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O Sindicato Rural de Araraquara 
e o Senar SP entendem que hoje 
o campo brasileiro oferece uma 
grande variedade de carreiras 
profissionais. Os jovens e suas 
famílias não precisam mais 
trocar a área rural pela cidade 
para ter sucesso profissional. A 
satisfação profissional e pessoal 
pode estar na propriedade da 
família. Daí o trabalho realizado 
pelo sindicato e o Senar para 
capacitar as pessoas.

Pelo quarto ano consecutivo em Arara-
quara, o Senar (Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural), com o apoio do Sindicato 
Rural e da Prefeitura de Araraquara, está 
oferecendo curso de capacitação para pro-
prietários rurais incrementarem seus negó-
cios com o turismo rural.

O curso Programa Turismo Rural - 
Agregando Valor a Propriedade, é voltado 
para o proprietário rural que tenha algum 
tipo de recurso em sua propriedade com po-
tencialidade para se transformar em atrativo 
turístico.

Foi dando ênfase à importância do cur-
so e o papel do Sindicato Rural e Senar, que 

o presidente Nicolau de Souza Freitas deu 
boas vindas aos interessados em participar 
deste programa de capacitação apresentado 
no dia 21 de fevereiro. As aulas serão reali-
zadas na sede do Sindicato Rural de Arara-
quara. Durante nove meses, ou 240 horas, 
os participantes terão aulas de gestão em 
empreendimento, manipulação e higiene de 
alimentos, pontos de vendas, hospedagem, 
legislação de turismo, entre outras.

No final do curso, os alunos receberão 
um certificado e se reunirão para colocar em 
prática o que aprenderam durante o ano.  

Além do apoio ao curso, a Prefeitura de 
Araraquara, por meio da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia, Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico e Coordenadoria Executiva 
de Comércio, Turismo e Serviços, está orga-
nizando juntamente com o Sindicato Rural 
e Senar, o roteiro turístico para fortalecer o 
turismo rural no município. São pontos da 
região que valorizarão o programa.

No encontro de fevereiro, a instrutora 
do Senar, Ângela Barbieri Nigro, ministrou 
uma palestra no auditório do Sindicato Ru-
ral para interessados em participar do curso.

Presidente Nicolau de Souza Freitas cumprimenta os 25 formandos que participaram do curso 
realizado no ano passado, no Sindicato Rural e no Assentamento Bela Vista

Orgulho em mostrar o certificado de conclusão do curso

SINDICATO RURAL E SENAR SE MOBILIZAM
PARA AVANÇAR COM O TURISMO RURAL

Ângela Nigro ensinando como 
vencer no Turismo Rural
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UM BOM NEGÓCIO

O comerciante João Ramos participou 
da 1ª turma do curso formado em 2011 e já 
desenvolve seu comércio na Estrada do Mi-
rante, Sitio 72, no Monte Alegre III. 

Ramos reformou seu galpão para diver-
sos eventos durante o ano. Ano passado, o 
recinto recebeu a festa tradicional de Folia 
de Reis, com um público aproximado de 
1.500 pessoas.

O salão de eventos com estrutura em 
madeira, telhas de barro, fogão a lenha e 
palco também oferece refeições. O cardápio 
é atrativo. No almoço, aos domingos, con-
forme fechamento de grupo, é servido arroz, 
feijão, farofa, milho, costela assada e porco 
à moda paraguaia, informa Maria Tereza 
Pinto da Silva, esposa de João Ramos.

Além do almoço, o Sítio 3 Ramos, com 
7 alqueires, recebe comitivas de cavaleiros 
da região que montam barracas nos arredo-
res do restaurante, além de escolas públicas 
e privadas, que levam alunos para conhece-
rem de perto a criação de animais, montaria 

em bois e hábitos dos 
agricultores.

O coordenador do 
Senar Regional de Ara-
raquara, Mário Porto, 
voltou a focar o assunto 
como de extrema impor-
tância para que as famí-
lias se fixem no campo, 
desenvolvam negócios 
através da manutenção 
das suas raízes: “É preci-
so acreditar e superar as 
dificuldades e os desafios 
que vão surgindo. O ser-
tanejo precisa de alterna-

tivas, de acesso a tecnologias que permitem 
conviver com esse clima de bons negócios 
que vem surgindo, trabalhando em diversas 
atividades”, comentou Porto logo após o en-
contro.

O evento no Sindicato Rural serviu para 
que duas turmas de cursos realizados em 
2013 - uma do Sindicato Rural e outra do 
Assentamento Bela Vista, recebessem seu 
certificado. Observou-se entre todos uma 
grande euforia não faltando elogios ao tra-
balho realizado pela instrutora do Senar, 
Ângela Nigro.

Mário Porto lembrou no encontro, que o 
objetivo do Senar tem sido realizar a Educa-
ção Profissional das pessoas do meio rural,  
contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e para o desenvolvimento sustentá-
vel do país.

Ao profissionalizar e oferecer atividades 
de promoção social no meio rural, nas mo-
dalidades estabelecidas, o Senar contribui 
para o aumento de renda, integração e as-
censão social das pessoas a partir dos prin-
cípios de sustentabilidade, produtividade e 
cidadania, finalizou o coordenador.

Formandos de 2013 Hora de comemorar 

Enaltecer o trabalho dos formandos do
curso de Turismo Rural é o nosso dever,
pois reconhecendo a dedicação e o valor
de cada um, o programa estará fortalecido e 
cumprido suas finalidades. O nosso interesse 
é fixar as famílias no campo para preservação 
dos seus costumes, mas ao mesmo tempo dar 
condições de terem benefícios mais amplos 
dentro do Agronegócio. Com o Senar estamos 
capacitando e qualificando os jovens e as
famílias que saberão se valer dos espaços
que a natureza oferece.

Nicolau de Souza Freitas
Presidente do Sindicato Rural 

TURISMO RURAL - UMA BELA CAUSA

• APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM 
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL
17/03/2014 até 19/03/2014
24/03/2014 até 26/03/2014

• APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM  
TURBO PULVERIZADOR
17/03/2014 até 19/03/2014
24/03/2014 até 26/03/2014

• TURISMO RURAL - OPORTUNIDADES 
DE EMPREENDIMENTOS (MÓDULO I)
10/03/2014 até 31/03/2014
14/03/2014 até 22/03/2014

CURSOS
MARÇO/2014

REALIZAÇÕES:

Coordenador SENAR/SP Araraquara:
Mário Roberto Porto


