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O BRILHANTISMO DE UMA FESTA

A fé no poder da Santa embala as
esperanças no Dia do Agricultor
Na zona rural, na roça, o homem sertanejo é religioso, é católico, é devoto de Nossa
Senhora, mas ele é tímido. Faz sua oração quietinho, não é de fazer muito alarde. Cada
vez mais os homens estão aderindo à religiosidade e se entregando ao amor de Deus e de
Nossa Senhora. A Missa Sertaneja, organizada pelo Sindicato Rural nas comemorações do
Dia do Agricultor foi uma prova disso.

Padre Luiz Antenor Rosa Botelho recebe a imagem de Nossa Senhora Aparecida das mãos do presidente do Sindicato Rural,
Nicolau de Souza Feitas e da sua esposa Iracema. Momento de emoção no início da Missa Sertaneja.

O BRILHANTISMO DE UMA FESTA

Dia do Agricultor foi marcado por
exposição, palestras e homenagens

Homenageado com um cartão e a Comenda de Honra ao
Mérito do Agricultor criada pelo Sindicato Rural, Tirso Meirelles
teve seu trabalho reconhecido pelas entidades parceiras que
organizam a festa. “É evidente que a data é muito significativa
em minha vida, porém devo compartilhar essa conquista com
todos aqueles que trabalham com a agricultura e a pecuária”.
Da entrega também participou o gerente regional do Sebrae
em Araraquara, Luiz Andia Filho.

Um dos momentos marcantes durante o evento,
foi a homenagem que o Sindicato Rural prestou
ao presidente do Sebrae SP e vice-presidente
da Federação da Agricultura do Estado de São
Paulo, Tirso de Salles Meirelles.
Aconteceram no dia 26 de julho no
Salão de Festas do Nosso Ninho, as
comemorações do Dia do Agricultor,
já em sua décima edição. “Quando
começamos, o objetivo era de proporcionar ao agricultor, principalmente
pequenos e médios, a oportunidade
de se reunirem em um dia de reflexões, debates, troca de informações e
viverem por algumas horas, momentos de descontração”, diz o presidente Nicolau de Souza Freitas, o criador
destas festividades juntamente com
os seus diretores.
Mas, passados dez anos, o Dia do
Agricultor tomou enormes proporções
e do seu programa passaram a fazer
parte outras iniciativas que serviram
para o fortalecimento do seu conteúdo, sem contudo perder o seu principal foco que é a interação da classe
produtora rural.

Presidente do Sindicato
Rural, Nicolau de Souza
Freitas e o presidente
do Sebrae SP, Tirso de
Salles Meirelles, durante
as comemorações do
Dia do Agricultor em
Araraquara

FAMÍLIA AGRO
Durante o evento
realizado, o presidente do sindicato
disse que é importante destacar que
o agronegócio está
em constante crescimento no Brasil e é de suma importância, em especial para a economia
do país. Para se ter uma ideia, de
acordo com pesquisa recente divulgada pelo Censo Agropecuário do IBGE

- Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, a área destinada para
agricultura e pecuária no país cresceu 5% em 2018. Vale ainda ressaltar que o IBGE prevê que a produção
agrícola aumente em 3,1% neste ano
de 2019.
Argumentou que embora seja este
o cenário de momento “nem tudo
são rosas no caminho do pequeno
procutor”. Para ele, as dificuldades
são imensas, ainda mais quando há
uma transição de política econômica: “Temos perspectivas para grandes
progressos do agronegócio no país e
inclusive os dados mostram que é um
crescimento que presume constância”, comentou o líder do agro na sua
mensagem aos produtores rurais.
O jornalista Tobias Ferraz
entrevista para o Canal
Rural, o presidente do
Sebrae SP e vice-presidente
da FAESP, Tirso Meirelles

A participação do Canal Rural trazendo para Araraquara a Caravana
Família Nação Agro, valorizou em muito o trabalho do Sindicato Rural e a
festa deste ano. Trata-se de projeto
que oferece uma oportunidade para
troca de experiências, atualização sobre boas práticas e tendências para o
agronegócio paulista e discussão sobre as principais demandas do setor.
O trabalho é coordenado pelo
jornalista Tobias Ferraz, pioneiro na
discussão e introdução das ferramen-

Tirso Meirelles agradecendo a homenagem

Vice-prefeito Damiano Neto ao lado de Tobias Ferraz durante entrevista ao Canal Agro

tas de sustentabilidade para a agricultura e pecuária no Brasil; a busca
pelo conhecimento e valorização dos

procedimentos de menor impacto ambiental sempre estiveram presentes
no trabalho do jornalista. Uma marca
em sua trajetória que proporcionou
reconhecimento de instituições públicas e privadas, através da conquista
de prêmios e homenagens.
O programa, segundo Tirso Meirelles, entrou no eixo e na vida do produtor rural no Estado de São Paulo, passando o conceito da extensão rural.
O dirigente destacou ao Canal Rural
que o “agricultor é o maior preservador ambiental e não um desmatador
como dizem”. Lembrou ainda durante
o encontro, que o produtor rural enfrenta no campo grandes desafios e
um deles é a insegurança, além das
condições climáticas: “É preciso que
se entenda as dificuldades que os
agricultores passam e por eles temos
que lutar”, concluiu.

HOMENAGEADOS

PALESTRAS
O Dia do Agricultor teve em sua programação, a participação
da Caravana Família Nação Agro que organizou duas palestras,
abordando temas importantes para os produtores da região,
como o uso de energia solar fotovoltaica e sucessão familiar.

Coronel Gilmar Ogawa, assessor Especial
da presidência da FAESP/SENAR, falou
sobre a Energia Fotovoltaica

HOMENAGENS DO
SINDICATO RURAL DE
ARARAQUARA

Karla Scalçone Romanini, do Sebrae, ao
lado de Tobias Ferraz, discorrendo sobre a
Sucessão Familiar nos Negócios

EMPRESAS
PATROCINADORAS
UPL
Coopercitrus
Coplacana
Cimoagro
Agrotécnica Matão
Engefort
Racine Tratores (Case)
GRA (Massey Fergunson)
Colorado (John Deere)
Marka (New Holland)
Comper (Valtra)
Chevrolet
Fiat
Ford Báldico
Toyota
Banco do Brasil
Credicitrus
Bradesco
Faculdade Anhanguera
A Botânica Paisagismo

HOMENAGEM - SEBRAE

Hilário Eleutério de Souza homenageado
pelo irmão Nicolau de Souza Freitas e o
sobrinho João Henrique de Souza Freitas
(coordenador regional do Senar)

Tirso de Salles Meirelles recebe a
homenagem das mãos do presidente do
Sindicato Rural, Nicolau de Souza Freitas e
do gerente regional do Sebrae, Luís Andia

HOMENAGEM
PREFEITURA DE ARARAQUARA

O agricultor Gilmar Argiona homenageado
por Nicolau de Souza Freitas

HOMENAGEM - CANASOL

HOMENAGEM
PREFEITURA DE ARARAQUARA

A todos os agradecimentos do
Sindicato Rural de Araraquara

AGÊNCIAS BANCÁRIAS APRESENTAM SERVIÇOS
Considerando ser uma excelente oportunidade para
apresentação dos seus serviços, Bradesco, Credicitrus e
Banco do Brasil ocuparam o espaço e cada qual mostrou
o que existe principalmente em sua linha de créditos.
Anualmente, o Sindicato Rural busca parcerias para oferecer
vantagens aos seus associados e aos produtores rurais de
uma forma geral.

Dorival Bergamo homenageado pelos
diretores Tatiana Campos Leite e Nicolau de
Souza Freitas (diretor)

Damiano Barbiero Neto (vice-prefeito)
e Silvani Silva (coordenadora municipal
de Agricultura) homenageiam Neusa
Aparecida Miranda

HOMENAGENS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Homenagem a Eduardo Henrique Marin

HOMENAGEM
PREFEITURA DE ARARAQUARA

Eduardo Kazuo Takayama e o
gerente regional do Bradesco,
Nilton Moraes

Karina Andriazi Cavazane, Credicitrus

Everton de Oliveira Sanchez

Maria Fernanda do Prado mostra o cartão
entregue por Nestor Jamami

Marcelo Oyafuso e Nestor Jamami, diretor
do EDR Araraquara

Homenageado João Paulo Marques

CURSOS
AGOSTO / 2019

EXPOSITORES

Graciano
Chevrolet

Faculdade Anhanguera

Coopercitrus
Sebrae
Escritório Regional
de Araraquara

Cimoagro
Marka
New Holland
Juscelino Rodrigues
é produtor rural no
Assentamento Monte
Alegre em Bueno de
Andrade e criou pastejo
rotativo em piquetes

Atri Fiat

Colorado
John Deere

Racine Tratores - Case

Elisabete Cristina
Rodrigues Peiró e
Nereide de Lima
Ornellas, do Sindicato
Rural de Araraquara,
participando da
Comissão Organizadora
do Dia do Agricultor

• JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MÓDULO V
01 a 30/08 - Araraquara
Local: Araraquara
• TORNEIO DE BOCHA
03/08 - Américo Brasiliense
• PROLEITE - MANEJO DE ORDENHA E
QUALIDADE DO LEITE (MÓDULO XI)
04, 05, 06 e 16, 17, 18/08
Fazenda Baguassu
• JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MÓDULO V
05 a 30/08 - Motuca
• INCÊNDIO - PREVENÇÃO E
COMBATE NO CAMPO - TÉCNICAS
05 e 06/08 - Fazenda Maringá
• INCÊNDIO - PREVENÇÃO E
COMBATE NO CAMPO – TÉCNICAS
07 e 08/08 - Fazenda Maringá
• AGROTÓXICOS - USO CORRETO E
SEGURO - NR 31.8
12 a 14/08 - Fazenda Maringá
• AGROTÓXICOS - USO CORRETO E
SEGURO - NR 31.8
12 a 14/08 - Usina São Martinho
• OLERICULTURA ORGÂNICA CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS
(MÓDULO VI)
12 e 19/08 - Assentamento Monte Alegre
• FEIRA DO PRODUTOR RURAL COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO V)
14, 15 e 28, 29/08
Assentamento Monte Alegre
• SEGURANÇA EM MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - NR 31.12
19 a 21/08 - Terral
• SEGURANÇA EM MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - NR 31.12
19 a 21/08 - Usina São Martinho
• ARTESANATO EM BANANEIRA PAPEL - TÉCNICAS
19 a 23/08 - Assentamento Monte Alegre
• FACIRA
21 a 25/08 - Araraquara
• PROGRAMA PROMOVENDO A
SAÚDE NO CAMPO - DROGAS: USO E
DEPENDÊNCIA
24 e 25/08 - Assentamento Bela Vista
• AGROTÓXICOS - USO CORRETO E
SEGURO - NR 31.8
26 a 28/08 - Raízen
• PROCESSAMENTO ARTESANAL DE
CARNE DE AVES - TÉCNICAS - ITESP
27 a 29/08 - Assentamento Monte Alegre
• AGROTÓXICOS - USO CORRETO E
SEGURO - NR 31.8
29 a 31/08 - Usina São Martinho
Coordenador SENAR/SP Araraquara:
João Henrique de Souza Freitas

CAPACITAÇÃO

Nova turma se integrará à Feira
do Produtor Rural em outubro
A partir de outubro novos feirantes estarão se juntando ao
grupo que foi preparado em 2017 e 2018

Produtora que já participa da feira em
Américo Brasiliense

dos através desta parceria possuem
os seguintes pontos de venda:

Telma agradece os organizadores desta ação pela oportunidade de se tornar feirante

Em busca de alternativas para
que pequenos agricultores possam
comercializar seus produtos, o Sindicato Rural de Araraquara, Senar SP,
Fundação Itesp, Sebrae e Prefeituras
de Araraquara e Américo preparam
uma nova turma de feirantes. Este
grupo de parceiros já capacitou cerca
de 50 produtores dos assentamentos
Monte Alegre, Silvânia, Bueno de An-

drada e Bela Vista, proporcionando a
eles condições para comercialização
de alimentos saudáveis e com preços
justos para a população das cidades
envolvidas.
Segundo João Henrique de Souza
Freitas, coordenador regional do Senar em Araraquara, as turmas já consolidadas nos anos de 2017 e 2018
também possuem acompanhamento
das Comissões Gestoras. Este processo possibilita a conquista de
novos pontos de venda
aos grupos de produtores, fortalecendo a geração de renda.
Atualmente os grupos que foram capacita-

Instrutor Celso Grecco
Camargo durante a
construção dos estandes
em julho

ARARAQUARA
Segundas-feiras - Jardim Santa Clara,
das 16h às 20h;
Terças-feiras - Valle Verde, das 16h
às 20h;
Sextas-feiras - Estacionamento do Estádio da Ferroviária - das 16h às 20h.
AMÉRICO BRASILIENSE
Quartas-feiras - Jd Vista Alegre, das
16h às 20h

NOVA TURMA
Seguindo os trabalhos do Programa Feira do Produtor, teve início no
dia 19 de junho o Módulo IV - Construção do Estande de Bambu.
Para a construção dos estandes,
o instrutor Celso Grecco Camargo e o
auxiliar Leandro Natalino Ulian orientaram os produtores em todas as etapas, além de deixar tarefas que são
realizadas pelos produtores ao longo
das semanas. Este módulo teve fim
no dia primeiro de agosto, com a apresentação dos estandes construídos.
Para Maria Clara Piai da Silva, da
Fundação Itesp, é motivo de orgulho
ver uma nova turma sendo preparada
e pronta para enfrentar desafios, tendo porém uma renda familiar graças
a integração de todos dentro da sua
própria propriedade.

