My Farm Experience 2022: embarque confirmado!
Abril 2022

Georlei Haddad
Começamos a Newsletter de abril com uma pergunta: você sabe o que é networking? Networking é uma palavra em inglês, que
se refere a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém com os mesmos
interesses. E para o mundo dos negócios, um bom networking é fundamental! Você deve estar se perguntando: como eu consigo
construir um bom networking? A resposta é: vivendo experiências que proporcionem boas conexões!
Aqui na CAEP pensamos com prioridade no roteiro, visitas técnicas e momentos de lazer, mas pensamos em muito cuidado em
formar grupos potentes para trocas profissionais, que ao final, sabemos que se tornam amizades para uma vida.
Uma excelente oportunidade para conquistar um networking valioso é o My Farm Experience 2022. Este é um roteiro voltado
empresários, produtores rurais, fazendeiros ou profissionais do Agro que desejam conhecer novas tecnologias do setor.
Ao longo da nossa newsletter falaremos mais sobre essa viagem repleta de inovação, conhecimento e construção de
relacionamento. E tem mais novidades vindo por aí! Está chegando o novo programa de Intercâmbio Agrícola para Israel, que
agora é remunerado. Já na sessão a CAEP Transforma Vidas, fizemos uma entrevista com com Lúcio Guimarães, que há 15 anos
foi nosso intercambista e hoje é um Diretor de uma grande rede de maquinários.
Então, prepare-se!
Vem aí muita informação, novidades e experiências transformadoras pela frente. Desejo a você uma ótima leitura!

My Farm Experience 2022: uma experiência internacional no universo
tecnológico da agricultura americana!

O My Farm Experience é um roteiro muito especial, exclusivo da CAEP, que proporciona a grande experiência de conhecer o
modelo de Agronegócio mais forte do mundo: meio-oeste dos Estados Unidos, conhecido também como “Corn Belt” ou cinturão
do milho.
Os participantes terão a oportunidade de fazer uma introdução à Agricultura Americana em uma fazenda familiar robotizada, além
de fazer uma visita à fazenda de soja e milho, de alta performance e produtividade, agricultura de precisão e com processo de
sucessão familiar e a uma fazenda de grãos com produção de whisky à base de milho.
E não para por aí! O ponto alto da viagem é a visita a Farm Progress Show, a maior feira dinâmica de tecnologia agrícola do
mundo. Por mais de 50 anos, a feira conectou agricultores de todo o mundo com as principais empresas agrícolas. Segundo os
últimos dados divulgados, cerca de 86% dos participantes do evento são proprietários/operadores de fazendas e 96% estão
envolvidos na agricultura.
Neste ano, a feira acontecerá entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro de 2022, em Boone, Iowa. Serão mais de 800 acres
de área de demonstrações de campo, com equipamentos de semeadura, cultivo, colheita e agricultura de precisão, operando
simultaneamente. Em exposição estarão grandes fabricantes de equipamentos, sementes e defensivos agrícolas, instituições de
ensino. Essa é uma grande oportunidade de conferir as novidades de todos os segmentos da agricultura e pecuária,
principalmente no que diz respeito à tecnologia, que sempre surpreende os visitantes da feira.
Os momentos de lazer também estão garantidos! No roteiro exclusivo da CAEP temos um city tour em Chicago, incluindo Boat
Tour e 360 Hancock Observatory, e ainda uma tarde de compras em Outlets e na BassPro Shop - uma das lojas mais famosas de
caça e pesca americana.
Ficou interessado? Saiba que ainda dá tempo de garantir a sua vaga!
É só falar com os nossos especialistas e planejar o seu embarque!

Clique aqui para falar com um especialista CAEP

LANÇAMENTO: MOSHAV EM ISRAEL
O novo programa de Intercâmbio Agrícola da CAEP!
Mas antes, você sabe o que é o Moshavi?
CAEP te conta! Moshavi é uma comunidade agrícola cooperativa única, instituída em Israel há
cerca de um século. É composto por membros economicamente independentes que se
dedicam ao cultivo de alimentos para o país, com o uso das mais avançadas inovações
tecnológicas agrícolas.
Nossos exclusivos intercambistas trabalharão cinco dias por semana, realizando diversas
tarefas agrícolas, e terão a sexta e o sábado para passear e conhecer o país. Todos receberão
hospedagem, gratuita, comida e uma ajuda de custo. Os voluntários poderão contar com um
coordenador voluntário em todos os momentos para fornecer assistência, orientação e apoio
quando necessário. Um sonho Agro, não é?
Por que escolher o Moshavi?
Os participantes selecionados do programa terão a oportunidade de ganhar experiência
prática e vivenciar a agricultura em outro país, conhecer novos métodos agrícolas nos
campos, pomares, viveiros, estufas, viveiro de piscicultura, granjas e muito mais!
Essa é uma verdadeira imersão na cultural israelense, onde todos terão contato com
jovens do mundo todo, além de poder viajar para descobrir o rico contexto geográfico,
histórico e cultural de Israel.
Os intercambistas ainda terão atividades educacionais e workshop que abordam temas da
atualidade e questões como: sustentabilidade, gestão da água, reciclagem e outros temas
referentes aos desafios da agricultura local e a superação para o desenvolvimento.
O novo programa da CAEP é uma experiência marcante e transformadora! Essa é uma
excelente oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional, com duração mínima
de 3 meses e máximo de 1 ano, e ainda ajuda de custo.

Quais são os requisitos deste novo programa?
Os interessados pelos programa deverão ter entre 18 e 40 anos, boa comunicação em inglês, boa condição física e mental. E o
grande diferencial deste programa é que não é preciso ter experiência prática na área. O visto é concedido na chegada em Israel.
E aí? Gostou? Acredita que o Moshavi é para você?
CLIQUE AQUI e fale agora com os nossos especialistas!

A CAEP transforma vidas!
Hoje temos o prazer de apresentar o Lúcio Guimarães, que há 15 anos foi nosso
intercambista e hoje é um Diretor de uma grande rede de maquinários. Temos muito
orgulho em ter participado da história inspiradora de transformação de vida do Lucio
que manteve contato conosco e nos permitiu acompanhar seu crescimento.
Mas vamos deixar que ele mesmo nos conte sobre a sua história de transformação!
Lucio conte para os leitores da CAEP News, onde você estagiou e em que ano?
Inicialmente fui para a Califórnia, na cidade de Lodi onde me estagiei em uma
propriedade produtora de Leite no sistema Intensivo. Na época era mais de 1300
vacas em lactação. Posteriormente me mudei para o Texas, na cidade de Houston
onde por um curto período estagiei em uma Propriedade produtora de hortaliças
orgânicas. E por último mudei para o estado de Winsconsi na cidade de Green Bay,
nesta região estagiei em uma GreenHouse de produção de flores. Todo o meu
estágio aconteceu entre julho de 2005 a junho de 2006.
Qual o impacto que a CAEP impulsionou de melhora na sua vida, após o
intercâmbio e onde trabalha hoje em dia?
Acredito que os impactos em minha vida foram primeiro a maturidade e a definição
da área de atuação em meu retorno ao Brasil.
Quer saber mais sobre a história do Lúcio?
Histórias como a do Lucio nos inspiram a continuar nossa missão
de ampliar a educação internacional no Brasil.
Agradecemos ao Lucio essa valiosa contribuição e te convidamos
a ler a entrevista na íntegra do nosso blog!
CLIQUE AQUI!

Quer ficar por dentro de tudo o que aconteceu nas
nossas redes sociais? CLIQUE AQUI!
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