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Ganhador do Prêmio ABAG/RP de Jornalismo,
Categoria Jovem Talento, vai representar o Brasil em
conferência mundial
A Bayer e duas associações belgas de jovens agricultores, a Groene Kring e a Fédération
des Jeunes Agriculteurs, serão as anfitriãs da terceira conferência global
“Youth Ag-Summit”, em outubro, em Bruxelas

J

ovens do mundo inteiro, ligados ao campo ou não, foram convidados a participar
de um concurso de redação para
concorrer a uma vaga para a terceira conferência global “Youth
Ag-Summit”. O tema: “Como
alimentar um planeta faminto?”

e aprender sobre agricultura.
Além disso, serão instigados a
compartilhar as ideias que os
levaram até lá, desenvolver soluções, discutir e retornar aos seus
países como “jovens líderes”
dispostos a fazer a diferença.

O objetivo da iniciativa foi
envolver pessoas, entre 19 e
25 anos, na discussão sobre a
fome e assuntos ligados à segurança alimentar, para assim
impulsionar o debate sobre
agricultura e sustentabilidade.
O assunto despertou o interesse de 1.200 jovens de todos
os continentes, e destes, 100 foram escolhidos, entre os quais
5 brasileiros. A seleção foi feita
a partir das opiniões de cada
um e da paixão demonstrada
em contribuir para equacionar
a questão da fome no mundo.
No Summit eles terão a oportunidade de realizar trabalhos
em grupo, visitar indústrias,
ouvir palestras de especialistas

Entre os brasileiros está o jornalista Paulo Palma Beraldo, que
durante 4 anos consecutivos participou dos Ciclos de Palestras
e Visitas do Prêmio ABAG/RP
de Jornalismo “José Hamilton
Ribeiro”. O então estudante de
jornalismo, já em primeira participação no Prêmio, em 2013,
teve uma grande empatia com
o tema agro. Começou, a partir
daquele momento, a se dedicar
aos assuntos ligados à agricultu-

ra e à pecuária. Criou um blog,
“De Olho no Campo”, um espaço onde tanto escrevia, quanto
compartilhava notícias do setor.
Fez estágios em diversas organizações ligadas ao agronegócio.
Paulo venceu o Prêmio da
ABAG/RP por duas vezes, em
2013 e 2016. O Jovem Talento estará entre os 100 youngers
líderes em Bruxelas, entre os
dias 9 e 13 de outubro de 2017.
Quando soube que havia sido
selecionado como representante
do Brasil para o “3º Youth AgSummit”, Paulo Beraldo fez
questão de compartilhar a boa
notícia com a ABAG/RP e
enviou a mensagem a seguir.
“Não tive como não pensar na
ABAG/RP quando recebi a notícia de que havia sido selecionado para representar o meu país,
em um Congresso Internacional
de Agricultura, na Bélgica. Ainda mais sabendo que sou o único jornalista, entre os 100 jovens
selecionados do mundo todo.

Paulo Palma Beraldo

Era dezembro de 2016
quando conheci o “3º Youth
Ag-Summit” e sua sugestão
de escrever um artigo com
propostas para contribuir para
reduzir a fome no planeta.
Decidi escrever o texto, já que
é um assunto sobre o qual me
informo com frequência e
me preocupo muito. E então
recentemente recebi a notícia
maravilhosa de que sou um
dos 100 escolhidos entre quase
1.200 pessoas, de 95 países.

Meu interesse por agricultura era natural: nasci e
passei quase a vida toda no
campo. Mas o interesse profissional pelo jornalismo agropecuário, sem dúvida, surgiu
com a ABAG Ribeirão Preto,
lá em 2013. Não imaginava
que existia um campo jornalístico cheio de boas histórias, e que não recebe a devida atenção e importância.
Tudo começou com as palestras e visitas a propriedades rurais e indústrias. Conversas com pessoas dos mais
diversos ramos: café, grãos,
frutas, açúcar e etanol. Poder vivenciar aquela reali-

...vivenciar aquela realidade, como
jornalista, durante
alguns dias foi inspirador. Um mundo
que se abriu e no
qual quero continuar.

dade, como jornalista, durante alguns dias foi inspirador. Um mundo que se abriu,
e no qual quero continuar.
O tempo passou e o interesse
pelo jornalismo rural se materializou no primeiro estágio, na
Federação de Agricultores Familiares do Estado de SP (Fetaesp). Também trabalhei na
Agrishow, à convite da ABAG/
RP, oportunidade incrível. Depois, fui para o Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea), da Esalq/
USP, um dos principais centros
de pesquisa do setor agropecuário. E desde aí um fio foi conduzindo ao outro até terminar
o curso. O TCC? Um blog de
jornalismo agropecuário chamado “De Olho no Campo”.
Participei do prêmio da
ABAG/RP em quatro edições - todo o período em que
estive na Unesp - e consegui
vencer duas. Foi uma confirmação, muito feliz, de que
me vejo um dia trabalhando
com foco no setor de agronegócio. Não tenho como terminar esse texto de forma diferente: obrigado, ABAG/RP!
Um abraço,
Paulo Palma Beraldo”
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