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O nome Lattuga foi escolhido 
por ser uma palavra italiana 
e remeter a descendência de Dragone

FORMANDO O FUTURO
DO AGRONEGÓCIO

O aluno Nilton, a orientadora educacional
Eulália Machado e os professores Renata 
Vanni e Everthon Fonseca falam com 
entusiasmo sobre o IFSP instalado
em Araraquara

O Instituto Federal está localizado no ramal de acesso Engenheiro Heitor de Souza Pinheiro s/nº. Em 2011 deve receber mais de 200 alunos, 
que no futuro, poderão integrar a nova força do trabalho do setor rural brasileiro

O agronegócio parte em 
busca de mão-de-obra 
qualificada e Araraquara 
passa a formar profissionais 
para abastecer o setor rural 
através dos cursos do IFSP.

Em outubro aconteceu a inauguração 
oficial do IFSP - Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de São Paulo- 
Campus Araraquara. 

O IFSP está em funcionamento desde 
agosto de 2010, com aulas nos cursos téc-
nicos de Informática e Mecânica. São 160 
alunos divididos em duas turmas, uma no 
período da tarde e outra à noite. Para 2011, 
além desses, serão oferecidas mais 40 va-
gas para o curso de Mecatrônica e licen-
ciatura em Matemática. O vestibular acon-
tece em dezembro. 

Os alunos dos cursos técnicos se for-
mam em dois anos e saem preparados para 
o mercado de trabalho. Para o agronegócio 
brasileiro, esses profissionais representam 
o futuro, pois com a modernização dos 
equipamentos, a exigência da mecaniza-
ção e os avanços tecnológicos, será neces-
sária a contratação de mão-de-obra espe-
cializada.

A professora de informática do IFSP 
Renata Porto Vanni e o coordenador dos 
cursos da área de indústria Everthon Silva 
Fonseca reforçam essa visão. “Os alunos 
saem do IFSP aptos a contribuir para o for-
talecimento do setor rural. Serão profis-
sionais muito bem preparados”, afirma Re-
nata. Everthon acrescenta a especificidade 
de cada curso em relação a sua aplicação 
no agronegócio. “Os profissionais da in-
formática poderão contribuir com ideias 
inovadoras, criando softwares e sistemas 
de programação, enquanto que os alunos 
capacitados na mecânica terão todo o co-
nhecimento para a manutenção das má-
quinas e criação de novos instrumentos. Já 
os formados em mecatrônica estarão capa-
citados para lidar com a automação das má-
quinas”, salienta.

Para o estudante do curso de Informá-
tica Nilton Bueno Junior, o Instituto foi 
um grande presente que beneficiará a to-
dos. O futuro profissional faz planos e está 
de olho no agronegócio como uma alterna-
tiva no mercado de trabalho.

Em Araraquara, o IFSP é composto por 
salas de aula, laboratórios, biblioteca, can-
tina e pátio coberto. Em destaque, o fato 
dos prédios não terem degraus, o que per-
mite a acessibilidade geral. 

As salas de aulas têm o pé direito alto e 
as janelas permitem a circulação de ar sem 

necessidade de instalação de aparelhos de 
ar condicionado nas salas de aula teóricas. 
Uma cisterna subterrânea com capacidade 
para 200 mil litros de água que capta águas 
pluviais para a rega de gramados e descar-
ga nos vasos sanitários. 

O projeto de arquitetura é de Lincoln 
Ferri do Amaral. Quando estiver funcio-
nando plenamente, o campus terá capaci-
dade para atender até 1.200 estudantes da 
região de Araraquara. 

“Que esta semente que hoje germina no 
IFSP torne-se uma grande árvore, levando 
qualificação, educação de qualidade e cida-
dania a todos”, comenta Renata, que junta-
mente com todos os professores, funcioná-
rios e alunos do Instituto, deseja boas festas 
e um próximo ano cheio de conquistas.



SINDICATO RURAL

CURSOS 
REALIZADOS EM

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Aplicação de Agrotóxicos:

• Costa Manual: 14 cursos
• Turbo Pulverizador: 5 cursos
• Barras: 1 curso

• Eletricista: 1 curso
• Operação e Manutenção de
   Tratores Agrícolas: 1 curso
• Operação de Tratores Agrícolas:   
   1 curso
• Operação e Manutenção de 
  Motosserra: 1 curso
• Jardineiro: 1 curso

PROMOÇÃO SOCIAL
• Motivação de equipes: 1 curso
• Torneio de pesca: 1 curso
• Aproveitamento de alimentos: 
  1 curso
• Liderança de equipes: 1 curso
• Processamento artesanal 
  de pães: 1 curso
• Artesanato em fibras vegetais –
  palha de milho: 1 curso
• Administrar a vida e o trabalho:
  1 curso
• Culinária regional: 1 curso
• Administração rural: 1 curso
• Processamento artesanal de
  aves: 1 curso

EVENTOS
• Cavalgada rural

PROGRAMAS
• Jovem Aprendiz Rural
• Turismo Rural

retrospectiva

2010

Equipe do 
Sindicato Rural: 
Jorge, Elisabete, 
Fernanda, Priscila, 
Nereide e Mário

Cláudio 
Noguchi

Caros associados e agricultores, o 
ano de 2010 foi marcado por muito tra-
balho, lutas e conquistas. Apesar de  
algumas dificuldades, podemos dizer 
que 2010 foi bom e nos deixa bem oti-
mistas para o próximo ano. 

Vivemos as emoções de uma nova 
Copa do Mundo e também a eleição 
do nosso próximo governante. O país 
elegeu a primeira presidenta, Dilma 
Rousseff, assim, temos boas expecta-
tivas para o agronegócio e buscaremos com muita garra as melhorias para a 
nossa atividade.

Desejo a todos os produtores rurais, associados, diretores, funcionários 
e colaboradores do Sindicato Rural de Araraquara, um Natal cheio de luz e 
que 2011 seja próspero e com muitas realizações na vida, na cidade e no 
campo!

Mensagem da Diretoria

Nicolau de Souza Freitas
Presidente

Aos agricultores, chegarmos a 
mais um final de ano devemos ter 
permanentemente a sensação do 
dever cumprido. O ano de 2010 trou-
xe para muitos agricultores o sabor 
amargo de uma luta solitária e in-
compreendida, a exemplo do que 
ocorreu com a grande  maioria dos 
profissionais e as profissões exerci-
das em nosso país.

Na nossa região nos deparamos 
com inúmeras batalhas junto às in-
dústrias de laranja, às usinas de ca-
na-de-açúcar e principalmente junto 
ao Por Judiciário, que por algumas 
vezes foi a única maneira ou cami-
nho que tínhamos para fazer valer o 
direito do agricultor já penalizado em 
outras circunstâncias.

Mesmo com as ameaças sofri-
das em virtude da instabilidade e a 
insegurança do setor ao longo do 
ano de 2010, a maioria não esmore-
ceu diante da vontade de vencer e 
passou a relutar contra todos os de-
safios, trabalhando honestamente.

 No ano de 2010, até mesmo a 
pequena, mas eficaz legislação que 
especifica algumas vertentes segui-
das pelo produtor rural, deixou de 
ser compreendida e relevante em 
muitos momentos, o que não os aba-
teu, seguindo firmes e confiantes de 
que no judiciário seus direitos se-
riam reconhecidos. Neste período 
de reflexão, acreditamos que 2011 
será bem melhor.

A todos os agricultores e os de-
mais que exer-
cem a atividade 
rural, nossos Vo-
tos de Feliz Na-
tal e um Prós-
pero Ano Novo!

Mensagem do Jurídico


