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Conselheiro da IHARA recebe Prêmio “Personalidade d o 
Agronegócio” 2013 

Diretores e gerentes irão prestigiar o conselheiro da empresa em solenidade de entrega do troféu Personalidade do 
Agronegócio. 

O conselheiro da IHARA e engenheiro agrônomo, Cristiano Walter Simon, irá receber na próxima segunda-feira, dia 
05 de agosto, o prêmio Personalidade do Agronegócio “Ney Bittencourt de Araújo”, concedido pela Associação 
Brasileira de Agronegócio (ABAG). Simon está sendo homenageado devido a sua trajetória profissional, de quase 50 
anos, em favor do desenvolvimento agrícola nacional. 

A solenidade de entrega do Prêmio está agendada durante a programação do 12º Congresso Brasileiro de 
Agronegócio, que acontecerá no Sheraton São Paulo WTC Hotel, localizado na capital paulista. O troféu é concedido 
a personalidades de atuação nacional e regional que contribuem com a história e o sucesso do agronegócio 
brasileiro. 

“Estou muito honrado e certamente essa homenagem se deve, em grande parte, aos quase 50 anos da minha 
atuação em defesa da utilização de novas tecnologias (insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos) para 
aumentar a produtividade das lavouras, na preservação ambiental, no manejo integrado e em tudo aquilo que 
contribui para o progresso da agricultura brasileira”, comenta Cristiano. 

Segundo o conselheiro da IHARA, esse prêmio também contempla toda à comunidade agrícola, que busca parcerias 
com empresas privadas, entidades de classe e instituições de ensino visando à sustentabilidade da agricultura 
brasileira, que tem um papel importante no abastecimento do mercado nacional e internacional de alimentos, fibras e 
bioenergia. 

Para a IHARA é uma honra e uma alegria muito grande saber que um de seus conselheiros está recebendo essa 
homenagem, porque é um reconhecimento também do trabalho desenvolvido pela empresa em parceria com o 
profissional que faz a diferença no cenário da agricultura do Brasil. “Este Prêmio mostra ainda que estamos no 
caminho certo e esperamos dar continuidade a essa trajetória de sucesso, contribuindo cada vez mais com o 
crescimento do setor que é tão importante para a economia do País. Parabenizamos o nosso conselheiro Cristiano 
por mais esta conquista, um excelente profissional que tem contribuído com sua experiência e firmado uma relação 
de confiança com a IHARA”, enfatiza o presidente da empresa, Júlio Borges. 

Cristiano Walter Simon é formado em engenharia agronômica pela ESALQ/USP, pós-graduado em Administração de 
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e possui Ciclo de Extensão CE-I/92 pela Escola Superior de Guerra. Além 
de conselheiro da IHARA, Simon também atua à frente de outros órgãos do setor, entre eles: CWS Consultoria em 
Agronegócio, Câmara Temática de Insumos Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Associação de ex-alunos da Escola Superior “Luiz de Queiroz”, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado 
de São Paulo, Conselho Superior do Agronegócio da FIESP e no INPEV - Instituto de Processamento de 
Embalagens Vazias. 

 


