DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA
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Piracicaba, 26 de agosto de 2003.

Esalq e ABAR organizam Congresso Mundial de Administração Rural em Campinas
O Brasil será a sede do próximo Congresso Mundial de Administração Rural da IFMA
(International Farm Management Association), Associação Internacional de Administração Rural, que
acontece em agosto de 2005. O evento será realizado em Campinas, sob a organização da ABAR –
Associação Brasileira de Administração Rural - e de professores da Esalq/USP (Piracicaba), que integram
a IFMA. No Congresso deste ano, ocorrido de 10 a 15 de agosto em Perth, na costa leste da Austrália, o
pesquisador do Cepea e professor da Esalq/USP Sergio De Zen foi eleito o novo representante brasileiro
do Conselho da IFMA. Ele substitui o também professor da Esalq Fernando C. Peres.
A IFMA é uma entidade sem fins lucrativos, coordenada por um Conselho que tem como
principais atividades a organização do congresso internacional a cada dois anos, a publicação do Jornal
Internacional

de

Administração

Rural

(http://www.curtin.edu.au/curtin/muresk/jifm/index.htm)

e

estimular a troca de informações através do site http://www.ifmaonline.org
Essa entidade reúne pessoas envolvidas direta e indiretamente com a agropecuária e que tem
interesse nas atividades de países distintos dos seus. Isso inclui produtores rurais, administradores,
consultores, pesquisadores, professores, agentes do governo, profissionais de agroindústrias e outros
interessados em produção agropecuária. Atualmente, a Associação tem aproximadamente 1.000 membros
distribuídos por 50 países nos cinco continentes.
A escolha de Campinas como sede do próximo Congresso foi determinada por sua estrutura
adequada e localização estratégica para as várias atividades programadas. Além da apresentação de
trabalhos rigorosamente selecionados, o Congresso inclui visitas a áreas de produção rural e a
agroindústrias, o que é facilitado pela ampla malha viária que atende Campinas.

Outras informações podem ser obtidas através do Laboratório de Informação do Cepea pelos telefones 193429-8837 / 8836 ou pelo e-mail cepea@esalq.usp.br
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