Bem-vindos a Edição Especial de 1 ano da CAEP NEWS!
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Flávio Salvadego
Começamos o ano de 2022 comemorando um ano deste projeto que há muito tempo desejamos tirar do papel: a CAEP News!
Já são 12 edições onde falamos sobre a realização de eventos online de sucesso, lives de diversos assuntos, com muitas
histórias, trocas de experiências e conhecimento e muitas informações valiosas e relevantes para você que nos acompanha. Para
este novo ano, as perspectivas são ótimas! Os embarques do intercâmbio agrícola e de estudos já estão confirmados, estamos
cuidando de todos os detalhes e planejando as experiências de grupos que irão embarcar com destino as viagens técnicas e
lançaremos novos produtos muito em breve. Assim como o agro que não pára, a CAEP segue mais viva do que nunca!
Nesta edição comemorativa, falaremos sobre como nasce a CAEP News, mostraremos que a viagem técnica também têm
momentos de lazer, contaremos um pouco da história de um dos intercambistas que teve a vida transformada através da CAEP,
e claro, teremos a nossa já conhecida Retrospectiva 2021. Então, é hora de conferir tudo isso e comemorar com a gente!

12 edições de CAEP News e bem mais de 12 motivos para comemorar!

A CAEP News nasceu do nosso desejo de fomentar a educação internacional e compartilhar informações sobre os mais
importantes destinos Agro, afinal a CAEP é pura conexão com os campos do mundo! Nossa newsletter é enviada mensalmente
para todos os nossos queridos clientes e parceiros, e para que isso aconteça nossos especialistas se dedicam muito nos
bastidores.
Nos reunimos mensalmente para fazer a reunião de pauta, onde falamos sobre temas relevante e definimos o que será destaque
na nossa newsletter. E acredite: muitos assuntos ficam de fora! A partir daí, desenvolvemos todos os textos com a equipe de
marketing e selecionamos criteriosamente as fotos que irão ilustrar a edição. Nessa fase, o nosso designer entra em ação para
desenvolver o arquivo com todas as nossas ideias! E ainda temos revisão, correção, montagem do layout, teste...Até que esse
e-mail chega aí na sua caixa de entrada!
A cada disparo de e-mail abordamos mais de 20 mil pessoas de diversos segmentos do Agro! Temos alunos, professores,
coordenadores, produtores, agrônomos, clientes...E muito mais! A CAEP hoje, além de ser um negócio reconhecido de viagens,
é um elo conector entre os mais diversos profissionais do Agronegócio. Há também quem receba a nossa News via Telegram ou
WhatsApp. Sim, nós também temos a versão mobile, assim todos podem ficar por dentro de todas as novidades do segmento!
Para levar as melhores notícias para você, que é profissional do Agro, os nossos especialistas acompanham de perto todas as
novidades do setor: dados, tendências nacionais e internacionais, curiosidades, notícias e informações relevantes. Aqui nós
vivemos o Agro diariamente e intensamente, ele está no nosso DNA! Ao ler cada uma das 12 edições da CAEP News você pode
comprovar isso.
Por todo esse esforço e trabalho árduo, que é visto e elogiado por vocês, que temos muitos motivos para comemorar!

Viagem técnica: lazer e conhecimento em um só destino!
Sabia que ao realizar uma viagem técnica, você otimizará o seu tempo? Nós explicaremos o porquê! Durante as nossas
experiências temos muitos momentos de lazer, interação cultural e troca de conhecimento. Ou seja, você une trabalho e
diversão em uma só viagem! Quer motivo melhor para programar a sua viagem técnica em 2022? Para te inspirar a planejar
a sua experiência com a CAEP, falaremos sobre dois destinos que chamaram muita atenção nas nossas redes sociais:
EXPO DUBAI – Este é um destino surpreendente e encantador! Por lá você verá de perto muita tecnologia, inovação e
marcará presença um dos maiores eventos Globais do mundo: a Expo Dubai!
Serão 192 Nações, reunidas em torno de um foco comum: construir um futuro mais seguro e sustentável para todos! Teremos
demonstrações de novas tecnologias, muita interatividade, inspiração para novas perspectivas sobre temas climáticos,
energias renováveis, conectividade, saúde, área de mobilidade urbana e muitas ideias construtivas.
E tem mais! Faremos uma visita técnica a uma propriedade de pecuária nos arredores de Dubai e você terá a experiência de
fazer um safari no deserto, encerrando com um jantar em um cenário indescritível, para que você possa se conectar a um
destino diferente de tudo o que já viu!
FRUIT LOGISTICA - A principal feira comercial da indústria global de frutas frescas foi adiada e acontecerá entre os dias 5 e
7 de abril de 2022, em Berlim. O evento apresentará as novidades dos setores alimentícios, de verduras e legumes, frutas,
processamento de alimentos e muito mais!
Serão cerca de 3.334 expositores no total, sendo 3.033 do exterior, vindos de 91 países, totalizando aproximadamente 72.704
visitantes comerciais. Uma feira com grandes números, que promete dar ao setor uma amostra de como o comércio de frutas
se desenvolverá a médio e longo prazo.
Teremos ainda um tour em Berlim, que inclui: Muro de Berlim, Portão de Brandenburgo, Memorial do Holocausto, Avenida
Unter den Linden e Ilha dos Museus, Alexanderplatz e Torre de TV, Kurfürstendamm, Gedächtniskirche e Kadewe. Além de
uma visita ao Porto de Hamburgo e ao Centro Logístico de importação e exportação de Hamburgo. Essa é uma viagem
repleta de networking, relacionamento e momentos de lazer!
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A CAEP transforma vidas!
Reconhecimento. Nesta sessão da CAEP News você conhecerá histórias de profissionais
ex-intercambistas CAEP que são verdadeiros talentos do Agro! Vamos apresentar nossos
ex-alunos que acreditaram nos seus sonhos e que anos atrás escolheram a CAEP como
programa de educação internacional e com isso puderam vivenciar a transformação em
suas vidas pessoais, profissionais assim como proporcionar significativas mudanças na
vida de suas famílias.
Começaremos falando sobre o Erick Hertel Almeida, que foi nosso estagiário em 2012. Na época ele tinha apenas 20 anos, estava
cursando Agronomia na FAIT e estagiou numa fazenda de grãos na cidade de Taylor, Dakota do Norte, Estados Unidos. Já em
2014 ele foi para Australia, também estagiar com grãos.
A expectativa que ele tinha era ter crescimento pessoal, profissional e aprimoramento de tecnologia no Agro. Mas essas
expectativas foram superadas: " A CAEP mostra para as pessoas o quanto é importante conhecer uma nova cultura, a diferença
nas prioridades e a maneira de como tomar decisões na propriedade, e o quanto isso interfere no resultado final. "To make it short,
meus filhos não vão crescer sem uma experiência dessa! ".
Ao voltar da Australia, em 2015, ele começou a plantar 30 hectares. Atualmente, o Erick planta 1200 hectares de soja no município
de Itapeva, São Paulo, é um dos top 5 em área produzida e como diz ele: "na raça, sem ser 1ha do pai ou herança".

Ao longos dessas 12 edições da CAEP News, falamos sobre temas relevantes e importantes para você que é do Agronegócio!
Tivemos muitas conquistas, superamos desafios e seguimos trabalhando para levar as melhores notícias para você.
Realizamos um incrível encontro virtual de professores de agronomia de diversos cantos do país, trabalhamos em conjunto para
realizar o já tradicional e esperado My Farm Experience Virtual, fizemos lives com renomados profissionais do Agro e
conquistamos a certificação da EcoVadis, empresa mundial de classificações de sustentabilidade empresarial. Por isso, temos
muito orgulho de tudo o que realizamos até aqui!
Neste novo ano, o objetivo é continuar trabalhando para conectar você, profissional do Agro, aos campos do mundo com
excelência, mantendo o nosso já conhecido “padrão CAEP” de qualidade. Será uma prazer cuidar dos detalhes de cada
experiência! Teremos um novo ano pela frente para transformar vidas e realizar sonhos! Agora queremos saber: podemos contar
com você nos próximos 12 meses? Esperamos que sim!
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