
Instituição 
USP/Esalq 
ESPM-Sul 
ESPM -SP 
FGV 
Faculdade CNA 
Faculdade CNA 

AGRONEGÓCIOS 

Curso 
MBA em Agronegócios 
Gestão do Agronegócio 
Marketing e Carreira no Agronegócio 
MBA em Gestão de Agronegócios 
Pós-graduação em Gestão Empresarial no Agronegócio 
Pós-graduação em Gestão de Projetos no Agronegócio 

23 de março 
Julho• 
Agosto 
Semestral* 
Semestral** 

a distância 
presencial 
presencial 
presencial 
presencial 
presencial 

• data da nova turma ainda não foi definida 

PRÊMIOS •• mediante publicação de edital de processo seletivo 

Nome Prazo lnsc:rl o 
CNAAgro Brasi l http://www.cnabrasil.org.br 

http://www.premiojornalismo.com.br/ •• 
http://www.sindilat.com.br/ 
https://go.alltech.com/premioalltech** 

Massey Ferguson de Jornalismo -
Sindilat de Jornalismo* 
PrêmioAlltech de Jornalismo Podem concorrer reportagens produzidas e veiculadas 

entre 19 de março de 2017 e 19 de março de 2018. 

A 

• Edital não foi definido ainda 
** Versão 2018 entrará em breve no ar 

EXPERIENCIA 
; 

E A PRINCIPAL 
~ 

FORMAÇAODE 
JORNALISTAS 

DO SETOR 
FALTA DE CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CATEGORIA FAZ PROFISSIONAIS 

APRENDEREM 'NA RAÇA' OS TRÂMITES DO AGRONEGÓCIO 

POR MÁRCIA RODRIGUES 
Em colaboração 
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-
lnscri~o 

360 horas/aula 
360 horas/aula 
9 horas/aula 
432 horas/aula 
360 horas/aula 
360 horas/aula 

RS 10.620 
R$ 24.402 
RS1.150 

https://academico.pecege.org.br/Person/EnrollmentCompact/349 
http://www2.espm.br/cursos/espm-sul/pos-em-gestao-do-agronegocio-O 
http://www2.espm.br/cursos/espm-sao-paulo/marketing-e-carreira-no-agronegocio ** 
http://mgm-saopaulo.fgv.br/cursos/agronegocio 
http://www.facu ldadecna.eom.br/selecao#.WnlDIK6nEdV 

•• informações 
sobre a turma do 
segundo semestre 
ainda não foram 
atualizadas no site 

http://www.faculdadecna.eom.br/selecao#.WnlDIK6nEdV 

EVENTOS DO SETOR 

Expozebu 

Agrishow 
Congresso Brasileiro de Soja (CBSoja) 
Ecomondo Brasil - Feira e Simpósio 
Internacional de Soluções Sustentáveis 
para o Meio Ambiente - Road Show 
17° Congresso Brasileiro do Agronegócio 

Congresso Nacional de Milho e Sorgo 

Qu 
28 de abril até 6 maio 

30 de abril a 4 de maio 
11 a 14 de junho 
26 a 28 de junho 

6 de agosto 

10 a 14 de setembro 

uando Mauro Zanatta foi convidado 
pelo jornalista Ismar Cardona para 
produzir uma matéria de agronegócios 
na extinta Gazeta Mercantil, em 1997, 
ele não imaginava que tomaria gosto 

pela área e se tornaria um grande especialista do setor. 
A reportagem, que tratava sobre a ida da Perdigão 

para a cidade de Rio Verde, em Goiás, o fez perceber 
que era possível falar sobre vários aspectos do jor
nalismo dentro do agronegócio. "Fiquei uma semana 
fazendo raio-x na cidade e vi que é possível retratar o 
mundo real e a vida cotidiana ligando tudo ao agrone
gócio, que é um setor fundamental para a economia. 
Recebi outras propostas para mudar de área, mas per
maneci na cobertura do setor até 2011." 

Para Zanatta, a especialização foi sem dúvida o que 
o impulsionou a receber alguns prêmios na carreira. 
"Se você está acompanhando o dia a dia 
de um setor, de uma empresa ou uma i 
área específica, você está em contato f 
diretamente com as fontes e fica mais 

0 

fácil identificar a notícia. Às vezes, ela 
não vira o lead, mas juntando o quebra
-cabeça, você pode transformá- la em 
uma grande matéria especial." 

O jornalista, que não trabalha mais nas 
redações, hoje é dono da Zanatta & Lacerda 
Comunicação e da CasaAgro Comunicação 
Digital, além de comentarista e analista de 
política e economia do Canal Rural. 

Altair Albuquerque, membro da As-

Parque de Exposições Fernando 
Costa em Uberaba (MG) 
Ribeirão Preto (SP) 

Informações 
https://goo.gl/DFsgyb 

https://www.agrishow.com.br 
http://www.cbsoja.eom.br/ Centro de Convenções de Goiânia-GO 

Hotel Transamérica em São Paulo http: www.ecomondobrasil.com.br 

Av. das Nações Unidas, 12559 -
Brooklín Novo (São Paulo) 
Lavras (MG) 

http://www.abag.eom.br/ 

http://www.abms.org.br/cnms/ 

sociação Brasileira de Jornalistas, Radialistas e Veí
culos de Comunicação do Agronegócio (Agrocom) e 
diretor da Agência Texto Comunicação Corporativa, 
concorda com Zanatta e diz que há poucos cursos de 
especialização no mercado. Por este motivo, acredita 
que a experiência é a principal formação dos profissio
nais. "Na minha empresa eu tenho vinte jornalistas, a 
maior parte eu contratei recém-formada." 

A Folha de S.Paulo criou, no ano passado, o Pro
grama de Jornalismo Especializado em Agroindús
tria Sustentável. Segundo Suzana Singer, editora de 
treinamento, seminários e eventos, o jornal detectou 
que o tema agronegócio sustentável tem um campo 
grande de noticiário, que não é muito explorado, e 
por isso resolveu investir. 

Na primeira edição do programa foram abertas dez 
vagas para jornalistas de qualquer veículo. Singer não 

confirmou se haverá o curso nova
mente neste ano, mas afirma que o 
jornal está sempre oferecendo treina
mento nas mais diversas áreas. 

Para a editora, a especialização traz 
um diferencial ao jornalista que lhe dá 
destaque ao competir por uma vaga. 

Para ajudar os jornalistas que se 
interessam pela área ou cobrem o 
setor, IMPRENSA selecionou al
guns cursos de especialização, al
guns prêmios para se inscrever e a 
agenda com os principais eventos 
do setor neste ano. D 
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