive internacionais, como Krysta Harden, Vice-President of Public Policy and Chief

Sustainability Officer DuPont, Chanda Berk, Diretora do Agricultural Trade Office do USDA no Brasil, e

María Beatriz Giraudo, Presidente da Associação Argentina de Produtores.

Outra novidade que já gera expectativas é a apresentação do resultado da pesquisa exclusiva "Todas as

Mulheres do Agronegócio", realizada pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e o IPESO

Instituto de Pesquisa, de Victor Trujillo.

Com o objetivo de conhecer a mulher antes e depois da porteira de todo o país, a pesquisa irá levantar

informações sobre conhecimento do conceito agronegócio, desafios ao gênero, aspirações profissionais,

uso da tecnologia para gerir o negócio e agricultoras de batom, com destaque para vaidade e cuidados

pessoais. Esta iniciativa tem o patrocínio das empresas DuPont, Adama, Matsuda e Yara.

O Congresso irá apresentar 15 workshops práticos e também inéditos. Um dos destaques é o Mulheres

Inspiradoras que reunirá Maria Iraclézia de Araújo, Presidente da SRM, Norma Gatto, Proprietária da

Fazenda Argerima, Elizabeth Cirne-Lima, Produtora, e Edy Elaine Tarrafel, Presidente dos Sindicatos

Rurais de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, para discutirem sobre o dia a dia no agronegócio. A ideia

deste workshop surgiu quando Renata Camargo, Executiva do Transamerica Expo responsável pelo

Congresso, conheceu essas mulheres, em Maringá, em maio deste ano, e o objetivo é dividir com o

público a mesma experiência que a inspirou.

Mais de 65% dos 800 congressistas já se inscreveram para o evento, vindos dos estados de Tocantins,

Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do

Sul, Acre, Bahia, São Paulo e do Distrito Federal.

Além das inscrições individuais, também estão sendo vendidos ingressos para grupos como a Aprosoja,

de Mato Grosso do Sul, o Sebrae, de Tocantins, a Comigo, de Goiás, e o Sicred, do Paraná, São Paulo e

Rio de Janeiro.

"O 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio vem contribuir para desenvolver e consolidar o

espaço que as mulheres ocupam cada vez mais no setor do agronegócio. O evento vai propiciar

conhecimentos importantes para as mulheres que são líderes ou querem desenvolver a liderança neste

setor e principalmente um momento para ampliar a rede de relacionamento com os mais diversos

integrantes da cadeia. Será uma honra participar deste evento pensado com tanto carinho e

profissionalismo para o público feminino, onde poderei falar sobre duas paixões na minha vida, o

Cooperativismo de Crédito e o Crédito Rural", declara Marilucia Dalfert, Gerente de Crédito Rural do

Sicredi.

Entre os Patrocinadores estão as empresas Syngenta, Senar, Yara, Agrichem e John Deere. Os

Apoiadores são AGCO, AgroMarketing Mix, Agropalma, Albaugh, Aquavac, Belgo Arames, Bradesco,

Camila Klein, Cargil, Cieli di Toscana, FLC Assessoria Jurídica Empresarial, Jacto, Irrigabras, Lilla, Huck

Otranto, Camargo Advogados, Master Agro, Mosaic, PlantDefender, RCA e Tortuga|DSM.

Também foram firmadas Alianças Estratégicas com ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural e

Agronegócio), Aboissa, Aprosoja, Castrolanda, Cocamar, Comigo, Farsul, Núcleo Feminino do

Agronegócio (NFA), Rabobank, Sebrae, SRB (Sociedade Rural Brasileira) e SRM (Sociedade Rural de

Maringá).

O Transamerica Expo Center promove, organiza e realiza o evento, que tem o apoio institucional da
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ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e a coordenação de conteúdo da BioMarketing.

Mais informações sobre o 2° Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio através do site oficial do

e v e n t o  w w w . m u l h e r e s d o a g r o . c o m . b r .  V i s i t e  t a m b é m  a  p á g i n a  d o  F a c e b o o k

(https://www.facebook.com/mulheresdoagro/?fref=ts) ou, se preferir, fale com Renata Camargo, Executiva

do Transamerica Expo responsável pelo evento, através do telefone (11) 5643-3009.
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