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ENTIDADES DE CLASSE

Sindicato Rural de Franca elege diretoria e
formaliza parceria com portal Emprego Rural

N

CRÉDITOS: Divulgação/Sindicato Rural.

o dia 15 de agosto último,
tomou posse a nova diretoria do Sindicato Rural
de Franca (SP) para o triênio 20212023. José Henrique Mendonça e
Helder Eugênio Branquinho foram
reeleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente. Edson
Castro do Couto Rosa e Alexandre Taveira Engler Pinto ocuparão
o cargo de Secretários, enquanto
que José Augusto Freixes e Gabriel
Anawate serão os Tesoureiros.
_________, José Henrique Mendonça (presidente) e
Helder Branquinho (vice)
De acordo com José Henrique
Mendonça, inicia-se um nova fase,
com a esperança de dias melhores.
“Não foi um período de ondas calmas. Os impactos políticos com o portal Emprego Rural.
e da pandemia foram extremamente negativos para a ecoPrimeiro portal do país dedicado exclusivanomia brasileira em geral. Mas, desde o início sabíamos dos mente a carreiras do agronegócio, o empregorural.
nossos desafios. Não é somente o mundo lá fora que está com.br foi projetado para ajudar empresas e promudando. As pessoas e os negócios em nosso município priedades agropecuárias de todos os portes a
e região, também. E é esta a nossa proposta: atender de garimpar no mercado os melhores candidatos para
forma decisiva as necessidades do nosso associado”, expli- preencher as vagas em seus quadros funcionais. Do
cou o presidente.
mesmo modo, em contrapartida, auxiliar profissioE seguindo o trabalho desenvolvido durante o triênio nais da área a buscar e encontrar novas oportunianterior, a diretoria anunciou mais uma parceria. Desta vez, dades de trabalho em várias áreas.
Contemplando todos os tipos de carreiras do
agronegócio, desde atividades no campo, passando
Diretoria Eleita
CONSELHO FISCAL
1º : CÉSAR FIGUEIREDO DE MELLO BARROS
por posições administrativas e até executivas, o Em2021-2023
2º : JOSÉ OMAR FURLAN
prego Rural chegou com força para potencializar a
3º : MARCELO BARBOSA AVELAR
empregabilidade do setor que mais cresce no Brasil.
DIRETORIA
JOSÉ HENRIQUE MENDONÇA (presidente)
SUPLENTES
Além disso, o portal é também uma grande
HELDER E. BRANQUINHO (vice-presidente)
1º : VALDOMIRO ANTÔNIO
plataforma
de aprendizado, oferecendo, através dos
EDSON C. DO COUTO ROSA (1º Secretário)
2º : ROGÉRIO PERES RODRIGUES ALVES
ALEXANDRE ENGLER PINTO (2º Secretário)
mais
avançados
mecanismos de ensino à distância,
3º : MARCUS VINÍCIUS PALERMO FALLEIROS
JOSÉ AUGUSTO FREIXES (1º Tesoureiro)
uma ampla gama de cursos e palestras online de
GABRIEL ANAWATE (2º Tesoureiro)
DELEGADOS REPRESENTANTES
aprimoramento técnico, comportamental e curricuJUNTO À FAESP - FEDERAÇÃO DA
SUPLENTES
AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lar. Tudo o que os profissionais precisam para alavan1º : GERALDO CINTRA DINIZ
1º : JOSÉ HENRIQUE MENDONÇA
car suas carreiras e buscar novas chances no merca2º : DENIZAR PUGLIESI
2º : GALILEU DE OLIVEIRA MACEDO
do de trabalho, em um único endereço.
3º : MARCELO FERREIRA ROSA
4º : JOSÉ EDUARDO DE PAULA PEREIRA
SUPLENTES
Acesse agora empregorural.com.br, faça o seu
5º : HOMERO BARBOSA SANDOVAL FILHO
1º : LUCIANO FALEIROS CINTRA
cadastro gratuito e encontre as melhores oportuni6º: NILO MÁRCIO JUNQUEIRA MELLEM
2º : MILTON MOSCARDINI
dades do agro.

