Prezado Srs.,
Sou graduado em Engenharia Agronômica pela UDESC, Universidade
para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, Centro Agro
Veterinário de Lages, SC , possuo inglês em nível avançado, tenho
55 anos. Atuei na Pomelle Frutas S/A como Supervisor Técnico e
Renar / Pomifrai, como Gerente Técnico – sobretudo na área de
defesa vegetal.
Estou em busca de novos desafios para atuar em sua companhia.
Acredito que meu potencial e conhecimentos, até então adquiridos,
sejam do interesse de sua empresa.
•

•

•
•

•

Planejamento, Desenvolvimento, Controle de Custos e Gestão
dos processos agrícolas, visando atender aos programas de
plantio próprio e fomento ;
Busca de Novas Tecnologias, visando executar as atividades
agrícolas, adequando-as às características locais, bem como
adotar processos econômica e ambientalmente mais viáveis;
Experiência em gestão de Insumos agrícolas. Orçamentação,
supervisão e orientação no uso dos Insumos.
Experiência na área gestão do agronegócio, procurando atender
as exigências do mercado, em consonância as diretrizes da
empresa.
Elaboração e condução de Projetos visando aumento de
Produtividade, principalmente para o segmento agrícola.

Tenho particular interesse em sua empresa e gostaria de ter a
oportunidade de continuar a apresentação de minhas qualificações na
ocasião de uma entrevista pessoal. No aguardo de um retorno.

Cordialmente,

Luiz Fernando Boeing

CURRÍCULO

LUIZ FERNANDO BOEING

OBJETIVO
• Engenheiro agrônomo/Gerente, Coordenador Agrícola
FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Graduado em Engenharia Agronômica pela UDESC - CAV / 1985.
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
• Forte atuação planejamento agrícola, sobretudo no controle de custos e gestão
dos processos produtivos. Gestão e liderança de equipes;
• Desenvolvimento de um Programa de Controle Biológico de Pragas, ênfase ao
controle do ácaro vermelho da macieira, em que se alcançou já no terceiro ano de
implantação 98% de redução de custos com pesticidas.
• Responsável pela área fitossanitária de pomares de macieira em áreas superiores
a 1600 há, bem como pela parte nutricional – experiência de 32 anos;
• Responsável pela implementação de sistemas de gestão de qualidade, onde tem
experiência na introdução de protocolos, como Globalgap; Haccp, etc;
• Presidente da Associação dos fruticultores de Fraiburgo desde 2006, onde
mantém forte relacionamento com a Cidasc, Epagri, Prefeitura Municipal, AGF – anti
granizo Fraiburgo, e ABPM.
• Participou da implantação do Projeto Produção Integrada de frutas – Pim, desde
os primeiros trabalhos científicos em áreas de pomares comerciais.

DADOS ADICIONAIS
• Estado civil - casado
• Cônjuge - Rejane De Patta Boeing
• Filhos - Luiza De Patta Boeing

IDIOMAS
• Conhecimento excelente da língua Inglesa:
• Plena fluência – oral e escrita

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Nov/99 – 2017

Renar Maças/Pomifrai

Fraiburgo, SC

Gerente Técnico
Out/2006 - 2017 Presidente da Associação de Fruticultores de Fraiburgo - SC AFF
Nov/99 - 2012 Membro Conselho Técnico da Associação Produtores de Maças –
ABPM
Abr/99 – Out/99

Renar Maças S. A.

Fraiburgo, SC

Gerente de Produção
1996 – 1998

SAER

Fraiburgo, SC

Presidente – Associação Esportiva e Recreativa da Pomelle
1991 – 1994

Escolas FISK

Fraiburgo, SC

Professor de lingua Inglesa
1987 – 1988 e 1990 – 1992 Pomelle Frutas S.A

Fraiburgo, SC

Presidente da Cipa
1986 - 1998 Pomelle Frutas S.A

Fraiburgo, SC

Supervisor Técnico

VIAGENS INTERNACIONAIS
Objetivo - Aperfeiçoamento Técnico na cultura da macieira
Chile – 1991 e em 2003
Estados Unidos – 1994 e em 2002
Canadá – 1994 e em 2002
África do Sul – 1994 e em 1995
Itália - 2006

Objetivo - IGE – Rotary Internacional
Indonésia – Ilha de Bali - 2001

Av. Idamir Bogoni, 185 Bairro Santo Antônio, FRAIBURGO, SC 89580-000
Telefones: 49 3246.4474 49 99162.6714
E-mail: lfboeing@hotmail.com

