
Phillip "Chip" Councell 
 

Phillip "Chip" Councell atualmente atua como Presidente da MAIZALL. 

Fundada em 2013, a MAIZALL é uma aliança das principais associações 

produtoras e exportadoras de milho das Américas - Argentina, Brasil e 
Estados Unidos. O objetivo do MAIZALL é comunicar, da perspectiva do 

produtor, os benefícios da agricultura moderna aos formuladores de políticas 
e partes interessadas em todo o mundo, e abordar as barreiras comerciais à 

introdução de tecnologias agrícolas necessárias para garantir a segurança 

alimentar hoje e no futuro. 
 

A empresa familiar de Councell está localizada na costa leste de Maryland e consiste em 2.850 
acres de milho, soja, trigo, vegetais frescos e madeira serrada. A fazenda conta com uma operação 

de agroturismo que oferece uma barraca de frutas e vegetais, um labirinto de palha e a possibilidade 

de escolher sua própria abóbora. 
 

A família de Councell consiste em sua esposa, Jo Ann, e dois filhos, Melissa e Jason. Toda a sua 
família participa ativamente da empresa. Ele e sua família foram admitidos no Agricultural Farm 

Hall pelo governador de Maryland em 2014 por fazer um trabalho significativo em nome da 

comunidade agrícola de Maryland. Além disso, o clube Tri-County Ruritan, que é uma 
organização de serviço comunitário, concedeu à família Councell o prêmio de Cidadão do Ano 

pelo apoio e envolvimento na comunidade em 2010. O Talbot Soil Conservation District também 
denominado Councell Farms, 2010 Cooperator do ano por suas práticas de conservação. Ele foi 

reconhecido em 2016 pela Associação de Produtores de Cereais de Maryland com o Prêmio Dr. 

James R. Miller, concedido anualmente por contribuições excepcionais e de longo prazo para a 
indústria de grãos. 

 
Phillip "Chip" Councell também é ex-presidente do Cereal Council dos Estados Unidos, uma 

organização sem fins lucrativos que promove o uso global de cevada, milho, sorgo e produtos 

relacionados, incluindo etanol e grãos secos de destilaria com solúvel (DDGS).  


