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SP: Projeto Agrodestaque será lançado na 53ª Semana  Luiz de Queiroz 

Para divulgar a importante contribuição que o egresso da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
(USP/Esalq) tem realizado ao longo dos anos na área de Ciências Agrárias, a instituição elaborou projeto 
que contemplará publicação de entrevistas com personalidades do setor na página da Assessoria de 
Comunicação (Acom) da Esalq e no site da Associação dos Ex-alunos da Esalq (Adealq). O lançamento 
oficial dessa iniciativa, que leva o nome de Projeto Agrodestaque, acontecerá na próxima sexta-feira (08), 
durante a tradicional Semana Luiz de Queiroz. 

Idealizado pelo diretor da Escola, Antonio Roque Dechen, e formatado pelos jornalistas da Assessoria de 
Comunicação, o projeto apresenta a atuação profissional de cada um dos entrevistados, bem como suas 
opiniões acerca de aspectos relacionadas ao mercado profissional e ao agronegócio brasileiro. Além da 
publicação nos sites da Escola e da Adealq, o material será enviado como sugestão de pauta aos veículos 
de comunicação de Piracicaba e região, bem como aos profissionais da mídia especializada. O formato 
será de entrevista ping-pong acompanhado de foto do destacado. 

"O projeto Agrodestaque possibilitará uma aproximação maior com nossos ex-alunos ao mesmo tempo em 
que teremos a oportunidade de levantarmos o perfil profissional de personalidades ligadas às ciências 
agrárias. Além disso, será traçada uma conexão entre sua atuação atual e as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão realizadas na Escola. O mais importante de tudo isso é que poderemos avaliar com 
maior detalhamento o sucesso do nosso egresso e mostrar à comunidade da USP, bem como a toda a 
sociedade, de que forma esses profissionais tem contribuído com o êxito do agronegócio brasileiro", 
destaca o diretor da Esalq. 

Entre os profissionais já entrevistados encontram-se Fernando Penteado Cardoso (Esalq F-36), fundador 
e presidente da Fundação Agrisus; Roberto Rodrigues (Esalq F-65), coordenador do Centro de 
Agronegócio da FGV e presidente do Conselho do Agronegócio da Fiesp; Cristiano Valter Simon (Esalq F-
65), atual presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários do Conselho do Agronegócio do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ondino Cleante Bataglia (Esalq F-67), presidente da 
Conplant - Consultoria, Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola; Luis Carlos Guedes Pinto 
(Esalq F-65), atual vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil. 
 
Por ser lançado durante a semana que homenageia engenheiros agrônomos e florestais, o projeto 
destacará, inicialmente, os profissionais que serão premiados pela Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Estado de São Paulo (Aeasp) e pela Associação Paulista dos Engenheiros Florestais 
(Apaef).  
 
Dessa forma, o Agrodestaque colocará no ar o engenheiro agrônomo Luis Carlos Guedes Pinto (Esalq F-
65), ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de junho/2006 a março/2007 e atual vice-
presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil; a engenheira florestal 
Celina Ferraz do Valle (Esalq F-76), consultora senior do Centro de Tecnologia da Fibria Celulose S.A, 
atuando junto aos pesquisadores das áreas de biotecnologia, fisiologia e melhoramento genético de 
florestas de eucalyptus; e o engenheiro florestal Paulo Henrique Groke Júnior (Esalq F-82), diretor de 
projetos ambientais do Instituto Ecofuturo, atuando no manejo florestal conservacionista, gestão de áreas 
protegidas e no desenvolvimento de políticas que sirvam de arcabouço para planos de sustentabilidade 
empresarial. 

 
Fonte:  Esalq/USP  


