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Prêmio Novo Agro
Um prêmio à altura do agronegócio brasileiro.
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CONHEÇA OS FINALISTAS
e aguarde até o dia 24/09 para descobrir os vencedores

Conheça os nalistas
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Inovação
Pequenos produtores
Patricia Migliorini - Renascença /PR
Maximiliano Zanchetta - Conchas/SP
Regina Gruisen Breg Yeda - Holambra /SP

Médio/grandes produtores
Gustavo Antonio Alves - Uberlândia /MG
Thiago Mansur - Bonópolis/GO
Danubio Martins - Hortolândia /SP

Sustentabilidade
Pequenos produtores
Maurílio Figueiredo Cristófani - Ribeirão Preto/SP
Carlos Natalicio Domingues Mothé - Cidade Praiana/RJ
Valdemir Assarisse - Piracicaba/SP

Médio/grandes produtores
Valter Jose Potter - Dom Pedrito/RS
José Eduardo de Macedo Soares Jr - Cuiaba/MT
Eduardo Folley Coelho - Campo Grande /MS
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Empreendedorismo
Pequenos produtores
Claudine Ap Saldanha Junior - São Carlos/SP
Artur Queiroz de Sousa - Cambuquira/MG
Luiz Pianta - Estrela/RS

Médio/grandes produtores
José Camilo Mendonça - Cristais Paulista/SP
Sueli Noronha Kaiser - Paranaíba/MS
Alaor Procopio de Avila Filho - Indiara/GO
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Mulher na gestão
Pequenos produtores
Simone Carneiro de Morais Sousa - Cambuquira/MG
Neiva Sirlei wurfel Ebrin - Horizontina/RS
Sônia Aparecida da Silva Bonato - Ipameri/GO

Médio/grandes produtores
Carmem Lucia Chaves De Brito - Três Pontas/MG
Claudia Helena Carlomagno - Cornelio Procopio/PR
Maria Christina Clemencio Gonzaga Pacheco - Costa Rica/MS

O agronegócio é um setor estratégico com o desa o de produzir mais com o
menor impacto ambiental. Por isso, o Santander se uniu aos maiores
especialistas em Agronegócio da Esalq/USP para criar um prêmio realmente
signi cativo para o pequeno e grande produtor: o Prêmio Novo Agro. Seu
objetivo é valorizar e reconhecer práticas em prol da agricultura e pecuária
brasileira, oferecendo prêmios nas seguintes categorias:

Inovação
Criação de um produto, serviço, processo novo ou
signi cativamente melhorado. As inovações visam a
https://www.premionovoagro.com.br/
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redução dos custos, a melhoria na qualidade, na
produção e na distribuição de novos produtos/serviços.

Sustentabilidade
Toda e qualquer ação que promova o desenvolvimento
econômico sem impactar negativamente o ambiente e
que contribua com a melhoria das condições sociais.

Convide seus amigos para participar
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Período de participação de 29/04/2018 a 31/07/2018. Podem participar deste Concurso (Prêmio Novo
Agro 2018) todas as pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos no ato de inscrição para participar, com
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) válido junto ao Ministério da Fazenda, residentes e domiciliadas nas
áreas de execução deste Concurso, que sejam (i) produtores rurais; e (ii) proprietários de imóveis rurais
classi cados como pequena, média e grande propriedade. Este Concurso possui como objetivos: (i)
reconhecer produtores rurais (pessoas físicas), proprietários de imóveis rurais, que possuam atitude e
espírito empreendedores em prol do desenvolvimento da agricultura e pecuária brasileira; (ii) conectar
histórias dos ambientes rurais e urbano; e (iii) valorizar práticas que disseminem conhecimentos. Por
meio de uma Comissão de Seleção, formada e composta por 3 (três) pro ssionais de nidos a seu
exclusivo critério, avaliará e selecionará até 6 (seis) Participantes de Pequeno Porte e até 6 (seis) de
Médio/Grande Porte para cada uma das 4 (quatro) categorias, totalizando até 48 (quarenta e oito)
Participantes pré-selecionados. Consulte previamente o regulamento para conhecer todas as condições
para participar em premionovoagro.com.br. O nome ESALQ é uma marca pertencente a Universidade de
São Paulo - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) é uma unidade da Universidade de
São Paulo (USP) voltada ao ensino, pesquisa e extensão universitária nas áreas das ciências agrárias,
sociais aplicadas e ambientais, localizada no Campus "Luiz de Queiroz" da USP.
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 01.000371/2018

Dúvidas? Entre em contato pelo email
promocaosantander@santander.com.br
© 2018 Prêmio Novo Agro. Todos os direitos reservados
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