
MENTORIAS SUSTENTAGRO 2030 

 
Neste programa online, nossos facilitadores estarão à disposição de 

um pequeno grupo (até 10 pessoas) em cinco encontros (nas duas primeiras 
semanas de setembro 2022), das 19h às 21h, auxiliando e desenvolvendo as 
áreas pessoais e profissionais dos participantes. 

 

A cada sessão, um tema específico será trabalhado. Sendo eles: 
 

1° mentoria Tema: Revendo Rumos; 2° mentoria Tema: Diferenciais de 
Agrolíderes; 3° mentoria Tema: Propósito e Inspiração; 4° mentoria Tema: 
Sustentabilidade no Agro; 5° mentoria Tema: Preparando sua decolagem. 

 

Os resultados obtidos pelos participantes têm incrementado 
significativamente suas carreiras e seus agronegócios, em todos os elos das cadeias 
produtivas em quase todo território nacional. 

 

Sobre o facilitador: 
O curso foi modelado por equipe multidisciplinar, liderada pelo Master 

Trainer do Agro Alexander Dornelles. Ele é técnico em agropecuária (IFRJ), 
médico-veterinário (UFRuralRJ), especializado em agronegócios (UnB), possui 
aperfeiçoamentos em Empreendedorismo na Educação Profissional (UFSC) e em 
Política e Estratégia (Escola Superior de Guerra - ESG-Brasília). Ele possui 
especializações em Gestão Pública (Escola Nacional de Administração Pública), 
Qualidade de Alimentos (UFRJ) e Mestrado em Tecnologia de Alimentos de Origem 
Animal (UFF). Também possui formação nacional em Coaching pela Sociedade 
Brasileira de Coaching (SBC/SP), formações internacionais presenciais de 
empreendedores Quantum Leap (Success Resources), cursos com Tony Robbins e 
Blair Singer, com certificações internacionais nos cursos Train the Trainer e Master 
Facilitator Program.  

Sobre os mentores: 
O Dr. Hernán Chiriboga, Engenheiro Agrônomo, especialista na 

formação de líderes no agro, Ex-Ministro da Agricultura do Equador e atual 
representante do IICA no Chile. 

 

Além disso, dois Casos de Sucesso para você se inspirar e se espelhar 
em suas trajetórias: 

Joe Valle – Engenheiro Florestal, Produtor Rural e Empresário. Um dos 
maiores produtores de hortaliças orgânicas da América Latina e o maior do 
Brasil. Ele é um dos pioneiros na produção de orgânicos no país, que faz uma 
gestão empresarial moderna, sustentável (social, econômica e ambiental) e exemplar 
na Fazenda Malunga. Os negócios da Malunga vão desde a fazenda, passando pela 
agroindústria até uma rede varejista própria. 

Mauroni Cangussu – Médico veterinário especializado em Reprodução e 
Sistemas Silvipastoris, Produtor Rural, referência na prática de Pecuária 
Regenerativa, proprietário da Fazenda Mona Lisa e da Agrosal Suplementos 
Minerais, Presidente do Centro Brasileiro de Pecuária Sustentável e membro da 
Global Agenda for Sustainable Livestock da FAO/ONU. 

 
Fale conosco: 
(99) 991002254 
atendimento@educacaoassertiva.com.br 
@educacaoassertiva 


