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Uma instituição só pode avançar 
na sua história com poder e represen-
tatividade, se existir o envolvimento 
daqueles que formam seu quadro de 
colaboradores, até diríamos, traba-
lhadores, pois que a palavra traba-
lho, dignifica e honra quem exerce 
com comprometimento e honestidade 
a missão que lhe foi imposta.

E o Sindicato Rural sempre teve o 
privilégio de possuir pessoas extraor-
dinárias que com denôdo, coragem, 
ousadia, conhecimento, vão em frente 
lutando por um ideal.

Foi esse grupo que ao formalizar 
parceria do Sindicato Rural com o SE-
NAR, pôde realizar em 2014, cerca 
de 140 cursos de capacitação, reu-
nindo mais de 1600 formandos, lhes 
dando a oportunidade de captar co-
nhecimentos, cada qual em sua área 
de atuação: uma grande ação social. 

Paralelamente, o Sindicato Rural 
partiu em defesa dos seus associados, 
ponderando sempre pela necessidade 
da união para ampliar seus objetivos 
e fortalecer os princípios de uma clas-
se voltada ao agronegócio.

A festa de confraternização orga-
nizada em dezembro, além da união, 
mostrou a facilidade que a diretoria 
dispõe em agregar sua gente, e onde 
todos, demonstrando profunda sim-
plicidade, pareciam estar em encon-
tro eminentemente familiar.

Se 2015 marca a comemoração 
do cinquentenário do Sindicato Rural, 
devemos considerar como definida a 
linda história escrita por esta direto-
ria, que deixa sua marca de trabalho 
e transparência, resgatando e preser-
vando as lições que vêm da terra.

Sindicato Rural fecha o ano
com Festa de Confraternização

Diretoria do Sindicato Rural: Ricardo Magnani, Hélio Segnini, José Arthur Antunes, Marcelo Xavier Benedetti, Dorival Bérgamo, Marino Carrascosa 
Filho, Nicolau de Souza Freitas, Reginaldo Benedetti, Domingos Baú, Antõnio Romano, Mário Porto, João Henrique de Souza Freitas, Henrique Augusto 
Somenzari e Eduardo Luiz Rodrigues Primiano
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Durante a reunião festiva organizada em dezembro, a 
diretoria do Sindicato Rural ressaltou o trabalho de seus 
colaboradores e a forma de atuação para o sucesso da 
parceria que mantém com o SENAR, na organização e
realização dos cursos de capacitação.

Nicolau de Souza Freitas, José Arthur Antunes e Marino 
Carrascosa Filho

Os cursos de capacitação realiza-
dos pelo SENAR e Sindicato Rural atin-
giram em 2014 um saldo tão positivo 
que já há reservas para 2015: a Raí-
zen, Grupo Fischer e a Prerfeitura de 
Nova Europa solicitaram que parte das 
datas em disponibilidade no calen-
dário de fevereiro a dezembro sejam 
ocupadas para treinamento dos seus 
profissionais.

Para colocar em prática essa mis-
são, o programa envolve diretamente 
três colaboradoras do Sindicato, se-
gundo o coordenador do SENAR, Mário 
Porto: Elisabete Cristina Rodrigues Pei-
ró, Priscila Mirela Mazeo Fernandes e 

José Baú e Maria durante a reunião festiva 
do Sindicato Rural no Quiosque do Tchê

Celso Falcão Mendes e Irani

Henrique Augusto Somenzari, Dorival
Bérgamo e Reginaldo Benedetti

José Benedito de Arruda Falcão e Clarice

Antônio Romano, Eduardo Luiz Rodrigues 
Primiano e Domingos Narciso Baú

Reinaldo Tanuri e Sueli com o neto Felipe

Nereide de Lima Ornellas, que atuam 
desde o atendimento inicial para ca-
dastramento dos alunos interessados 
até a formatura. Todas as normas são 
estabelecidas pelo SENAR e seguidas 
pelo quadro de atendimento e organi-
zação. Encerrado cada programa, é 
elaborado o relatório para análise e 
aprovação.

Mário Porto diz que o êxito do pro-
jeto só é possível graças ao incentivo 
e o apoio do presidente Nicolau de 
Souza Freitas e seus diretores: “A re-
tribuição a esta confiança é o nosso 
empenho para que cada vez se forta-
leça essa parceria”, diz o dirigente. 

CAPACITAÇÃO

Sindicato Rural e SENAR em 2014
promoveram 140 cursos na região
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Mário Porto com seus familiaresNereide, Priscila e Elisabete, colaboradoras do Sindicato

Nicolau de Souza Freitas ao lado dos familiares Casal Juracy e Antônio Romano

Maria Teresa Valderrama, João Valderrama, Joviro e Silvia, Carmem e Hilário de 
Souza, participantes ativos na vida do Sindicato Rural

Jaime Vasconcelos, presidente da Credicentro, com a
esposa  Elisa e o filho Luis

Sindicato Rural na rota dos 50 anos
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AGRICULTORES DO FUTURO

A saudação feita por Mário Porto, coor-
denador do SENAR e diretor do Sindicato 
Rural de Araraquara, por muito tempo ficará 
na lembrança de vinte e cinco aprendizes 
rurais que participaram, neste ano, da pri-
meira turma do projeto realizado como pilo-
to em Nova Europa. Eles foram diplomados 
no dia 4 de dezembro no Centro de Eventos 
da Prefeitura e para o dirigente, o fecha-
mento foi gratificante.

“É inegável o esforço destes jovens que 
assumiram a responsabilidade de aprender 
a amar a terra e tê-la como fonte de recur-
sos para alimentação e também buscar 
nela um centro de negócios no futuro”, co-
mentou Porto. Formandos, familiares e con-
vidados se emocionaram com a objetivida-
de da manifestação. Ele também lembrou a 
importância da parceria do Sindicato Rural 
de Araraquara, SENAR e Prefeitura de Nova 
Europa que unidas, capacitam os jovens e 
cumprem importante papel social. 

A meta do “Jovem Agricultor do Futuro”, 
explicou Lidiane Luize Rodrigues, da Promo-
ção Social de Nova Europa, é desenvolver 

Cultivar a terra. Este foi o foco 
para o qual 24 alunos se
voltaram por cerca de nove
meses dentro do projeto
Jovem Agricultor do Futuro, 
organizado pelo Sindicato 
Rural, SENAR e Prefeitura de 
Nova Europa. As aulas práticas 
ocorreram na Fazenda
Cambuhy. O projeto foi 
concluído em dezembro.

as habilidades de adolescentes dos 14 aos 
17 anos. Organizado e implantado através 
do CRAS, em parceria com o SENAR e a 
Fazenda Cambuhy, o projeto neste ano foi 
um sucesso, tanto é, que as inscrições para 
2015 já estão disponíveis na sede da Pro-
moção Social de Nova Europa.

Participaram da solenidade e da entre-
ga dos certificados: Mário Porto, diretor do 
Sindicato Rural e coordenador do SENAR; o 
prefeito Osvaldo Aparecido Rodrigues (Mos-
quito), os vereadores Leandro Rodrigues e 
Ovídio Aparecido Soares Araujo (Violinha), 
as secretárias municipais Lidiane Luize 
Rodrigues e Regina Malaspina de Oliveira, 
Edson Aparecido Trói (Fazenda Cambuhy) e 
Luz Marina G. Holshauzen (Usina Santa Fé), 
Roseli Buzza (Escola Luzia de Abreu) e Elia-
ne Cardoso (Escola Nilva Kfuri).

O prefeito Mosquito, como é conhecido, 
agradeceu ao presidente do Sindicato Rural 
de Araraquara, Nicolau de Souza Freitas 

e ao coordenador do SENAR, Mário Porto, 
ressaltando a dedicação dos jovens e o 
objetivo do projeto: “São desenvolvidas as 
competências básicas, gerais e de empreen-
dedorismo relacionadas às atividades agro-
pecuárias, com a interface das empresas 
rurais que abrem campos de aprendizagem, 
como é o caso da Fazenda Cambuhy”, justi-
ficou o prefeito.

Na cidade, a Prefeitura de Nova Europa 
fez a doação de espaço para elaborar uma 
horta orgânica, produzindo hortaliças mais 
consumidas na região.

Para os instrutores Jorge Palhares e 
Paulo Roberto dos Santos, os adolescentes 
estão tendo na atualidade, um encaminha-
mento para o empreendedorismo e, muito 
embora, sejam noções básicas, é importan-
te o comprometimento que acabam tendo 
com a terra, valorizando a natureza e se 
conscientizando sobre o valor do meio am-
biente em nossas vidas.

Inicialmente, a preparação do solo 
com o acompanhamento do instrutor 
técnico; depois o plantio e a colheita 
das hortaliças pelos alunos

Autoridades e convidados durante a solenidade de formatura, 
premiando através da certificação, a dedicação de cada jovem

Projeto Jovem Agricultor do 
Futuro em Nova Europa

Sindicato Rural e Senar certificam
os aprendizes de Nova Europa
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Além da convivência, é verdade 
que estes jovens aprenderam
a ser amigos do campo;
certamente seguirão um
caminho de prosperidade
e saberão compreender o
significado da terra em
vossas mãos.

HOMENAGEM AOS FORMANDOS

Nicolau de Souza Freitas
Presidente do Sindicato Rural 
de Araraquara
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