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Título de “Cidadão Campineiro” para
Fábio Meirelles no Dia do Agricultor 
Presidente Nicolau de Souza Freitas representou o Sindicato Rural de Araraquara, na entrega do 
título de “Cidadão Campineiro”, ao presidente Dr. Fábio Meirelles, da FAESP/SENAR, na Câmara 
Municipal de Campinas, no dia 28 de julho. 

Nicolau de Souza Freitas, seu filho João Henrique e a nora Fernanda, na homenagem a Fábio Meirelles, em Campinas

O vereador Marcos Bernardelli foi o 
autor do  pedido de concessão do título 
de Cidadão Campineiro ao dr. Fábio de 
Salles Meirelles. A homenagem ocor-
reu na Câmara Municipal de Campinas, 
com a presença de ilustres convidados 
como Nicolau de Souza Freitas, seu 
filho João Henrique e a nora doutora 
Fernanda Bueno, que são diretores do 
Sindicato Rural.

O homenageado que é natural de 
Cajuru e fez faculdade de Direito em 
Franca, destacou durante a cerimôni-
ca a importância do Dia do Agricultor, 
apresentando a seguinte mensagem:

“No final do ano de 1955, com um 
grupo de pecuaristas, tendo à frente o 
produtor rural, Continentino Jacinto da 
Silva, mais conhecido como “Tenente 
Jacinto”, estávamos aguardando, no 

aeroporto de Franca, o Dr. Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, recém-eleito Presi-
dente da República, acompanhado da 
deputada federal, a gaúcha Ivete Var-
gas. Na ocasião, com grande surpresa, 
recebi o honroso convite do presidente 
para integrar o seu gabinete, logo nos 
primeiros dias após sua posse, no mês 
de janeiro de 1956, no Rio de Janeiro.

O lema da campanha do mineiro 
Juscelino Kubitschek “50 anos em cin-
co”, perpetua-se até os dias de hoje. Já 
naquele período, ele afirmava que uma 
de suas metas era “apoiar o produtor 
rural, o homem do campo”. Palavra co-
locada em prática no dia 28 de julho de 
1960, quando instituiu o DIA DO AGRI-
CULTOR em comemoração ao centená-
rio do Ministério da Agricultura.

Relembrando tão importante mo-

mento, cumprimentamos, homens, mu-
lheres e jovens do nosso notável setor 
agrícola, num país de clima tropical, 
verdadeiros e bravos brasileiros, ali-
cerces e indutores do nosso desenvol-
vimento, que enfrentam adversidades, 
mas continuam cultivando, produzin-
do, gerando empregos, assegurando o 
abastecimento nacional e avançando 
junto ao mercado externo. Esses va-
lorosos cidadãos, apesar de todas as 
dificuldades, permanecem no campo, 
contribuindo para atenuar a fome que 
assola quase todos os continentes.

Ao homem do campo, nosso notável 
produtor rural, persistente na supera-
ção das dificuldades, mas mantendo 
a crença em Deus Brasileiro e no feliz 
amanhã, hoje e sempre, as nossas ho-
menagens e reconhecimento”.
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Uma grande festa no
Dia do Agricultor

COMEMORAÇÃO

Mais de 600 produtores 
rurais compareceram à festa 
do Dia do Agricultutor no 
final de julho no salão do 
Nosso Ninho; foi o maior 
acontecimento que a cidade 
teve em 2016, demonstrando 
união da classe.

O Dia Nacional do Agricultor em Arara-
quara, comemorado em 28 de julho, teve 
cumprida um dia após extensa progra-
mação organizada pelo Sindicato Rural 
de Araraquara, Federação da Agricultura 
do Estado de São Paulo (FAESP/SENAR) 
e SEBRAE-SP, contando com o apoio da 
Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), CANASOL,  Prefeitura 
de Araraquara, através da Secretaria de 
Agricultura e ITESP (Fundação Instituto 
de Terras-SP).

Logo após a abertura da solenidade  
foram homenageados os produtores ru-
rais Jarbas Malheiro de Camargo Lima, 
Fernando Tannuri e Jiseli Dias de Souza 
Santana como mulher empreendedora 
que cultiva negócios no campo. Seguin-
do a tradição - sexto ano - foi celebrada 
missa sertaneja pelo padre Luiz Antenor 
Rosa Botelho, de  São Carlos, seguida do 

Um dos mais conceituados proprietários 
rurais da região, Jarbas foi homenageado 
pelo Sindicato Rural de Araraquara, entidade 
da qual faz parte como associado desde 
1984. Sua Fazenda Ataláia faz parte da nossa 
história, tendo se transformado nos últimos 
anos em atração turística, principalmente 
para jovens estudantes.

JARBAS MALHEIRO DE CAMARGO LIMA

A comovente homenagem arrancou lágrimas 
de Jarbas na hora do agradecimento

Nicolau de Souza Freitas, presidente do 
Sindicato Rural, entregou a Comenda do
Mérito Rural a Jarbas; depois o dirigente 
homenageou o colega com belo cartão em 
acrílico

Presença no evento da deputada estadual 
Márcia Lia, que é Coordenadora da 
Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, 
Agricultura Familiar e Segurança Alimentar 
da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo

A missa sertaneja celebrada pelo padre Luiz Antenor Rosa Botelho já é uma tradição nos eventos do Sindicato Rural
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fórum com o tema “Do Campo ao Consu-
midor”, pelo técnico agrícola e palestran-
te Valdecir Vasconcelos. A parte final do 
programa foi marcada pela apresentação 
da peça teatral da Cia. SeuChico com o 
tema “E aí? Qual é a sua crise”. O almo-
ço com música teve a participação do 
artista Emilio Carlos Prevato e na parte 
externa do Salão do Nosso Ninho, ocor-
reu a exposição de artesanato, máquinas 
e implementos agrícolas com apoio da 
Racine Tratores, GRA/Massey Ferguson, 
Marka Veículos/New Holland, Agrometa, 
Plantfort, Cal Fertilizantes, Cimoagro, 
Coopercitrus, Correios, Mitsubishi, Nis-
san, Renault, Ápia e Toyota.

Homenageada pelo ITESP, 
Jiseli inicialmente recebeu a 
Comenda do Mérito Rural 
entregue pelo presidente 
Nicolau de Souza Freitas; 
o cartão foi recebido das 
mãos do coordenador 
da Regional Norte da 
Fundação do ITESP, Antonio 
Carlos Bertocco

JISELE DIAS DE 
SOUZA SANTANA

Jaime Alberto de Vasconcelos, 
presidente da CREDICENTRO 
em Araraquara e Luiz 
Henrique Scabello de 
Oliveira, presidente da 
CANASOL, juntamente com 
Nicolau de Souza Freitas, 
presidente do Sindicato Rural, 
comemorando o sucesso do 
evento

ILUSTRES PARTICIPANTES

FERNANDO
TANNURI

O agrônomo 
Fernando Tannuri foi 
homenageado pela 
CATI, recebendo a 
Comenda do Mérito 
Rural do presidente do 
Sindicato Rural, Nicolau 
de Souza Freitas e o 
cartão das mãos de 
Nestor Jamami, diretor 
técnico da CATI, que 
também representou 
o secretário da 
Agricultura, Arnaldo 
Jardim 
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Palestrante
Valdecir
Vasconcelos

Atrações num dia de festa para o agricultor
DO CAMPO AO CONSUMIDOR

Palestra com o técnico agrícola Valdecir Vasconcelos 
e apresentação teatral com o Grupo SeuChico foram 
atrações nas comemorações do Dia do Agricultor.

O Fórum “Do Campo ao Consumidor” 
marcou o programa do Dia do Agricultor 
em Araraquara. Dentro dele foi debatido 
o tema Organização de Vendas Conjun-
tas e Compras Governamentais” que se 
integrou ao terceiro seminário em nossa 
região, com o objetivo de levar as mais 
diversificadas informações ao produtor 
rural. O fórum está ligado ao convênio ce-
lebrado entre o Sebrae-SP e a FAESP - Fe-

deração da Agricultura do Estado de São 
Paulo. O primeiro dos seminários foi rea-
lizado em Motuca dois anos atrás com o 
tema “Canais de  Distribuição”; o segun-
do aconteceu em 2015, juntamente com 
a Canasol, abordando “A Certificação 
como Ferramenta de Competitividade”.

Gustavo Marques, gerente regional 
do SEBRAE em Araraquara, durante o en-
contro disse que o objetivo do programa 

“Do Campo ao Consumidor” é promover 
a transferência de conhecimento aos mi-
cro e pequenos produtores rurais paulis-
tas, possibilitando a competição em dife-
rentes canais de comercialização”.

A parceria Sebrae-SP e FAESP/SENAR, 
tem a iniciativa de realizar fóruns com seis 
assuntos específicos de mercado e distri-
buição; foram selecionados 60 sindicatos 
rurais do Estado de São Paulo, que aderi-

Os atores Ramon Rodrigues 
e Stefanie Melzi abordaram o 
comprometimento e envolvimento, 
a crise pessoal, profissional, a crise 
de saúde, financeira, conjugal, a 
crise política e a crise ambiental. 
Este tipo de evento busca estimular 
os empresários e a população em 
geral, para a busca de soluções 
criativas, bem como, proporcionar
à comunidade o acesso à cultura.

Salão de Festas do Nosso Ninho ficou lotado no evento organizado pelo Sindicato Rural de Araraquara
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Fernando Tannuri com a filha Érica, a neta 
Laura e a esposa Rita

Jiseli com Elias Gomes Santana e Lizete 
Cordeiro dos Santos

Érica, Maria Luiza, Daniela, Jarbinhas, 
Norma, o homenageado Jarbas 
Malheiro de Camargo Lima, Rodolfo e 
Gustavo

HOMENAGEADOS E FAMILIARES

A Comenda do Mérito Rural 
entregue aos homenageados em 
2016 foi criada com o objetivo 
de reconhecer o trabalho do 
homem no campo, bem como 
aqueles que têm contribuído 
com seu apoio e serviços no 
fortalecimento da classe.

Atrações num dia de festa para o agricultor

ram à proposta. Segundo o presidente Ni-
colau de Souza Freitas, o Sindicato Rural de 
Araraquara aceitou a parceria por entender 
que ele tem papel fundamental neste pro-
cesso, levando principalmente aos seus as-
sociados e a todos os produtores da região, 
o melhor em conteúdo e capacitações.

Os segmentos selecionados para a 
atuação via parceria, comentou o dirigen-

te, são: apicultura, artesanato rural, cafei-
cultura, pecuária de leite, turismo rural e 
no Dia do Agricultor foi dado ênfase para 
as cadeias produtivas da fruticultura e 
olericultura.

Logo após a palestra, o Grupo Teatral 
SeuChico apresentou a peça de uma for-
ma bem humorada, abordando temas 
como a busca de soluções criativas para 

alcançar os objetivos. A apresentação 
teatral orientou e informou os profissio-
nais sobre como reagir nos momentos 
de crise, ilustrando diversas situações 
através do dinamismo e humor, levando 
o espectador a refletir que, justamente 
no momento de situações assim, é possí-
vel buscar soluções criativas e inteligen-
tes para alcançar os objetivos almejados.

Produtores rurais Bento Camargo, Mauro 
Beneli (Sindicato Rural de Tabatinga), Valdecir 
Vasconcelos (técnico agrícola e palestrante) e 
Mateus Teixeira (Sindicato Rural de Ibitinga)

Maria Clara Piaí da Silva, do Itesp, ao lado 
da homenageada Jiseli

O encontro de 
produtores rurais 
e grandes amigos 
na festa do Dia do 
Agricultor: Mathias 
Vianna, Mário Porto 
(coordenador do 
Senar-SP na região de 
Araraquara) e Antonio 
Romano. Todos são 
diretores do Sindicato 
Rural de Araraquara

Padre Luiz Antenor Rosa Botelho recebe do 
presidente Nicolau de Souza Freitas uma 
recordação após celebração da missa
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verde possuem a função de trabalhar 
o solo, garantindo que este reserve a 
quantidade de umidade necessária 
para a sustentação futura do plantio, 
além de fornecer nutrientes ao solo. 
A explicação foi dada aos alunos pelo 
instrutor do SENAR, Marcelo Sambiase.

Segundo ele, todas aquelas semen-
tes semeadas em março formaram 
uma vegetação que preparou o solo 
para o plantio. Parte desta vegetação 
foi derrubada sobre o solo a fim de 
devolver os nutrientes ao solo, prepa-
rando o mesmo para o plantio. Assim, 
durante as aulas em junho, os partici-

Dando continuidade ao 
trabalho do Programa 
Olericultura Orgânica no 
Assentamento Monte Alegre, 
em junho ocorreu o Módulo 
4, referente ao Plantio. Este 
programa é resultado da 
parceria entre Sindicato
Rural de Araraquara, SENAR
e Fundação Itesp.

PLANTIO NO CAMPO

As técnicas para o preparo do plan-
tio foram a tônica do encontro realizado 
com os pequenos produtores partici-
pantes do Programa Olericultura Orgâ-
nica, nos dias 7 e 14 de junho no As-
sentamento Monte Alegre. Na ocasião 
os agricultores visualizaram no campo 
o processo de crescimento da aduba-
ção verde semeada em março.

 Uma das funções da adubação ver-
de é trabalhar o solo para a etapa atual, 
que é o plantio. As raízes da adubação 

Segue no assentamemento o
Programa Olericultura Orgânica

Demarcação da área para o canteiro

Orientações teóricas passadas aos agricultores 
no espaço cedido pelo Rancho 3 Ramos

Conhecimento da área que será preparada para o plantio
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•  APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM 
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL
01/08/2016 até 03/08/2016

•  APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM 
PULVERIZADOR DE BARRAS
01/08/2016 até 03/08/2016

•  MARACUJÁ - INSTALAÇÃO DA
LAVOURA
02/08/2016 até 03/08/2016

• MARACUJÁ - MANEJO E TRATOS
CULTURAIS
15/08/2016 até 17/08/2016

• OLERICULTURA ORGÂNICA - CONTROLE 
DE PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO VI)
22/08/2016 até 23/08/2016

• PROCESSAMENTO ARTESANAL DO 
TOMATE
18/08/2016 até 19/08/2016

• TURISMO RURAL - MEIOS DE
HOSPEDAGEM (MÓDULO VI)
01/08/2016 até 29/08/2016
04/08/2016 até 30/08/2016

CURSOS

AGOSTO / 2016

REALIZAÇÕES:
Coordenador SENAR/SP Araraquara:
Mário Roberto Porto

pantes prepararam o local do plantio 
sob a orientação de Sambiase.

No dia 7 de junho ocorreu a aula teó-
rica, quando o instrutor chamou atenção 
para as exigências nutricionais do solo e 
as fontes de nutrientes.

No dia 14 de junho o grupo realizou 
a aula prática. Nesta aula, realizaram 
a preparação manual dos canteiros, 
marcação dos níveis, levantamento dos 
canteiros, dentre outras etapas para a 
formação dos canteiros. Durante a aula 
prática, o grupo formou dois canteiros 
para aprender o processo e a formação 
das camadas.

Todas as etapas foram detalhada-
mente acompanhadas pelo instrutor. 
Os canteiros acabaram sendo forma-
dos com a deposição do composto, re-
sultado da compostagem que o grupo 
produziu, uma camada mineral e co-
berto com palhada para proteção até o 
próximo módulo.

A cobertura sobre os canteiros tem 
a função de proteger o solo, visto que 
diminui a temperatura e favorece a pre-
servação da base para os canteiros. 
Nas bordas, é mantida parte desta ve-
getação que tem a função de reduzir a 
ação do vento e atrair para elas as pra-
gas que iriam comprometer o plantio. 
Após estas semanas de descanso dos 
canteiros, serão semeadas as mudas.

Instrutor Marcelo Sambiase

Os canteiros foram formados com a deposição do composto resultado da compostagem

O presidente do Sindicato Rural, Ni-
colau de Souza Freitas, diz que a parce-
ria e o apoio da entidade tem o objetivo 
de capacitar os pequenos agricultores 
para que busquem fortalecer seus ne-
gócios no campo.

O grupo é dividido para o revezamento na limpeza da área e o preparo do solo


