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Turma A-70 da ESALQ - Engenharia Agronômica 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”  

Universidade de São Paulo 

 

 

Introito pelo Autor 
 

 

          Em meados de 2014 e início de 2015, eu comecei por iniciativa 

própria a produzir uma subpágina em meu website www.celso-
foelkel.com.br para contar a história de nossa turma de graduação em 

Engenharia Agronômica (entre 1966 a 1970) na ESALQ – Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” da USP – Universidade de São Paulo. Já 

havia entre os componentes da turma uma forte mobilização para 

conseguir o reagrupamento dos colegas em função da aproximação do 

nosso Jubileu de Ouro (50 anos da formatura de 1970), o que aconteceria 
em 2020. 

          A produção dessas duas folhas de web com memórias sobre a 

ESALQ e sobre a Turma A-70 (ano de formatura da gente) foi rápida por 

dois motivos: meu entusiasmo para criar essa história e o apoio de 

muitos dos colegas, também denominados de coturmeiros pelo saudoso 

colega Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo). 

          Nessa publicação aparecerá algumas vezes, como apareceu logo 

acima, a palavra “coturmeiro”, uma criação do colega Drepo referindo-se 
aos colegas de turma. Trata-se de um neologismo que se inspirou em 

palavras que vêm com o prefixo co, uma espécie de alusão a uma pessoa 

que é parte de uma turma, a exemplo de: colaborador, coautor, 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


3 

 

cooperador, cogestor, etc. Dai o amigo Drepo criou o coturmeiro/a para 

identificar cada um de nossos colegas de turma. Sábio e saudoso Drepão. 

          Importante reforçar que a maior parte dessas escritas foi baseada 

em minha própria percepção sobre os fatos e sobre as minhas 

lembranças, memórias e documentos de nossa maravilhosa época 
estudantil na ESALQ.  Assim sendo, o Relato de Vida só foi possível se 

tornar em um agregado ainda maior de reminiscências e escritas graças a 

dois fatores: 

 

 As ajudas recebidas de muitos colegas, dentre os quais destaco: 

Antônio Ernesto Dal Ben (Tido), Eduardo Pires Castanho Filho 
(Drepo), José Fernando Herling Martins (Peca), Newman Ribeiro 

Simões (Piava), Akira Paulo Takematsu (Akira), Otávio Teixeira 

Mendes Neto (Campineiro); Domingos Batistella (Mingo), Ossir 

Gorenstein (Barraca), Ana Cândida Pacheco de Aguirre (Aninha), 

Onório Kitayama (Jurupoca), Luiz Fernando Bortolazzo de Souza 

(Tupã), Plínio Barbosa (Fossa), Oduvaldo Orlando Lacava 
(Esmeralda), dentre outros que me supriram com fotos, 

depoimentos, causos, biografias e lembranças de nossa vida 

universitária que acontecera há cerca de meio século quando foram 

resgatados a partir de 2014/2015 para a criação de nossas páginas 

na web. Como consequência, as memórias sempre presentes no 

grupo me facilitaram enormemente a obtenção de uma rica e 
volumosa história. Alguns desses colegas também escreveram 

ótimos textos que estão disponibilizados na forma de arquivos em 

pdf com links para acesso nas seções onde aparecem apresentados 

os “Causos” e os “Resgates Históricos”. 

 

 A produção de um livro fantástico para ser distribuído durante o 
Jubileu de Ouro, que teve intensa participação de praticamente a 

maioria dos colegas e familiares de colegas falecidos, com o objetivo 

de resgatar fatos e relatos daquela época inesquecível que se iniciou 

no vestibular em 1966 e que persiste até os dias atuais. 

 

          A conversão das duas folhas de web em um Relato de Vida em 
formato pdf me permitiu discorrer com muito mais detalhes sobre muitas 

de nossas aventuras, dificuldades, lutas, conquistas e perdas, mas 

reforço que a redação tem muito mais de uma visão minha e de 

lembranças minhas. Por essa razão, esse relato de vida descreve muito 

de nossa A-70, mas poderia ter sido muito mais amplo e abrangente caso 

tivesse contado com mais textos dos colegas da turma. Em um primeiro 
momento, muitos não se entusiasmaram a colaborar. Entretanto, quando 

da produção do livro do Jubileu de Ouro, com as estratégias criadas pelo 
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grupo editorial/redacional, foi possível obter biografias rápidas de 

praticamente quase todos os componentes da turma. Com a autorização 

para usar também o livro para estruturar esse arquivo que aqui lhes 
trago, essa nossa obra pode ser considerada como uma história fiel e 

autêntica de um período brilhante da vida desse grupo de pessoas que 

passaram a adotar o lema: “Turma A-70: O Sonho não Acabou”. 

 

          Procurei dar ênfase nesse relato aos nossos cinco anos de vida 

universitária. A maioria dos fatos, fotos, documentos e histórias se 
concentram nesse período. Após 1970, o grupo acabou se dispersando 

por todo o Brasil e inclusive internacionalmente. Evidentemente, essa 

esperada dispersão foi causada por razões profissionais e das 

oportunidades que surgiram para cada um. Tempos em tempos 

aconteciam chances de encontros de coturmeiros nas Semanas “Luiz de 

Queiroz”, organizadas pela ADEALQ – Associação dos Ex-Alunos da 
ESALQ, principalmente naquelas onde nossa turma era homenageada 

(em anos múltiplos de 5 anos após 1970). Outras oportunidades de 

encontros surgiram a partir de 2016 com o surgimento do que se 

denominou “Esquentas”, que têm sido atividades de reativação e 

fortalecimento das amizades onde número variado de colegas de turma e 

seus familiares se reúnem para confraternização em restaurantes, casas 
ou fazendas de colegas, etc. Isso acabou gerando encontros em variadas 

regiões do Brasil, conforme quem organizava o esquenta.  

 

Enfim amigos, UM ENORME MUITO OBRIGADO a todos vocês, 

colegas da A-70 que possibilitaram a construção dessa rica 

história de vida. E vamos em frente, pois o sonho continua. 
 

 

      
 Recordar é viver 
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Extraídos de rabiscos e do Livreto “Um Sonho a Mais...”:  

Belíssimas escritas do amigo Newman produzidas em 1995 e 

distribuídas à turma em 2010 na forma de um livreto que pode ser 

encontrado em:  

https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2010_Livreto+Um+Sonho+a+Mais_Ne
wman.pdf  

 

https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2010_Livreto+Um+Sonho+a+Mais_Newman.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2010_Livreto+Um+Sonho+a+Mais_Newman.pdf
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Preâmbulo histórico ou “esquenta de redacional” 
 

          O ano de 1966 começou com um enorme desafio a algumas 
centenas de estudantes que recém terminavam o curso colegial e que se 

encontraram em Piracicaba para disputarem as 200 vagas do curso de 

Engenharia Agronômica da ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz" da USP - Universidade de São Paulo, uma das mais 

renomadas escolas que oferecem essa carreira universitária no Brasil. 

          Alguns deles já se conheciam através dos bancos de aulas dos 

cursinhos pré-universitários ou de atividades escolares em suas cidades 

natais, mas a maioria se encontraria pela primeira vez já no primeiro e 

mais temido dos exames de qualificação do vestibular, que foi o exame 

de Português.  

          A ESALQ não tinha na época o hábito de questões múltipla escolha 

- seu objetivo era forçar que os alunos, fosse no vestibular ou ao longo 

do curso de agronomia, respondessem questões e resolvessem problemas 
com suas próprias memórias de cálculos e com respostas cursivas, 

portanto, nada de chutometria em testes do tipo múltipla escolha. Por 

essa razão, o exame de Português foi o primeiro e de caráter 

eliminatório, para deixar de fora alunos que não praticassem ou não se 

expressassem bem no idioma pátrio. Depois do primeiro exame, a sofrida 
espera de cerca de 2 a 3 dias para que saíssem os resultados e a lista dos 

que continuariam a disputa, seguindo-se outros exames eliminatórios 

como Física, Química, Biologia, Matemática.  

          Enfim, a batalha foi árdua e desgastante, mas dessa forma se 

selecionaram os 200 alunos que comporiam a turma de "bichos" de 1966, 

que alguns anos mais tarde se converteria, com algumas pequenas 

modificações em sua composição em função de reprovações e 

transferências, na Turma de Formandos de 1970 da ESALQ (A-70). 
Exatamente a turma de amigos que por 5 anos interagiram entre eles e 

com seus professores para irem se tornando engenheiros agrônomos de 

reconhecida qualidade técnica, que a ESALQ se orgulha sempre em 

formar e graduar. 
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          Hoje, temos todos nós um sentimento gratificante de termos feito 

parte naquela época de uma geração de ouro, que acreditava no ser 

humano e no Brasil; comia e se deliciava com os “pastéis do chinês” 
acompanhados de garapa de cana; gostava da comida simples e caseira 

das repúblicas ou do RUCALQ, ia ao cinema e ao Clube Coronel Barbosa 

para paquerar também; tomava café no bar Haiti; fazia footing na 

calçada de ouro; gostava de cerveja e caipirinha; de namorar muito; ia 

de vez em quando na missa; falava em paz e felicidade; ouvia e se 

emocionava com os Beatles; gostava de esportes e de futebol; 
entusiasmava-se com a melhor seleção brasileira de futebol de todos os 

tempos em 1970; viajava quase sempre para as cidades natais para 

rever amigos e caras-metades; lia e falava muito sobre regimes de 

governo alternativos aos regimes duros, sentia-se desafiada a vencer 

para o bem do Brasil, apesar dos pesares políticos do País e acreditava 

muito no futuro que queríamos ajudar a construir para nosso País, nossa 

pátria e que seria pátria de nossos filhos. 

          Foi dessa forma e nesse ambiente que se formou, se construiu e 
se consolidou a nossa turma que interagiu fortemente entre os anos de 

1966 a 1970. Esse grupo de alunos, que sonhavam e batalhavam para 

serem agrônomos da ESALQ, teve ao longo do curso, diversos momentos 

inesquecíveis e memoráveis, dos quais alguns deles estão a seguir 

relacionados: 

 O período de trote acadêmico, conhecido como um dos mais "duros" 

de quase todas as universidades brasileiras, mas que superamos 

com dignidade e permitindo a geração de novas amizades. 
 

 A passeata e o baile dos bichos, que encerravam nosso período de 

integração e nos dava o status de alunos universitários plenos. 

 

 As caminhadas a pé pelo magnífico parque da ESALQ, sempre 

correndo para não perder hora das aulas, ao mudar de um pavilhão 
para outro, muitas vezes distantes demais para o curto espaço de 

tempo que se dispunha. 

 

 Os nossos carismáticos bedéis “seu Jorge” e “dona Nadir”, anotando 

a presença dos alunos, com suas memórias privilegiadas, que 

guardavam centenas de nomes de alunos de inúmeras turmas 
diferentes. 

 

 As questões referentes à efervescência política da época com 

manifestações de protesto contra a ditadura militar que começara 

no Brasil pouco tempo antes, em 1964. Algumas manifestações 
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foram representadas por passeatas épicas de estudantes em 

Piracicaba, atos políticos no CALQ e discussões entre grupos de 

alunos e professores. Infelizmente, alguns de nossos colegas foram 
presos pelo governo militar da época, sendo que sobre alguns, 

jamais se soube o destino e o que com eles aconteceu. 

 

 Diversas disputas de jogos colegiais e entre repúblicas (inter-

repúblicas) motivavam a prática de esportes entre os alunos da 

turma. 
 

 As famosas “chispadas” em volta do lago da agronomia é algo que 

ficará na memória se muitos. 

 

 As chopadas, cabritadas e churrascos nas principais repúblicas, bem 

como as festas da CEA - Casa do Estudante de Agronomia, hoje 
Casa do Estudante Universitário “José Benedicto de Camargo”. 

 

 Os inúmeros eventos culturais, educacionais e de integração no 

prédio do CALQ – Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz”. 

 

 O movimento para mudança da forma de ensino da ESALQ, que foi 
alavancado pela nossa turma no ano de 1968, justamente com um 

movimento que começou em uma aula de Química Agrícola (com o 

professor Dr. André Louis Martin Neptune) e permeou para toda a 

ESALQ, com envolvimento das demais turmas. O objetivo foi mudar 

o ensino tipicamente expositivo para uma maneira mais 

participativa dos acadêmicos nas aulas práticas. Isso fortaleceu as 
turmas práticas, os professores assistentes e criou um enorme 

espírito de equipe nos alunos. 

 

 As dificuldades de passar em certas matérias, como Matemática e 

Estatística (Dr. Frederico Pimentel Gomes), Bioquímica (Dr. Otto 

Jesu Crócomo) e Topografia (Dr. Nico Peta), em razão das 
características raladoras de alguns dos nossos mestres. 

 

 As atrapalhadas aulas de régua de cálculo com o professor Nestor 

“Log-Log” - imaginem, régua de cálculo - alguém da geração atual 

saberia dizer o que seria isso? 

 
 As aulas práticas e as muitas excursões, inclusive ao exterior, que 

nos ajudavam a sentir na própria pele o que nos aguardava como 

profissionais em contato com quem dependeria de nossos 

conhecimentos e serviços. 
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 O baile de formatura, onde os formandos traziam suas namoradas e 

noivas da cidade natal e ajudavam a desmoronar sonhos de muitas 

“nativas e nativos” que estavam almejando mesmas posições. 
 

 A surpresa e a emoção de se sentir no mercado de trabalho logo ao 

receber o diploma acadêmico e a carteirinha do CREA. 

 

 A certeza de ter recebido da magnífica cidade de Piracicaba a 

melhor de todas as estadias que um estudante pode ter para poder 
estudar, crescer e amadurecer como ser humano. A lembrança para 

todos nós será permanente das características hospitaleiras do povo 

“nativo” e de detalhes únicos de Piracicaba, tais como: o salto do rio 

Piracicaba que me servia de local para pescar, a rua do Porto, o 

restaurante do Mirante com seu “pintado na brasa”, a praça da 

matriz, os cinemas Palácio e Politeama, a estação do trem, o 
bondinho da ESALQ, a “ripolândia”, os estádios de futebol e de 

basquete do XV e do seu mascote “nhô Quim”, o prédio do CALQ – 

Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz” e o maravilhoso cenário que 

sempre esteve associado à nossa sempre lembrada  “escola agrícola 

piracicabana”. Além disso, ficarão nas lembranças as nossas 

caminhadas a pé pela cidade, as reuniões nas praças com colegas, o 
“footing” de final de semana no centro da cidade, os restaurantes e 

lancherias, o mercado público, o teatro, as praças e parques, etc., 

etc. 

 

 A despedida emocionante dos amigos, colegas e parceiros nos 

estudos acadêmicos de praticamente 5 anos maravilhosos que se 
iniciaram em março de 1966 e findaram em janeiro de 1971, nas 

cerimônias de formatura nos dias 07 e 08. 

 

 O fortalecimento dos reencontros da turma através de mensagens 

pela Internet, catalisadas a partir de setembro de 2014 pelo 

saudoso colega Drepus/Drepo/Drepão (Eduardo Pires Castanho 
Filho) por sugestão do Jurupoca (Onório Kitayama) e com a 

colaboração de diversos colegas que se mobilizaram para a 

integração da turma, como: Marly, Otávio, Marília, Dal Ben, Akira, 

Aliomar, Nelson, Rappa, Peca, Altair, Vitti, Newman, Celsão e outros 

tantos, o que possibilitou a criação desse texto na forma de um de 

meus Relatos de Vida. 
 

 A antecipação por todos da turma para o sonhado reencontro de 

Jubileu de Ouro da turma em 2020, que acabou sendo atrapalhado 

e frustrado em função da pandemia do Corona vírus COVID-19. 
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 Os “esquentas” que foram encontros de colegas de turma 

(acompanhados de seus familiares diretos) para confraternização e 

que começaram na forma de eventos preparatórios para o Jubileu 
de Ouro. 

 

 A redação pela Suzana Amyuni com ajuda de um esforçado grupo 

de apoio editorial e a publicação do “famoso, sofrido, demorado, 

extenso e admirado” ”Livro do Jubileu”, que está disponibilizado 

mais adiante para downloading aos interessados em conhecer. 
 

 A festa do Jubileu de Ouro organizada pela ADEALQ (Associação dos 

Ex-Alunos da ESALQ), toda em formato digital, que mesmo com as 

pessoas à distância permitia que elas se aproximassem em emoções 

e em seus corações, já que mais um sonho estava acontecendo, 

ainda que não da maneira esperada. Por isso, a turma espera e 
sonha ainda por uma festa de jubileu, que poderia ser a do Jubileu 

de Diamante (60 anos) ou de Brilhante, (75 anos) de formados. 
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Um breve Relato de Vida sobre a integração e participação do 

Celso Foelkel (Celsão) na Turma A-70 
 

 
 

 

          A Agronomia e a ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” sempre foram meus sonhos de profissão e de onde encontrar a 

adequada formação, isso desde os três anos de idade. Meu pai (Edmundo 

Foelkel) até que sonhava uma carreira mais “moderna” para o filho, como 
engenharia eletrônica, que era a vedete nos anos 60’s; porém a 

determinação e minha vocação natural acabaram por contagiá-lo e ganhei 

seu apoio à minha declarada vocação pela fotossíntese e pela produção 

vegetal e animal, bem como pelas coisas da natureza e do agronegócio.  

          Comecei a me preparar mais intensamente para o vestibular tão 

logo ingressei no colegial, no Instituto de Educação Experimental de 
Jundiaí. Dois de meus colegas de turma no Instituto também tinham 

mesmos sonhos de estudar na ESALQ e juntos conseguimos atingir esse 

objetivo em 1966: Renato Rappa (Carabinieri) e Fernando Del Porto 

Santos (Bichano). O ensino primário e secundário era algo notável nos 

escolas públicas da época: com bons professores e muitos livros consegui 
adquirir o necessário embasamento para ser bem sucedido no vestibular 

da ESALQ. Preparei-me de forma exemplar, da mesma forma que outros 

amigos do Instituto se prepararam para os desafios das escolas que eles 

tinham escolhido. Ao terminar o científico (colegial da época), em final do 

ano 1965, me mudei para Piracicaba para cursar por um mês o curso 

preparatório do professor Torigoi (com a finalidade de conhecer mais 
sobre as particularidades do vestibular da ESALQ).  
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          Fui morar na república “Las Vegas”, a convite do meu amigo, 

primo e colega de turma na ESALQ, o também jundiaiense Gilberto de 

Barros Basile, o Gil Pô. Só me inscrevi para o vestibular da ESALQ, 
qualquer outra escola estava absolutamente fora de cogitações, por 

melhor que fosse seu ranking acadêmico. Fui uma dessas pessoas que 

tinha uma escola universitária e um vestibular como meta a atingir, e não 

queria nada mais que conquistar já na primeira tentativa. E para isso me 

prepararei muito, por 3 anos, desde o primeiro ano do colegial. 

Conheçam um pouco sobre como o Celsão procurou se preparar para o 
vestibular nos dois relatos a seguir: 

 

Preparativos programados para sucesso no vestibular de 1966 na 

ESALQ – por Celso Foelkel 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_19_Preparando+Vestibular_ESALQ.pdf  
 

Os cadernos do Celso Foelkel e o papel educacional, social, tecnológico 

e de formação pessoal dos mesmos – por Celso Foelkel 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_18_Cadernos+Celso+Foelkel.pdf  
 

          Consegui muito sucesso no vestibular, apesar das angústias e das 

unhas roídas nas esperas para conhecer os resultados: passei em 

segundo lugar dentre os candidatos, imediatamente a seguir ao nosso 

amigo Piava (Newman Ribeiro Simões). Quinze dias depois começavam 
as aulas para os 200 alunos selecionados e que comporiam a turma que 

aqui denominamos de A-70, por ter-se formado no ano que corresponde 

ao quinto ano do curso, ou seja, o último. Apesar disso, as cerimônias da 

formatura da turma aconteceram em 07 e 08 de janeiro de 1971. 

 

 

Reconhecimento em minha terra adotiva: Jundiaí 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_19_Preparando+Vestibular_ESALQ.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_18_Cadernos+Celso+Foelkel.pdf
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Diploma de bicho ao Celsão ou Sabotagem 

 CALQ – Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz” 

 

 

Carteira de estudante do quinto ano da ESALQ 

 

          Fiz um curso absolutamente exemplar na ESALQ, um padrão de 

ensino notável, excelentes aulas práticas e teóricas e um estágio de 3,5 

anos no Laboratório de Celulose e Papel e Química da Madeira, com meu 
estimado mestre e orientador professor Luiz Ernesto George Barrichelo. 

          Fui aluno aplicado e pontual, sempre procurando em livros e 

revistas, muito mais do que aquilo lecionado em aulas. Com essa filosofia 

de rato de bibliotecas e de estudar os temas de forma mais ampla do que 

apenas o lecionado em aulas, acabei por me formar em primeiro lugar da 

turma de formandos, tendo recebido diversas premiações 
correspondentes tanto à melhor média dos 5 anos do curso (8,96 foi a 

minha média de todas as disciplinas) como também de grupos de 

matérias que resultavam em premiações mais específicas. 
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Entrega do Prêmio “Luiz de Queiroz” pelo Dr. Ferdinando Galli 
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A criação da página de web da A-70 no website do Celsão 
(http://www.celso-foelkel.com.br) 

 

 

          Em 2003, comecei a colocar em operação um projeto de vida, 

cujos fundamentos se alicerçavam na produção e compartilhamento de 

conhecimentos do setor de base florestal para a sociedade. Estava 

iniciando minha carreira de professor virtual com a criação do meu 

primeiro website (http://www.celso-foelkel.com.br) Uma das minhas 

metas na época era também escrever um livro sobre os eucaliptos. 
Comecei a perguntar-me por que não disponibilizar em meu próprio 

website um a um os capítulos do livro que tinha como meta escrever. O 

interesse pelos eucaliptos era enorme no mundo todo e decidi que o livro 

mereceria um website cativo para abrigar não apenas o livro, mas 

também um informativo menos complexo que os extensos capítulos que 

comecei a escrever. Por esse motivo, a área sobre o Eucalyptus recebeu 
um domínio cativo em 2005 (https://www.eucalyptus.com.br). 

          Em 2014, com a crescente integração da turma da A-70 através 

das buscas do Drepo/Dal Ben e outros já mencionados anteriormente, 

com a finalidade de criação de uma lista de endereços de e-mail, número 

de telefone e dados pessoais dos coturmeiros, acreditei que estava 

também na hora de gerar uma subpágina no www.celso-foelkel.com.br 
sobre a nossa turma de formatura A-70. 

 

          Em 16 de outubro de 2014 enviei para todos os endereços 

resgatados em nossa lista a seguinte mensagem: 

 
Amigos esalqueanos da turma de 70, bom dia a todos – tudo bem 

com vocês? 

 

Parabéns a vocês todos pela reintegração da nossa turma – muito bacana 

rever amigos pela internet, muitos dos quais não vemos ou encontramos 

há décadas. 
Muitos de vocês sabem que tenho dois websites técnicos na internet: 

www.celso-foelkel.com.br e  www.eucalyptus.com.br 

Estava pensando em fazer uma subpágina no site www.celso-

foelkel.com.br colocando alguma coisa sobre a turma, fotos da época, e o 

nome de todos.  

Linkado ao nome de cada um de vocês, poder-se-ia colocar um arquivo 
Word de uma página em documento Word para cada formando, onde 

apareceria uma foto dele da época, uma foto atual, o nome, o apelido, 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
https://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
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cidade de origem, onde morou em Pira, o endereço de e-mail, uma breve 

biografia e uma frase de cada um resumindo sua paixão pela carreira que 

escolhemos, ou outra coisa – algo a aperfeiçoar. 
Isso sem custos para vocês – eu cuidaria de fazer a página na web, mas 

vocês me enviariam o arquivo Word correspondente com os seus próprios 

dados preenchidos para eu converter em PDF cada um deles para colocar 

no website. Eu poderia fazer um modelo e todos seguiriam para 

uniformizar. 

A subpágina ficaria abrigada em meu website e a gente poderia atualizar 
de vez em quando com novas fotos, novos eventos e endereços, etc. 

Vejam abaixo como seria. 

O que acham? 

 

Um abração 

Celso Foelkel 
Celsão 

 

 

 

 

Projeto original 

 

          A criação foi rápida (em 2015, a página da turma estava no ar), 

apesar do pequeno retorno de escritas por parte dos coturmeiros. Mas 
isso não me desanimou – continuei a desenvolver conteúdos e a aguardar 

o momento de fazer uma atualização magna, por ocasião do Jubileu de 

Ouro, quando eu tinha certeza que a adesão e o compromisso de todos 

seriam conquistados. 

          A partir de setembro/outubro de 2021, eu aproveitei a 

disponibilização de materiais do nosso jubileu dourado para atualizar 
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através desses textos e links aquilo que pode ser mais uma ferramenta 

de integração da turma: Um de meus Relatos de Vida contando a história 

desse “Sonho que não acabou”. E dessa forma, ajudando a perenizar tudo 
isso em um arquivo escrito e integrado com a vida acadêmica e 

profissional de tantos de nossos colegas esalqueanos, mesmo com 

aqueles que já nos deixaram. 

          Com essa iniciativa e redação atualizada em maio de 2022, as 

páginas na web no website www.celso-foelkel.com.br desaparecem e 

serão substituídas por esse Relato de Vida em arquivo pdf com link direto 
ao arquivo ao se clicar no box “Turma ESALQ A-70 – Clique aqui” no 

mesmo website. 

 

Reminiscências das páginas originais na web 

 

Acima: Página em 05.04.2022 

 

Visitem clicando abaixo para ver as páginas no passado: 

 

 Abertura da página em Wayback Machine Archives em 20.01.2022: 

https://web.archive.org/web/20220120152812/http://www.celso-

foelkel.com.br/esalq70.html   

 Listas de formandos em Wayback Machine Archives em 02.01.2019: 

https://web.archive.org/web/20190102073255/http://www.celso-
foelkel.com.br/esalq70_formandos.html  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/
https://web.archive.org/web/20220120152812/http:/www.celso-foelkel.com.br/esalq70.html
https://web.archive.org/web/20220120152812/http:/www.celso-foelkel.com.br/esalq70.html
https://web.archive.org/web/20190102073255/http:/www.celso-foelkel.com.br/esalq70_formandos.html
https://web.archive.org/web/20190102073255/http:/www.celso-foelkel.com.br/esalq70_formandos.html
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Criação de um Banco de Dados e Informações sobre a A-70 

 

          Esse documento que estamos produzindo para nossa turma tem 

como objetivo agregar todos da A-70 na forma de um “ponto de 
encontro” desse grupo de pessoas que mantêm e compartilham sonhos, 

lembranças de momentos, projeções de futuro e visões sobre a profissão 

que escolheram e que acabou por preencher as suas vidas. O grupo e 

seus integrantes acreditam em amizade, confiança, camaradagem, 

trabalho, qualificação, qualidade, esforço continuado e determinação. E 

também na carreira da agronomia como catalisadora de grandes feitos 
para nosso Pais. 
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Imagens & Reminiscências 

De 1970 a 2020 / De 1966 a 2022 

Mais de meio século de A-70 

Imagens randômicas de alguns coturmeiros 
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“Resgates Históricos” escritos por alguns colegas da A-70 

 

 

Recordando a turma A-70 com o quadro de formandos da ESALQ 

 

          Para emocionar colegas, amigos e até mesmo curiosos em 

conhecer sobre a nossa turma e nossa época, alguns colegas preparam 

alguns relatos de memórias e das boas lembranças dos nossos tempos 

acadêmicos, com fotos e palavras que demonstram o quanto nossa época 
foi rica em quase tudo. Em terra e épocas tão férteis, como não 

germinarem e crescerem ótimos profissionais para o setor de agronegócio 

brasileiro, quer seja como técnicos, pesquisadores, docentes, consultores, 

administradores, produtores rurais, ambientalistas, industriais, 

educadores, integradores, facilitadores, etc.? 

          Com criatividade, humor, dor e sentimentos variados, os escribas 

da A-70 foram trazendo textos, alguns inclusive produzidos durante a 

época acadêmica, outros baseados nas recordações do autor. Como autor 
desse relato, me comprometi a escrever muitos desses resgates, como 

forma de compartilhar minhas lembranças para o grupo e para aqueles 

que se interessarem em conhecer mais sobre nossa turma. 

          Conheçam os resgates que temos editados na forma de textos 

arquivados em PDF. Estaremos sempre ao dispor dos colegas da turma 

para inclusão de outros textos ou arquivos PDF que porventura algum dos 

nossos coturmeiros vier a se habilitar para escrever e/ou documentar 
com fotos ou vídeos: 
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• Preparativos programados para sucesso no vestibular de 1966 

na ESALQ – por Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_19_Preparando+Vestibular_ESALQ.p
df 

 

• Os cadernos do Celso Foelkel e o papel educacional, social, 

tecnológico e de formação pessoal dos mesmos – por Celso Foelkel 

(Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_18_Cadernos+Celso+Foelkel.pdf 

 

• Nossa árvore de formatura. Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) – 

por Celso Foelkel (Celsão) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Celso_Foelkel_Resgate_Historico.pdf  

 

 • Professor Salvador de Toledo Piza Júnior: Encontrando um 

sábio pela primeira vez na vida acadêmica esalqueana (e talvez em 

toda a vida) – por Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A17_Professor+Salvador+Toledo+Piza
+Jr.pdf  

 

• Lembranças do tempo da ESALQ – Anos 1966 – 1970 – por 

Antônio Ernesto Dal Ben (Tido) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/A2_Ernesto_Dal_Ben_Resgate%20Historico.pdf 

 

• O trote e a época da bicharada – por Celso Foelkel (Celsão) e fotos 

de colegas de turma  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A10_ESALQ_A70_Trote.pdf 

 

• Aulas práticas e teóricas na "Escola Agrícola" – por Celso Foelkel 

(Celsão) e contribuições valiosas de Antônio Ernesto Dal Ben (Tido) e 

Akira Paulo Takematsu (Akira) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A12_ESALQ_A70_Aulas.pdf  

   

• A vida em repúblicas e na CEA - Casa do Estudante de 

Agronomia – por Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_19_Preparando+Vestibular_ESALQ.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_19_Preparando+Vestibular_ESALQ.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_18_Cadernos+Celso+Foelkel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Celso_Foelkel_Resgate_Historico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Celso_Foelkel_Resgate_Historico.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A17_Professor+Salvador+Toledo+Piza+Jr.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A17_Professor+Salvador+Toledo+Piza+Jr.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A2_Ernesto_Dal_Ben_Resgate%20Historico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A2_Ernesto_Dal_Ben_Resgate%20Historico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A10_ESALQ_A70_Trote.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A12_ESALQ_A70_Aulas.pdf
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http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/A13_ESALQ_A70_Republicas_Casa_Estudante.pdf 

 

• O Horto Florestal de Rio Claro e a minha opção silvicultural – por 

Celso Foelkel (Celsão) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/A16_ESALQ_A70_Horto_Rio_Claro.pdf 

  

• TG-36 – Tiro de Guerra 36 de Piracicaba – por Celso Foelkel 

(Celsão) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A15_ESALQ_A70_TG_36.pdf 

 

• O CALQ – Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz” – por Celso Foelkel 

(Celsão) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A14_ESALQ_A70_CALQ.pdf 

 

• Excursões acadêmicas – por Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A20_Excursoes+Academicas.pdf  

 

• Estágios acadêmicos – por Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A21_Estagios+Academicos.pdf  

 

• A formatura da A-70 – por Celso Foelkel (Celsão) e fotos de colegas 

de turma 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/A11_ESALQ_A70_Formatura.pdf 

 
• A mística do Sr. Queiroz – por Plínio Barbosa (Fossa) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A17_Mistica_Sr_Queiroz.pdf  

 

• Homenagem ao José Ricardo – por Eduardo Pires Castanho Filho 

(Drepo) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C13_Homenagem_Jose+Ricardo.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A13_ESALQ_A70_Republicas_Casa_Estudante.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A13_ESALQ_A70_Republicas_Casa_Estudante.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A16_ESALQ_A70_Horto_Rio_Claro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A16_ESALQ_A70_Horto_Rio_Claro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A15_ESALQ_A70_TG_36.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A14_ESALQ_A70_CALQ.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A20_Excursoes+Academicas.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A21_Estagios+Academicos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A11_ESALQ_A70_Formatura.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A11_ESALQ_A70_Formatura.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A17_Mistica_Sr_Queiroz.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C13_Homenagem_Jose+Ricardo.pdf
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• Homenagem ao Catarina (Moacyr Pereira Oliveira Júnior) – por 

Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C35_Homenagem_Catarina.pdf  

 

• Maurício Cândido de Souza Dias – Cabeção - A-70. In Memoriam 

- 1947 – 1970. Uma saudosa recordação - por Ossir Gorenstein 

(Barraca) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C36_Homenagem+Mauricio.pdf  

 

• Homenagem ao Drepo pelo IEA – Instituto de Economia Agrícola 

- por Ossir Gorenstein (Barraca) e Peca (José Fernando H. Martins) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C38_Homenagem+Drepo.pdf  

 

• Homenagem ao Drepo pelo Barraca: Ao Eduardo Pires Castanho 
Filho – DREPÃO – ESALQ A-70- por Ossir Gorenstein (Barraca) 

https://www.adealq.org.br/blog/eduardo-pires-castanho-filho---drepao---esalq-

70-in-memorian-1948---2017-1795    

 

• Vídeo póstumo de homenagem ao Drepo (8,5 minutos) - por Ossir 
Gorenstein (Barraca) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Video+DREPO_Evento+livro+IEA

.mp4     

http://www.celso-foelkel.com.br/pics/2017_VideoDREPO_EventolivroIEA.mp4  

 

• Vídeo de comemoração aos aniversariantes da turma A-70 – 

Elaborado com contribuições de diversos fotógrafos e com o talento de 

composição artística do Akira Paulo Takematsu (Akira), Antônio Ernesto 

Dal Ben (Tido) e José Fernando Herling Martins (Peca) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pics/ESALQ_A-70_Video_Aniversario.mp4  

 

• Vídeo mensagem natalina de 2015 para a turma A-70 – Elaborado 

com contribuições de Antônio Ernesto Dal Ben (Tido) e Celso Foelkel 

(Celsão) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pics/Natal+2015.mp4  (Muitas fotos da turma) 

  

• Convite de formatura em sua versão original – elaborado por 
Antônio Ernesto Dal Ben (Tido) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C35_Homenagem_Catarina.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C36_Homenagem+Mauricio.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C38_Homenagem+Drepo.pdf
https://www.adealq.org.br/blog/eduardo-pires-castanho-filho---drepao---esalq-70-in-memorian-1948---2017-1795
https://www.adealq.org.br/blog/eduardo-pires-castanho-filho---drepao---esalq-70-in-memorian-1948---2017-1795
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Video+DREPO_Evento+livro+IEA.mp4
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2017_Video+DREPO_Evento+livro+IEA.mp4
http://www.celso-foelkel.com.br/pics/2017_VideoDREPO_EventolivroIEA.mp4
http://www.celso-foelkel.com.br/pics/ESALQ_A-70_Video_Aniversario.mp4
http://www.celso-foelkel.com.br/pics/Natal+2015.mp4
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http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Convite_Formatura_ESALQ_A_70.pdf 

 

• Álbum de fotografias sobre os 45 anos de formatura da A-70 – 

elaborado por Akira Paulo Takematsu e Eduardo Pires Castanho Filho 

(Drepo) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias_Akira_45ano
s.pdf 

 

• Álbum de fotografias da época estudantil na ESALQ - Turma A-

70 – preparado com fotos enviadas pela Ana Cândida (Aninha) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias.Aninha.pdf   

 

• Álbum de fotografias da época estudantil na ESALQ - Turma A-

70: 1966 a 1970 – preparado com fotos enviadas por Antônio Ernesto 

Dal Ben (Tido), Akira Paulo Takematsu (Akira) e José Fernando Herling 

Martins (Peca) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias.DalBen+Peca
+Akira.pdf      

 

• Um Sonho a Mais... – livreto de autoria de Newman Ribeiro Simões 

(Piava)  

https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2010_Livreto+Um+Sonho+a+Mais_Ne
wman.pdf  

 

• Considerações sobre o desenvolvimento florestal no Brasil tendo 

como data-base o surgimento da Turma A-70 (1966 -1970) de 
Engenharia Agronômica da ESALQ/USP - artigo de autoria de Celso 

Foelkel (Celsão)  

https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2020_Desenvolvimento+Florestal+Tur

ma_A-70.pdf   

 

 

 

   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Convite_Formatura_ESALQ_A_70.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Convite_Formatura_ESALQ_A_70.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias_Akira_45anos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias_Akira_45anos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias.Aninha.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias.DalBen+Peca+Akira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Album+Fotografias.DalBen+Peca+Akira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2010_Livreto+Um+Sonho+a+Mais_Newman.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2010_Livreto+Um+Sonho+a+Mais_Newman.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2020_Desenvolvimento+Florestal+Turma_A-70.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Artigos/2020_Desenvolvimento+Florestal+Turma_A-70.pdf
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Ceres – Deusa mitológica grega da Agricultura e Fertilidade   

Símbolo e logotipo esalqueano 

 

 
Produção artística do Newman Ribeiro Simões (Piava) para o Natal 2015 
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“Causos sérios” e “Causos anedóticos” da Turma A-70 
(verdadeiras pérolas que fazem inveja a muitos escritores, 

humoristas e roteiristas)  

 

     

 

          Alguns de nossos colegas, em especial o saudoso Eduardo Pires 

Castanho Filho (Drepo), com muito humor e criatividade, deixaram 

registrados alguns momentos vividos por eles ou pela turma. Fico muito 

feliz com a produção fantástica de causos da A-70 pelo Drepo. Eu 

conhecia sua capacidade criativa e cheia de humor em suas redações. Por 

isso, quando comecei a escrever os resgates históricos em 2015, insisti 
com ele para que nos contasse seus causos esalqueanos, com a veia 

criativa que ele sempre teve. Como exemplo a ele, criei o primeiro dos 

causos relatados, o da plantação das bananeiras na aula teórica do 

professor Salim Simão, onde o Drepo foi o protagonista principal. Não 

deu outra, ele se entusiasmou com a ideia e se tornou o principal autor 

desses nossos causos, algo que nos remete ao nosso passado glorioso na 

ESALQ e em Piracicaba. 
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Um tributo ao grande Drepo – por sua caneta afiada e lembranças 

magníficas 
 Seus causos, contados com muito humor e competência, fomentam 

recordações e fortalecem nosso sentimento de termos tido uma vida 

muito rica e genuína em nossa época estudantil em Piracicaba 

  

 A lamentar apenas que a maioria dos colegas não se aventurou a 

também contar seus causos, o que melhoraria a biodiversidade de 

situações com outros atores e paisagens, com certeza 

 
          Alguns dos colegas também resgataram na memória seus causos e 

disponibilizaram os textos para serem divulgados: Otávio Teixeira Mendes 

Neto (Campineiro); Onório Kitayama (Jurupoca); Antônio Ernesto Dal Ben 

(Tido), Domingos Batistella (Mingo), Luiz Fernando Bortolazzo de Souza 

(Tupã). 

 
          Em algumas situações, os “causos” se referem a situações vividas 

pelo autor do causo, em outras, trata-se de um relato de algo que 

perpetuou como legado na “cultura popular” da turma ou da vida 

estudantil em Piracicaba e na ESALQ. 

 

 
Régua de cálculo – um “causo a parte” a relembrar 

Contribuição do Dal Ben 
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Conheçam e divirtam-se com os causos agronômicos criados para nossa 

época estudantil em Piracicaba: 

 

 

• Plantando bananeiras na aula do professor Salim Simão  - artista 

principal: Drepo – Eduardo Pires Castanho Filho – Adaptado por Celsão - 

Celso Foelkel - baseado em lembranças próprias, relatos de colegas e do 

próprio Drepo 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/Plantando_bananeiras_na_aula_prof_Simao.pdf    

 

• Guerra & paz & reparações - por Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_20_Guerra&Paz.pdf 

 

• A velocidade e a ciência – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C2_Velocidade+Ciencia.pdf  

 

• Continuando sobre a aula do professor Piza – por Domingos 

Batistella (Mingo) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C2A_Continuando_Aula+Professor+Piza

.pdf  

 

• Espírito esalqueano – por Domingos Batistella (Mingo) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C48_Espirito+Esalqueano.pdf   

 

• Trotes sem cabimento – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C3_Trotes+Sem+Cabimento.pdf 

 

• O trote na ESALQ em 1966: Idas e vindas, alegrias, confusões e 

diversões – por Oduvaldo Orlando Lacava (Esmeralda)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C49_Trote+ESALQ_1966.pdf  

 

• Obrigações curriculares - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C4_Obrigazoes+Curriculares.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Plantando_bananeiras_na_aula_prof_Simao.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Plantando_bananeiras_na_aula_prof_Simao.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/A_20_Guerra&Paz.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C2_Velocidade+Ciencia.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C2A_Continuando_Aula+Professor+Piza.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C2A_Continuando_Aula+Professor+Piza.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C48_Espirito+Esalqueano.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C49_Trote+ESALQ_1966.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C4_Obrigazoes+Curriculares.pdf
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• Os gansos da pesquisa – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C4A_Gansos+Pesquisa.pdf  

 

• Pato, marreco ou ganso? – por Eduardo Pires Castanho Filho 

(Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C5_Patos+Gansos+Marrecos.pdf 

 

• Passa na raça – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C6_Passa+na+Raza.pdf 

 

• O fordinho do Drepão – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C7_Fordinho+Drepo.pdf  

 

• Figuras e lugares: Um dicionário do Drepão – por Eduardo Pires 
Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C8_Figuras+Lugares.pdf 

 

• Vocabulário do futebol – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C47_Vocabulario+Futebol.pdf  

 

• Mochilas andinas – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C9_Mochilas+Andinas.pdf  

 

• Comunicação visual – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C10_Comunizao+Visual.pdf 

 

• As repúblicas – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C11_Republicas.pdf  

 

• Os cães republicanos – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C12_Caes+Republicanos.pdf 

 

• Ferrugem do café – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C4A_Gansos+Pesquisa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C5_Patos+Gansos+Marrecos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C6_Passa+na+Raza.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C7_Fordinho+Drepo.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C8_Figuras+Lugares.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C47_Vocabulario+Futebol.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C9_Mochilas+Andinas.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C10_Comunizao+Visual.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C11_Republicas.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C12_Caes+Republicanos.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C14_Ferrugem+Cafe.pdf  

 

• Inter-repúblicas – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C15_Inter+Republicas.pdf  

 

• Over-dose – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C16_Over-Dose.pdf 

 

• Queimaduras na piscina – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C17_Queimadura+Piscina.pdf 

 

• As prisões de Ibiúna – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C18_Prisoes+Ibiuna.pdf  

 

• A visita do cavalo – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C19_Visita+Cavalo.pdf 

 

• Buracos no para-lama – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C20_Buracos+Para-Lama.pdf 

 

• LQ – Luiz de Queiroz cultural – por Eduardo Pires Castanho Filho 

(Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C21_Luiz+Queiroz+Cultural.pdf  

 

• Tiroteio com o príncipe – por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C22_Tiroteio+Principe.pdf  

 

• Dona Lili e os proto-bichos – por Eduardo Pires Castanho Filho 

(Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C23_Dona+Lili_Proto-Bichos.pdf  

 

• Sagüis soteropolitanos - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C24_Saguis.pdf  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C14_Ferrugem+Cafe.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C15_Inter+Republicas.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C16_Over-Dose.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C17_Queimadura+Piscina.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C18_Prisoes+Ibiuna.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C19_Visita+Cavalo.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C20_Buracos+Para-Lama.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C21_Luiz+Queiroz+Cultural.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C22_Tiroteio+Principe.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C23_Dona+Lili_Proto-Bichos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C24_Saguis.pdf
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• Mochilas portenhas - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C25_Mochilas+Portenhas.pdf  

 

• Velho Chico - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C26_Velho+Chico.pdf  

 

• Flashes de Pira – 1966 a 1970  - por Eduardo Pires Castanho Filho 

(Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C27_Flashes+Pira.pdf  

 

•  Gravata borboleta - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C28_Gravata+Borboleta.pdf  

 

• Rastilho de pórva - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C29_Rastilho+Porva.pdf  

 

• Guerra de comida - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C30_Guerra+Comida.pdf  

 

• Esquerdas e cantores - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C31_Esquerda+Cantores.pdf  

 

• Trotistas etrostkistas - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C31_Trotes+Trotistas.pdf  

 

• Festival na rua  - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C32_Festival+Rua.pdf  

 

• Véspera de prova - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C34_Vespera+Prova.pdf  

 

• Os acampamentos - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)   

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C37_Acampamentos.pdf  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C25_Mochilas+Portenhas.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C26_Velho+Chico.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C27_Flashes+Pira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C28_Gravata+Borboleta.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C29_Rastilho+Porva.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C30_Guerra+Comida.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C31_Esquerda+Cantores.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C31_Trotes+Trotistas.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C32_Festival+Rua.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C34_Vespera+Prova.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C37_Acampamentos.pdf
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• Os rebites e os estudos notívagos – Otávio Teixeira Mendes Neto 

(Campineiro) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C39_Rebites+Estudos+Notivagos.pdf  

 

• A excursão dos “manicurtos” (curtos em dinheiro) – por Luiz 

Fernando Bortolazzo de Souza (Tupã) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C40_Excursao+Manicurtos.pdf  

 

• Dupla jornada - por Eduardo Pires Castanho Filho (Drepo)   

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C41_Dupla+Jornada.pdf 

 

• Causos da excursão à Europa - Passagem de ano em Londres - 

por Onório Kitayama (Jurupoca)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C42_Passagem+Ano+Londres.pdf  

 

• Causos da excursão à Europa - As trapalhadas de Frankfurt  - por 

Onório Kitayama (Jurupoca)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C43_Trapalhadas+Frankfurt.pdf 

 

• Causos da excursão à Europa - As peripécias do “X”  - por Onório 

Kitayama (Jurupoca)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C44_Peripecias+Mister+X.pdf 

 

• Causos da excursão à Europa – O susto sueco - por Onório Kitayama 

(Jurupoca)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C45_Susto+Sueco.pdf  

 

• Causos da excursão à Europa – Curtas & Rápidas - por Onório 

Kitayama (Jurupoca)  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C46_Curtas&Rapidas.pdf 

 

 

 

 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C39_Rebites+Estudos+Notivagos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C40_Excursao+Manicurtos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C41_Dupla+Jornada.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C42_Passagem+Ano+Londres.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C43_Trapalhadas+Frankfurt.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C44_Peripecias+Mister+X.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C45_Susto+Sueco.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/C46_Curtas&Rapidas.pdf
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Reintegração da turma em busca do “Sonho que não acabou” 

 

 

Renato Rappa (Carabinieri) e Marília Oetterer (Marília)  

Buscando resgatar algo mais sobre a A-70? 

 

 

          Conforme esperado, depois da formatura em 1970, cada um dos 

coturmeiros da A-70 tomou seu rumo próprio, buscando colocações 

profissionais nos mais diferentes lugares no Brasil e até fora dele. 

Naquela época, era muito difícil a comunicação, pois tínhamos disponíveis 

apenas o telefone e o correio. Sem um endereço postal e sem um número 
de telefone, acabaram-se perdendo os contatos entre as pessoas. E foi 

isso que acabou acontecendo. A turma acabou se dispersando e a 

integração entre as pessoas se perdeu. 

          Alguns coturmeiros até que conseguiram manter comunicações e 

amizade, como aqueles que trabalhavam em mesmo empregador ou 

moravam na mesma cidade. Isso acontecia muito para os que moravam 
em Piracicaba e trabalhavam na ESALQ como professores ou 

pesquisadores. De qualquer forma, com a turma toda dispersa e sem 

contatos, fomos gradualmente perdendo a identidade como turma. Com 

isso, as participações da A-70 nos eventos conhecidos como “Semanas 

Luiz de Queiroz” promovidos pela ADEALQ – Associações dos ex-Alunos 

da ESALQ não eram expressivas, exceto para o ano do Jubileu de Prata, 
que aconteceu em 1995. Nesse ano do nosso primeiro jubileu importante, 

mais de 100 formandos da A-70 estiveram presentes nas solenidades da 

38ª Semana “Luiz de Queiroz”, ficando com isso redescoberto o caminho 
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para a integração entre nós. Nesse encontro em 1995 já surgiu por 

iniciativa do amigo Traça - Godofredo Vitti um primeiro slogan da turma: 

“Um sonho a mais” que rapidamente sofreu uma mutação estável e 
perene para “O sonho não acabou”.  
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          Durante a 38ª Semana “Luiz de Queiroz” de 1995, já passou a se 

esboçar um desejo mais forte de reagrupamento da turma, o que foi 

inclusive reforçado pelo emocionante discurso do colega Newman Ribeiro 
Simões (Piava), que pode ser acessado a seguir: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Discurso_Newman_Semana_LQ.p

df  

 

         Passaram-se os anos, mais encontros e mais reencontros 
aconteceram até que... 

 

     

 

          ...em 2014, liderados pelo Drepo (Eduardo Pires Castanho Filho) e 

por sugestão do Jurupoca (Onório Kitayama), alguns colegas mais 

próximos decidiram sair em busca dos formandos da A-70, constituindo a 

famosa Lista dos Coturmeiros. A ideia era com a lista de endereços de e-

mail ou pelo WhatsApp se conseguir levar “a turma toda” para 

participação em nosso Jubileu de Ouro, que aconteceria simultaneamente 
à 63ª Semana “Luiz de Queiroz”, prevista para acontecer em outubro de 

2020. 

         Essa movimentação para se criar uma lista que incluísse todos da 

A-70 aconteceu a partir de um encontro de alguns amigos coturmeiros 

em 12 de setembro de 2014. Drepo, como sempre bem disposto para se 

encarregar de tarefas difíceis, aceitou o desafio. Através de uma 
mensagem de e-mail do Drepo para os colegas que ele tinha endereços 

de e-mail começamos a caça aos ausentes.  Já se estava em outra época 

e a Internet iria facilitar o resgate das localizações.  

         

         Segue a mensagem de e-mail do Drepo aos primeiros nomes da 

listagem que se iniciava e que sacramentou o momento: 

 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Discurso_Newman_Semana_LQ.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Discurso_Newman_Semana_LQ.pdf
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Caríssimos colegas,  

 

Comecei a participar dessa iniciativa (magna) dia 12  de setembro. 
Jurupoca me acionou e resolvi montar a lista da turma para o aniversário 

de formatura do ano que vem (45 anos de formados). 

Surpreendentemente conseguimos os nomes de praticamente todo 

mundo e estamos com mais de 89 e-mails catalogados e funcionando. 

Agora é um trabalho de formiguinha. O Vitti, o Dalben, a Régia, a Maria 

Luiza, o Bixinho, o Akira, o Altair, além do grupo original (nada a ver com 
a cerveja) com o Jurupoca, Otávio, Marília, Marly, Buldogue - todos têm 

feito um trabalho bem legal. Também foram recebidas colaborações do 

Germano, Takahiro, Fred, Celsão e Peca. 

Acho também que poderíamos indicar o Jurupoca como representante na  

comissão da verdade. 

Amplexus agronomicus 
Drepus 

 

 

          Em 30.10.2014 já se dispunha de mais de 100 nomes de 

coturmeiros com respectivos endereços e dados cadastrais. A listagem 

continuou sendo montada mesmo depois de 2015, ano dos 45 anos de 
formatura (58ª Semana “Luiz de Queiroz”).  

 

      
 

 
          Em realidade, a listagem dos nomes e endereços de e-mail da 

turma A-70 só foi mesmo concluída após o falecimento do Drepo, com 

apenas um nome faltando (Juan Altamiro Medina, o boliviano Cunha) 
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para ter abrangência quase integral, quando tivemos os momentos 

prévios ao Jubileu de Ouro, em 2020. 

  
          Mesmo os nomes de colegas falecidos e endereços de seus 

familiares conseguiram ser recuperados, tendo o Tido (Antônio Ernesto 

Dal Ben), Peca (José Fernando H. Martins); Nativo (Altair Lombardi), 

Piava (Newman Simões) e Traça (Godofredo Vitti) liderando a caça aos 

coturmeiros que faltavam e das constantes atualizações. 

 

 

Um tributo a esses abnegados e dedicados colegas por essa 

memorável iniciativa e consequentes resultados 

 

 

 

Uma turma de tantos amigos que mesmo online estiveram finalmente 

juntos em outubro de 2020 

 

 

O sonhado “Jubileu de Ouro” viria a acontecer, mesmo com a pandemia 
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Os “Esquentas” como forma de integração e preparação ao 

sonhado Jubileu de Ouro 

 

 

 

          Os “esquentas” têm sido reuniões de confraternização que 

passaram a acontecer a partir de fevereiro de 2015 (Vinhedo/SP) em 

função do aquecimento da turma, o que resultou das iniciativas de 

criação da listagem de todos os componentes da mesma. Essa busca das 

pessoas e amigos, muitos dos quais passaram em muitos casos por 

décadas de esquecimento, acabou reativando a vontade de muitos se 
reencontrarem de novo. 

          O fator motivador encontrado pelos criadores dos esquentas foi 

exatamente os preparativos para as próximas “Semanas Luiz de Queiroz” 

que aconteceriam com a presença da A-70: 58ª Semana comemorando 

45 anos de formados em 2015 (https://www.adealq.org.br/58a-Semana-

Luiz-de-Queiroz) e a 63ª Semana, a do nosso “Jubileu de Ouro” em 2020. 

          O objetivo de um “esquenta” tem sido colocar juntos para papear 

e integrar o maior número possível dos coturmeiros da A-70, que podem 

ou não estarem acompanhados de seus familiares e amigos diretos. Esse 

encontro ou reencontro poderia acontecer em um restaurante, fazenda ou 

chácara, clube ou até mesmo na casa do organizador.  

          Em geral, cada esquenta reunia entre 20 a 50 pessoas, o que 
muitas vezes resultou na necessidade de espaços maiores para abrigar o 

evento. Além da confraternização, que era a principal meta de um 

esquenta, também era fundamental o “fator alimentação”, que poderia 

ser um almoço ou jantar, um churrasco ou até mesmo uma roda de 

cerveja e petiscos. 

https://www.adealq.org.br/58a-Semana-Luiz-de-Queiroz
https://www.adealq.org.br/58a-Semana-Luiz-de-Queiroz


39 

 

          Dentre os familiares que se reuniam também foram constantes as 

presenças de cônjuges, filhos, netos e até amigos esalqueanos de outras 

turmas. 

 

          Dentre os organizadores e promotores dos esquentas podem ser 

relacionados: Boca Rica (Poços de Caldas/MG), Peca (São Carlos/SP), 

Tido Dal Ben (Lençóis Paulista/SP), Tico-Tico Beltrame (Santa Bárbara do 

Oeste e Piracicaba/SP) e Campineiro Otávio (Vinhedo/SP). 

 

 

Participantes do Esquenta da ”macarronada de Vinhedo” em 2015 

 

          Um destaque especial acabou sendo o reencontro da turma na 58ª 

Semana “Luiz de Queiroz” em 2015, quando um enorme número de 

coturmeiros e familiares participaram do evento em Piracicaba, uma 

espécie de preparação e antecipação à grande festa do “Jubileu de Ouro”. 

          Um magnífico “Álbum de fotografias sobre os 45 anos de 

formatura da A-70” foi preparado em 2015 pelos colegas Akira e Drepo e 
que pode ser assistido na forma de um arquivo em PDF no seguinte 

endereço de web:  

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Álbum+Fotografias.Akira+45anos

.pdf      

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Álbum+Fotografias.Akira+45anos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2015_Álbum+Fotografias.Akira+45anos.pdf
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          Esse álbum possui cerca de 60 slides e foi criado para homenagear 

os amigos que foram fotografados nas festividades dos 45 anos de 

formatura. O arquivo se inicia com fotos históricas da nossa época 

acadêmica na ESALQ. 

 

 

Origem das fotos da 58ª Semana “Luiz de Queiroz”: Livro de 2021 da A-

70 e Acervo Renata Lacerda 
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Mais uma recordação da 58ª Semana “Luiz de Queiroz” 

 

Esquenta de 2019 na cidade de Piracicaba – Restaurante Viva 

Vídeo desse esquenta de Piracicaba preparado por Suzana Amyuni 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1rJRigVtx3s  

https://www.youtube.com/watch?v=1rJRigVtx3s
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Esquentas em Poços de Caldas  

 

Composição fotográfica do esquenta em 2019 organizado em Poços de 

Caldas pelo casal Eneida e Boca Rica 
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A ADEALQ e a A-70 

ADEALQ – Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 

  

 

          A ADEALQ foi fundada em dezembro de 1943 como um meio de 
promover a integração e aproximação entre os ex-alunos da ESALQ de 

forma a capitalizar o crescimento e o desenvolvimento da escola, da 

nossa profissão e do agronegócio brasileiro. 

          Apesar de projetos ambiciosos, a ADEALQ só conseguiu se firmar e 

a passar a desempenhar papel realmente de integração a partir de 1957, 

quando foi realizada a “Primeira Semana Luiz de Queiroz”. O evento foi 
criado como uma maneira de facilitar o encontro dos ex-alunos de 

diversas turmas da ESALQ como forma de se manterem vivos os ideais e 

princípios esalqueanos. Todos os anos, em outubro, ocorrem em 

Piracicaba, as semanas comemorativas e as turmas homenageadas são 

aquelas cujo aniversário do ano de formatura sejam múltiplos de cinco.  

 

          A ADEALQ cresceu muito desde então, tendo em seu portfólio de 

serviços para a sociedade agronômica esalqueana as seguintes 

disponibilizações: 

 

 Website cativo:  

https://www.adealq.org.br/    

 

 Páginas em redes sociais: 

https://www.instagram.com/adealq/?hl=pt (ADEALQ no Instagram) 

https://pt-br.facebook.com/adealq.usp/ (ADEALQ no FaceBook) 

https://www.linkedin.com/company/adealq/ (ADEALQ no Linkedin) 

 

 

https://www.instagram.com/adealq/?hl=pt
https://pt-br.facebook.com/adealq.usp/
https://www.linkedin.com/company/adealq/
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 Blog #Esalqueanos 

https://www.adealq.org.br/blog/  (para difusão de informações, notícias e 

favorecer a integração entre os ex-alunos)  

 

 Revista ADEALQ 

https://www.adealq.org.br/revista   

 

 Canal no YouTube 

https://www.youtube.com/c/ADEALQOFICIAL/featured (contendo vídeos, 
entrevistas, play-lists, etc.) 

 

 Diretório de ex-alunos cadastrados 

https://www.adealq.org.br/esalqueanos/busca  

 

 Semanas “Luiz de Queiroz” 

 

 

 
 Loja Virtual de itens com símbolos esalqueanos 

 

https://produtos.adealq.org.br/ 

 

 

 

https://www.adealq.org.br/revista
https://www.youtube.com/c/ADEALQOFICIAL/featured
https://www.adealq.org.br/esalqueanos/busca
https://produtos.adealq.org.br/
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 Galerias históricas 

https://www.adealq.org.br/galerias-historicas (Diretores ESALQ, 

presidentes CALQ, Professores eméritos, Primeiros colocados nos cursos 
ESALQ, etc.) 

 

 

 Agenda de eventos  

https://www.adealq.org.br/agenda 

 

 

 Disponibilização de ofertas de emprego (vagas de trabalho) 

https://www.adealq.org.br/vagas/busca 

 

 

 Concursos fotográficos “Imagens da ESALQ”: com maravilhosas e 
imperdíveis imagens da ESALQ a conferir em: 

 

https://www.adealq.org.br/concurso (Sobre o Concurso)  

 

https://www.adealq.org.br/Concurso-Fotografico-2016  (Concurso 2016) 

 
https://www.adealq.org.br/Concurso-Fotografico-2018  (Concurso 2018) 

 

https://www.adealq.org.br/Concurso-Fotografico-2019 (Concurso 2018) 

 

 

 Homenagens pela ADEALQ: 

https://www.adealq.org.br/esalq/homenagens (Homenagens a Luiz de 

Queiroz, à ESALQ e ao CALQ) 

https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos (Vídeos 

históricos) 

 

 

 Fotos e cartazes históricos: 

https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq (Campus ESALQ, Ilustrações 

das antigas cadeiras, Revista O Solo, etc.) 

https://www.adealq.org.br/galerias-historicas
https://www.adealq.org.br/agenda
https://www.adealq.org.br/vagas/busca
https://www.adealq.org.br/concurso
https://www.adealq.org.br/Concurso-Fotografico-2016
https://www.adealq.org.br/Concurso-Fotografico-2018
https://www.adealq.org.br/Concurso-Fotografico-2019
https://www.adealq.org.br/esalq/homenagens
https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos
https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq
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 A ADEALQ possui aproximadamente: 

 Cerca de 8.400 alunos esalqueanos cadastrados 

 Cerca de 440 repúblicas cadastradas 

 Cerca de 270 empresas de esalqueanos cadastradas 

 Quase 2.000 publicações entre artigos, causos e comentários de 

opinião, etc. 

 

          Busca com o Google para o que a ADEALQ produziu sobre a A-70 

(ou F70 como referido pela ADEALQ) 

https://www.google.com/search?q=site%3Awww.adealq.org.br+f70&sxsrf=AOa

emvKeYHU3oLoCSAuxsXaH6HZCPdGcew%3A1632094797872&ei=TcpHYaS7NI3

L1sQPhdiiYA&oq=site%3Awww.adealq.org.br+f70&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKB

AhBGABQAFgAYOqRAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-

wiz&ved=0ahUKEwjklar1mozzAhWNpZUCHQWsCAwQ4dUDCA8 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=site%3Awww.adealq.org.br+f70&sxsrf=AOaemvKeYHU3oLoCSAuxsXaH6HZCPdGcew%3A1632094797872&ei=TcpHYaS7NI3L1sQPhdiiYA&oq=site%3Awww.adealq.org.br+f70&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYOqRAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjklar1mozzAhWNpZUCHQWsCAwQ4dUDCA8
https://www.google.com/search?q=site%3Awww.adealq.org.br+f70&sxsrf=AOaemvKeYHU3oLoCSAuxsXaH6HZCPdGcew%3A1632094797872&ei=TcpHYaS7NI3L1sQPhdiiYA&oq=site%3Awww.adealq.org.br+f70&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYOqRAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjklar1mozzAhWNpZUCHQWsCAwQ4dUDCA8
https://www.google.com/search?q=site%3Awww.adealq.org.br+f70&sxsrf=AOaemvKeYHU3oLoCSAuxsXaH6HZCPdGcew%3A1632094797872&ei=TcpHYaS7NI3L1sQPhdiiYA&oq=site%3Awww.adealq.org.br+f70&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYOqRAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjklar1mozzAhWNpZUCHQWsCAwQ4dUDCA8
https://www.google.com/search?q=site%3Awww.adealq.org.br+f70&sxsrf=AOaemvKeYHU3oLoCSAuxsXaH6HZCPdGcew%3A1632094797872&ei=TcpHYaS7NI3L1sQPhdiiYA&oq=site%3Awww.adealq.org.br+f70&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYOqRAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjklar1mozzAhWNpZUCHQWsCAwQ4dUDCA8
https://www.google.com/search?q=site%3Awww.adealq.org.br+f70&sxsrf=AOaemvKeYHU3oLoCSAuxsXaH6HZCPdGcew%3A1632094797872&ei=TcpHYaS7NI3L1sQPhdiiYA&oq=site%3Awww.adealq.org.br+f70&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYOqRAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjklar1mozzAhWNpZUCHQWsCAwQ4dUDCA8
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A 63ª Semana “Luiz de Queiroz” & O Jubileu de Ouro da A-70 

 

 
Origem da Imagem: ADEALQ 

 

          Embora a sonhada e aguardada oportunidade de encontrar 

presencialmente a maioria dos amigos da A-70 com seus familiares e 
convidados não tenha acontecido devido à pandemia do Covid-19, um 

encontro virtual organizado pela ADEALQ acabou recompensando tanto 

esforço nosso para as preparações dessa 63ª Semana “Luiz de Queiroz”. 

          Durante as tradicionais Semanas “Luiz de Queiroz” ocorrem 

homenagens e encontros de turmas com aniversários de 5 anos e demais 

múltiplos de 5 do ano correspondente à formatura. Durante nossa 63ª 
Semana se encontrariam em Piracicaba as turmas com 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante em relação aos anos de formados.  

          O evento se inicia com uma sessão solene organizada pela 

ADEALQ e ESALQ para homenagear as turmas que completaram 25 anos 

(Jubileu de Prata), 50 anos (Jubileu de Ouro), e porque não para a nossa 
A-70 os próximos jubileus que se seguirem: 60 anos (Jubileu de 

Diamante), 70 anos (Jubileu de Vinho – que coisa boa esse de 70 anos!) 

e 75 anos (Jubileu de Brilhante)?  

          Em geral essa sessão acontece no Salão Nobre ou no Ginásio de 

Esportes da ESALQ. A seguir, cada turma participa de festividades sociais 

organizadas para as suas confraternizações, tais como jantar pela noite 
do dia da inauguração da semana e churrasco no dia seguinte. Estava 

tudo preparado para que isso acontecesse dessa forma, mas a surpresa 

inesperada da pandemia não apenas impediu que isso acontecesse como 

também acabou levando de nosso convívio alguns de nossos queridos 

amigos da A-70. 
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          Uma sessão virtual também carregada de emoções e alegrias 
acabou acontecendo e ficando perenizada na forma de vídeos com a 

cerimônia e entrevistas com alguns de nossos colegas de turma. 

          Embora esses vídeos não sejam mantidos pela ADEALQ por muito 

tempo em seu canal no YouTube, pois são materiais pesados com 
dezenas de MB, ainda assim tentarei manter algum registro dos mesmos. 

          Dentro de nossos objetivos para a confraternização da semana, 
acabamos ficando sem nossas projetadas festividades presenciais, 

camisetas, bonés e flâmulas comemorativas do nosso Jubileu de Ouro, 

mas fomos recompensados pelas oportunidades de encontrar na web os 

principais momentos das cerimônias. 

          Um magnifico livro foi especialmente preparado pela Comissão do 
Jubileu de Ouro que formou um Corpo Editorial para o livro e contratou os 

serviços da jornalista Suzana Amyuni para as entrevistas, redações, 

obtenção de materiais fotográficos, imagens, etc.  

          O livro em si também sofreu os impactos da pandemia, tendo 

atrasado em sua entrega como versão impressa, mas ficamos 
recompensados pela qualidade e pelo excelente resgate histórico que se 

conseguiu produzir nesse tempo estranho de home office work. Uma 

versão digital do livro completou o objetivo planejado para poder se 

colocar o livro disponível na web através desse nosso relatório. 

 

 

 

 

Seguem os endereços para acesso de todos esses materiais. 
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Livro ESALQ USP 50 Anos A-70: O Sonho não acabou 
Contribuições à evolução do agronegócio. Legado dos engenheiros 

agrônomos da ESALQ/USP 1970  
 

 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2021_Livro_A-

70_Sonho+Nao+Acabou.pdf  (Arquivo em pdf – 404 pp. – 16,2 MB - 
2021) 

 

 

Sobre a produção do livro: 

 

Entrevistas, textos e edição: 

Suzana Amyuni 

 

Comissão Editorial: 

Aliomar Gabriel da Silva 

Altair Lombardi (Nativo) 
Antonio Ernesto Dal Ben (Tido) 

Celso Edmundo Bochetti Foelkel (Celsão) 

Godofredo Cesar Vitti (Traça) 

José Fernando Herling Martins (Peca) 

José Garcia Gasques (Zé Garça) 

Newman Ribeiro Simões (Piava) 
 

Revisão: 

Wilson Aires Ortiz 

 

Projeto gráfico e diagramação: 

Leticia Salati D’Abronzo 
 

Ilustração de capa: 

Klaus (Nikolaus) Reichardt 

“Eng. Agr. ESALQ, 1963” 

 

Impressão: 
Hawaii Gráfica 

 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2021_Livro_A-70_Sonho+Nao+Acabou.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2021_Livro_A-70_Sonho+Nao+Acabou.pdf
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Vídeos da 63ª Semana “Luiz de Queiroz”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T77-Kk5Y16E  (Abertura da 63ª 
Semana “Luiz de Queiroz”) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9SSWd7nhh4&t=18s (Sessão 

Solene virtuosa) 

https://www.youtube.com/watch?v=18UgK3eBzS8&t=31s  (Sobre o 

Jubileu de Ouro da A-70 – “O sonho não acabou” – vídeo produzido pelo 
Din Din com entrevistas, depoimentos e imagens) 

 

 

Vídeos das entrevistas individuais: 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=CZv1IiIEfe0  

Godofredo Vitti (Traça) 
 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OuumdLCwzII  

Antônio Ernesto Dal Ben (Tido) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ANHRBRQhZBQ  

Aliomar Gabriel da Silva (Aliomar) 

https://www.youtube.com/watch?v=T77-Kk5Y16E
https://www.youtube.com/watch?v=I9SSWd7nhh4&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=18UgK3eBzS8&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=CZv1IiIEfe0
https://www.youtube.com/watch?v=OuumdLCwzII
https://www.youtube.com/watch?v=ANHRBRQhZBQ
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 https://www.youtube.com/watch?v=i0LHcwdB20k  

Altair Lombardi (Nativo) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=FuHOIpH4DrI  

Arlei Arnaldo Madeira (Arlei) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qE5lLI0Gma8  

Carlos Alberto Nunes de Aquino (Baiano) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T_kl1Qd1q6Q&t=5s  

Celso Foelkel (Celsão) 

https://www.youtube.com/watch?v=i0LHcwdB20k
https://www.youtube.com/watch?v=FuHOIpH4DrI
https://www.youtube.com/watch?v=qE5lLI0Gma8
https://www.youtube.com/watch?v=T_kl1Qd1q6Q&t=5s
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 https://www.youtube.com/watch?v=r4mXVGEOugQ  

Clarindo Irineu de Miranda (Clarindo)  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=tlof3LZrpnY  

Frederico Cândido Oliveira Bottino (Fred) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=hpuocmxb-H0  

https://www.youtube.com/watch?v=hpuocmxb-

H0&list=PLTgaUCly2tFfy7uAu_mV_nqQPfK19keEo&index=6&t=139s  

José Fernando Herling Martins (Peca) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=i38fF8SE1xk  

Newmann Ribeiro Simões (Piava) 

https://www.youtube.com/watch?v=r4mXVGEOugQ
https://www.youtube.com/watch?v=tlof3LZrpnY
https://www.youtube.com/watch?v=hpuocmxb-H0&list=PLTgaUCly2tFfy7uAu_mV_nqQPfK19keEo&index=6&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=hpuocmxb-H0&list=PLTgaUCly2tFfy7uAu_mV_nqQPfK19keEo&index=6&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=i38fF8SE1xk
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 https://www.youtube.com/watch?v=siOuzvGuFAA  

Joel Irineu Fahl (Picolé) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ccsF7caB_4U  

Régia Aparecida Carpanezzi de Almeida (Régia) 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=qKq7D-hIHCg  

Sandra Maria Gonçalves (Sandra) 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BXW8wCvI3Dw&t=23s  

Antônio Carlos Furlan Gimenes (Xinelo) 

https://www.youtube.com/watch?v=siOuzvGuFAA
https://www.youtube.com/watch?v=ccsF7caB_4U
https://www.youtube.com/watch?v=qKq7D-hIHCg
https://www.youtube.com/watch?v=BXW8wCvI3Dw&t=23s
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 https://www.youtube.com/watch?v=ijKnmZH-kb8  

Regina Célia Melato Del Nery (Regina) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7v4RthT42ks&t=46s  

Antônio Yoneda (Jãoponeis) 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=EfpbD1ammi8&t=5s  

Norberto dos Santos Leal (Preto) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qyFchtlBJkc    

Marco Lorenzzo Rípoli (Filho do saudoso Thomaz Rípoli - Homenageando 
os que deixaram saudade - “† In memoriam”) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijKnmZH-kb8
https://www.youtube.com/watch?v=7v4RthT42ks&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=EfpbD1ammi8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qyFchtlBJkc
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Vídeo contendo todas as entrevistas sequencialmente:  

https://www.youtube.com/watch?v=18UgK3eBzS8 (1h:26min) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18UgK3eBzS8
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Turma de Formandos da ESALQ A-70 

 

 

 

          Na década dos anos 1960’s, a ESALQ - Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” formava diversos tipos de engenheiros 

agrônomos, através do que se chamava de diversificação, que consistia 

em um último ano (quinto ano do curso) dedicado a oferecer disciplinas 

típicas e relacionadas a uma especialização na carreira.  

 

          Ao se graduar, cada formando recebia dois diplomas – um de 

engenheiro agrônomo e outro correspondente a um certificado sobre o 

tipo de diversificação selecionada pelo mesmo. 

 

          A diversificação do quinto ano era uma espécie de especialização 

quando se dedicava um ano curricular para que o aluno cursasse 

disciplinas selecionadas para essa carreira específica que ele optara.  
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          Foram as seguintes a diversificações que tivemos para a turma 

formada em 1970: 

 

 Economia Rural 

 Fitotecnia I – (Plantas e culturas agrícolas - Agricultura, 

Horticultura e Olericultura) 

 Fitotecnia II – (Agrotecnia ou relações Solo/Nutrição 

Vegetal/Cultivos) 

 Silvicultura 

 Tecnologia Rural 

 Zootecnia 

          Nessa seção estão relacionados por ordem alfabética todos os 

alunos formados na turma A-70 – um grupo notável de jovens 

setentões/oitentões nos dias atuais, mas unidos pelo mesmo ideal e 

sonhos que tinham na década dos 60’s. Caso haja interesse em se 

conhecer a diversificação de cada um dos formados da turma, basta 

entrar no convite de formatura, com link em: 

 http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Convite_Formatura_ESALQ_A_70.pdf 

 e buscar pelo nome correspondente. 

          Infelizmente, diversos de nossos amigos já nos deixaram, uma das 

verdades mais inexoráveis que compõe a vida. Não são poucos os colegas 

que já não estão entre nós, mas assim é a realidade de todos os seres 
vivos – alguns se vão antes, outros depois, mas todos nos encontraremos 

em algum lugar, algum ponto, algum tempo ou embaixo da terra mesmo! 

Para cada um desses que já não estão mais conosco, um desejo de que 

descansem em paz e que se puderem, de alguma forma por todos nós 

desconhecida, que se rejubilem com o sentimento de que deixaram 

amigos sinceros e que todos não vão se esquecer das horas vivenciadas 

nessa existência passageira. 

          Segue a relação dos formandos da turma A-70. A cada nome 
inserido sempre a expectativa e a oportunidade de conhecer um pouco 

mais sobre a pessoa do formando através de um perfil biográfico ou 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Convite_Formatura_ESALQ_A_70.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Convite_Formatura_ESALQ_A_70.pdf
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enviado pelo mesmo e escrito na atualidade, ou então escrito para as 

biografias do livro do Jubileu de Ouro da A-70. 

          A redação do livro do Jubileu de Ouro pela jornalista Suzana 

Amyuni e com intensa participação de um conselho editorial permitiu que 

as biografias de praticamente quase todos os coturmeiros da A-70 fossem 
redigidas e com isso também disponibilizadas via web como está 

acontecendo através dessa seção. Apenas alguns poucos colegas de 

turma não se motivaram a participar dessa cruzada de biografias, por 

essa razão não foram entrevistados para redação de suas biografias. 

Foram eles: Dalton Alexandre Maróstica (Gambá); Henrique de Rezende 

Barbosa (Esarq); João César Heitor de Queiróz (Melão); José Fernando 
Rodrigues Dominguez; Juan Altamirano Medina (Cunha); Lina Abreu 

Sampaio Leme Cesário Garcia; Luiz Armando Gasparetti (Reizinho) e 

Paulo Massaharu Homa.  

 

          Entretanto, quaisquer desses e de outros amigos formandos de 

1970 que queiram sugerir modificações no nome de guerra, na redação 
do nome, ou que deseje enviar seu perfil biográfico completo para ser 

inserido nesse meu Relato de Vida com a A-70, por favor, enviar 

mensagem para celso.foelkel@eucalyptus.com.br com as sugestões e 

arquivos correspondentes. 

          A cada nome relacionado em ordem alfabética de primeiro nome 
se encontra um ou mais links para acesso de arquivo(s) biográfico(s), 

contendo no mesmo tanto uma foto original da época da formatura e a 

foto atual. Os colegas que não forneceram dados biográficos têm apenas 
o nome citado, sem link biográfico. Mas todos estão convidados para 

escreverem eles mesmos suas biografias e me enviarem para tornar isso 

público através da atualização desse documento. 

          Os colegas falecidos na época de criação desse documento 

possuem suas biografias escritas a partir de textos anteriores ao 

falecimento, depoimentos de colegas ou familiares. Nesses casos, existe 

ao lado do respectivo nome a expressão: († In memoriam). 

          Após as biografias dos formandos da A-70 disponibilizaram-se 

também biografias de colegas que nos acompanharam até quase o final 

do curso, mas que por motivos diversos acabaram se formando em 

turmas seguintes.  
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Vejam e se emocionem com nossos amigos: 

 

 ABEL DE LIMA FILHO (Abel) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Abel+Lima+Filho.pdf   

 

 ABRÃO GRADE DINIZ (Turco) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Abrao+Diniz.pdf 

 

 AFONSO NEGRI NETO (Bixinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Afonso+Negri+Neto.pdf 

 

 AKIRA PAULO TAKEMATSU (Akira) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Akira+Takematsu.pdf 

 

 ALEXANDRE PEDRO MICOTTI (Micotti) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Alexandre+Micotti.pdf 

 

 ALIOMAR GABRIEL DA SILVA (Aliomar) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A5_Perfil_Aliomar.pdf  

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Aliomar+Gabriel.pdf 

 

 ALTAIR LOMBARDI (Nativo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Altair+Lombardi.pdf 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Abel+Lima+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Abrao+Diniz.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Afonso+Negri+Neto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Akira+Takematsu.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Alexandre+Micotti.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A5_Perfil_Aliomar.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A5_Perfil_Aliomar.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Aliomar+Gabriel.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Altair+Lombardi.pdf
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 ÁLVARO FERRAZ DE SIQUEIRA FILHO (Canarinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Alvaro+Siqueira+Filho.pdf 

 

 ANA CÂNDIDA PACHECO DE AGUIRRE (Aninha) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ana_Candida.pdf 

 

 ANDRÉ VICTOR EUGÊNIO LITWIN (André) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Andre+Litwin.pdf 

 

 ÂNGELO FRANCO CERVETTO DE MOURA (Santista) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Angelo+Moura.pdf 

 

 ANTENOR PIZZINATTO (Baquetéria) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antenor+Pizzinato.pdf 

 

 ANTÔNIO APARECIDO LONGHI – (Bodão) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Longhi.pdf 

 

 ANTÔNIO BATISTA SANCEVERO (Pintinha) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Sancevero.pdf 

 

 ANTÔNIO CAMPONEZ NETO (Camponês) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Caponez+Neto.pdf 

 

 ANTÔNIO CARLOS ANGELINI (Toninho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Alvaro+Siqueira+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ana_Candida.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Andre+Litwin.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Angelo+Moura.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antenor+Pizzinato.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Longhi.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Sancevero.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Caponez+Neto.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Angelini.pdf 

 

 ANTÔNIO CARLOS FURLAN GIMENES (Xinelo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Furlan+Gimenes.pdf 

 

 ANTÔNIO CARLOS GUILLAUMON (Fubá) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Guillaumon.pdf  

 

 ANTONIO ERNESTO DAL BEN (Tido) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Ernesto_Dal_Ben_Perfil.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Dal+Ben.pdf  

 

 ANTÔNIO PEREIRA LIMA (Tonhão) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Pereira+Lima.pdf 

 

 ANTÔNIO YONEDA (Joãoponeis) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Yoneda.pdf 

 

 APARECIDO ALTINO DAVOLI (Véião) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Aparecido+Davoli.pdf 

 

 ARIOVALDO ROQUE QUINTANA (Véinho) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ariovaldo+Quintana.pdf 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Angelini.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Furlan+Gimenes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Guillaumon.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A1_Ernesto_Dal_Ben_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Dal+Ben.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Pereira+Lima.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Antonio+Yoneda.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Aparecido+Davoli.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ariovaldo+Quintana.pdf
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 ARIOVALDO SIMONELLI (Badico) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ariovaldo+Simonelli.pdf 

 

 ARLEI ARNALDO MADEIRA (Arlei) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Arlei+Madeira.pdf 

 

 ARTUR CORDÓN DIAS (Boca Rica) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Artur_Cordon+Dias.pdf 

 

 ARY DE TOLEDO MELLO FILHO (Ari) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/AryBiografiaA70.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ary+Mello+Filho.pdf  

 

 AUGUSTO KOZUKI (Gugu) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Augusto+Kozuki.pdf 

 

 ÁUREA ISHIZUKA TELES (Áurea) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Aurea+Ishizuca.pdf 

 

 BENEDITO JOSÉ POLIDORO (Dito Poli)  

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Benedito+Polidoro.pdf 

 

 BENEDITO ORLANDO BARBOSA DE GODOI (Dito da Vila) - († In 
memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Benedito+Godoi.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ariovaldo+Simonelli.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Arlei+Madeira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Artur_Cordon+Dias.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/AryBiografiaA70.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ary+Mello+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Augusto+Kozuki.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Aurea+Ishizuca.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Benedito+Polidoro.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Benedito+Godoi.pdf
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 CARLOS ROBERTO NUNES DE AQUINO (Baiano) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Carlos+Aquino.pdf 

 

 CELSO EDMUNDO BOCHETTI FOELKEL (Celsão) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A2_Celso_Foelkel_Perfil.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Celso+Foelkel.pdf 

 

 CHOSHIN KAMEYAMA (Choshin) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Choshin_Kageyama.pdf 

 

 CHUITI KOYAMA (Chuiti) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Chuiti+Koyama.pdf 

 

 CIRO BRUGNARO (Brugnaro) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ciro+Brugnaro.pdf 

 

 CLARINDO IRINEU DE MIRANDA (Clarindo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Clarindo+Miranda.pdf 

 

 CLEUSA MARIA ANGELI GUINDANI (Cleusa) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Cleusa+Guindani.pdf 

 

 DALTON ALEXANDRE MAROSTICA (Gambá) 

https://pt-br.facebook.com/people/Dalton-Alexandre-

Mar%C3%B3stica/100009535361437/  

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Carlos+Aquino.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A2_Celso_Foelkel_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Celso+Foelkel.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Choshin_Kageyama.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Chuiti+Koyama.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ciro+Brugnaro.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Clarindo+Miranda.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Cleusa+Guindani.pdf
https://pt-br.facebook.com/people/Dalton-Alexandre-Mar%C3%B3stica/100009535361437/
https://pt-br.facebook.com/people/Dalton-Alexandre-Mar%C3%B3stica/100009535361437/
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 DÉCIO BARBOSA LIMA (Dedé) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Decio+Lima.pdf 

 

 DEOLINDO ZANOTTO FILHO (Guingue) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Deolindo+Zanotto+Filho.pdf 

 

 DIJALMA BERNARDES FERREIRA (Animar) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Djalma+Ferreira.pdf  

 

 DILERMANO PERECIN (Dilermando) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Dilermando+Perecin.pdf 

 

 DIRCEU RIOJI YAMAZAKI (Lhama) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Dirceu+Yamazaki.pdf 

 

 DOMINGOS BATISTELLA (Mingo) - († In memoriam) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A6_Domingos_Perfil.pdf  

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Domingos+Batistella.pdf 

 

 EDNAEL BIZARRO ROSA GARCIA (Dina) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ednael+Garcia.pdf 

 

 EDSON JOSÉ DE ARRUDA LEME (Edsinho) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Edson+Leme.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Decio+Lima.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Deolindo+Zanotto+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Djalma+Ferreira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Dilermando+Perecin.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Dirceu+Yamazaki.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A6_Domingos_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Domingos+Batistella.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ednael+Garcia.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Edson+Leme.pdf
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 EDSON TAVARES DA SILVA (Chefão ou Edisão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Edson+Tavares.pdf 

 

 EDUARDO HIROSHI MIZUMOTO (Mizumoto) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Eduardo+Mizumoto.pdf 

 

 EDUARDO PIRES CASTANHO FILHO (Drepão, Drepus ou Drepo) - († 

In memoriam) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/A3_Eduardo_Castanho_Perfil.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Eduardo+Castanho.pdf 

e 

https://www.adealq.org.br/blog/eduardo-pires-castanho-filho---drepao---esalq-

70-in-memorian-1948---2017-1795    

   

 ELOAH MARIA PACHECO DE OLIVEIRA (Eloá) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Eloah+Pacheco.pdf 

 

 EMÍLIO FORLI NETO (Galo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Emilio+Forli+Neto.pdf 

 

 ERNESTO JOSÉ CARVALHO MARTINS VIEIRA (Goiano) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ernesto+Vieira.pdf 

 

 ETTORE RIVABEN JÚNIOR (Socó) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ettore+Rivaben+Junior.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Edson+Tavares.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Eduardo+Mizumoto.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A3_Eduardo_Castanho_Perfil.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A3_Eduardo_Castanho_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Eduardo+Castanho.pdf
https://www.adealq.org.br/blog/eduardo-pires-castanho-filho---drepao---esalq-70-in-memorian-1948---2017-1795
https://www.adealq.org.br/blog/eduardo-pires-castanho-filho---drepao---esalq-70-in-memorian-1948---2017-1795
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Eloah+Pacheco.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Emilio+Forli+Neto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ernesto+Vieira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ettore+Rivaben+Junior.pdf
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 EUCLIDES FORONI JÚNIOR (Fofô) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Euclides+Foroni+Junior.pdf  

 

 EVÔNEO BERTI FILHO (Taturana) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Evoneo+Berti+Filho.pdf 

 

 EZEQUIEL RODRIGUES DO VALLE (Zicão ou Ziko) - († In 

memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ezequiel+Valle.pdf 

 

 FERNANDO ANTÔNIO DE ALMEIDA SEVER (Matemático) - († In 

memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Sever.pdf 

 

 FERNANDO DEL PORTO SANTOS (Bichano) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Del+Porto+Santos.pdf 

 

 FERNANDO FERREIRA DE CAMARGO (Alemão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Camargo.pdf 

 

 FERNANDO MENDES KROLL (Topo Gígio) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Kroll.pdf 

 

 FRANCISCO CARDOSO BRANCO LEFÉVRE (Chicão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Francisco+Lefevre.pdf 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Euclides+Foroni+Junior.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Evoneo+Berti+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ezequiel+Valle.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Sever.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Del+Porto+Santos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Camargo.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fernando+Kroll.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Francisco+Lefevre.pdf
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 FRANCISCO SEIITI KASAI (Tio Chico) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Francisco+Kasai.pdf 

 

 FREDERICO CÂNDIDO DE OLIVEIRA BOTTINO (Fred ou Beló) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Frederico+Bottino.pdf 

 

 FUAD JORGE CURY (Fuadão) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fuad+Cury.pdf 

 

 GERALDO ARAÚJO FILHO (Bodinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Geraldo+Araujo+Filho.pdf  

 

 GERALDO SANT’ANNA DE CAMARGO BARROS (Felino) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Geraldo+SantAna+Barros.pdf 

 

 GERMANO RAFAEL BILOTTA MARIUTTI (Nojento) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Germano+Mariutti.pdf 

 

 GILBERTO DE BARROS BASILE (Gil Pô ou Gil Pôrra) - († In 
memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Gilberto+Basile.pdf 

 

 GILBERTO MARQUES SOARES (Mutuca) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Gilberto+Soares.pdf 

 

 GODOFREDO CESAR VITTI (Traça) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Francisco+Kasai.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Frederico+Bottino.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Fuad+Cury.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Geraldo+Araujo+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Geraldo+SantAna+Barros.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Germano+Mariutti.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Gilberto+Basile.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Gilberto+Soares.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Godofredo+Vitti.pdf 

 

 HÉLIO DIMAS DE ALMEIDA (Dimas) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Helio+Almeida.pdf 

 

 HENRIQUE DE REZENDE BARBOSA (Esarque) 

 

 HUMBERTO DEL NERY (Fuínha) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Humberto+Del+Nery.pdf 

 

 IRALU GUERINI GUERREIRO (Iralu) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Iralu+Guerreiro.pdf  

 

 JÁDER HEITOR DE QUEIROZ (Jáder) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jader+Queiroz.pdf 

 

 JAIR MARTINELI (Jajá) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jair+Martineli.pdf 

 

 JAIRO LOPES DE CASTRO (Jairo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jairo+Castro.pdf 

 

 JOÃO AMÉRICO BELTRAME (Tico tico) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joao+Americo+Beltrame.pdf 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Godofredo+Vitti.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Helio+Almeida.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Humberto+Del+Nery.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Iralu+Guerreiro.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jader+Queiroz.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jair+Martineli.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jairo+Castro.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joao+Americo+Beltrame.pdf
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 JOÃO CÉSAR HEITOR DE QUEIROZ (Melão) 

 

 JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE PEREIRA (Lombriga) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joaquim+Pereira.pdf 

 

 JOEL IRINEU FAHL (Picolé) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joel+Fahl.pdf 

 

 JORGE INOUE (Jorginho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jorge+Inoue.pdf 

 

 JOSÉ ALÉSCIO CANOLA (Zarur) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose_Canola.pdf 

 

 JOSÉ ANTÔNIO FERRAZ SAMPAIO LIMA (Zé do Burro) - († In 

memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Lima.pdf  

 

 JOSÉ CLAUDINOR MONTEBELO (Montebelo ou Saltinho 2) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Montebelo.pdf 

 

 JOSÉ EDUARDO TRINKL (Kju) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Trinkl.pdf 

 

 JOSÉ FERNANDO HERLING MARTINS (Peca) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Fernando+Martins.pdf  

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joaquim+Pereira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joel+Fahl.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jorge+Inoue.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose_Canola.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Lima.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Montebelo.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Trinkl.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Fernando+Martins.pdf
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 JOSÉ FERNANDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ (Dominguez) 

 

 JOSÉ GARCIA GASQUES (Zé Garça) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Garcia.pdf 

 

 JOSÉ HUGO LAFFRANCHI (Descarga) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Laffranchi.pdf 

 

 JOSÉ MANOEL DE VASCONCELOS (ZéLito) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Manoel+Vasconcelos.pdf 

 

 JOSÉ OSMAR LORENZI (Sartinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Osmar+Lorenzi.pdf 

 

 JOSÉ PAULO FONSECA DE FIGUEIREDO (Jota) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Figueiredo.pdf 

 

 JOSÉ PROCÓPIO RIBEIRO (Preto) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Procopio+Ribeiro.pdf 

 

 JOSÉ RICARDO CARDOSO DE MELLO JUNQUEIRA (Zé Ricardo) - († 

In memoriam) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A9_Ze_Ricardo_Perfil.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Ricardo+Junqueira.pdf 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Garcia.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Laffranchi.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Manoel+Vasconcelos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Osmar+Lorenzi.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Figueiredo.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Procopio+Ribeiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A9_Ze_Ricardo_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Ricardo+Junqueira.pdf
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 JOSÉ ROBERTO PEREIRA NOVAES (Beto) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jos%c3%87+Roberto+Novaes.pdf 

 

 JOSÉ ROBERTO VERANI (Miudinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Verani.pdf 

 

 JOSÉ RUBENS ROCHELLE  (Rodela) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Rochelle.pdf 

 

 JUAN ALTAMIRANO MEDINA (Cunha) 

 

 LÉLIO ARY MARTINS (Alicate ou Ali-Kat) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Lelio+Martins.pdf 

 

 LINA ABREU SAMPAIO LEME CESÁRIO GARCIA (Lina) 

 

 LUIZ ANTÔNIO MELGES WALDER (Peixinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Walder.pdf 

 

 LUIZ ARMANDO GASPARETTI (Reizinho) 

 

 LUIZ ARNALDO GATTI BERGAMIN (Pintado) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Bergamin.pdf 

 

 LUIZ CARLOS DUZZI MARANHÃO DE CARVALHO (Piru) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jos%c3%87+Roberto+Novaes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Verani.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Jose+Rochelle.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Lelio+Martins.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Walder.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Bergamin.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Carlos+Carvalho.pdf 

 

 LUIZ CELSO HERNANDES TELES (Flibus) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Celso+Teles.pdf 

 

 LUIZ EDUARDO GUTIERREZ (Cebolinha) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Gutierrez.pdf 

 

 LUIZ FERNANDO BORTOLAZZO DE SOUZA (Tupã) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Bortolazzo+Souza.pdf 

 

 LUIZ JONAS POZZI DE CASTRO (Jamanta) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Jonas+Castro.pdf 

 

 LUIZ SEBASTIÃO FERREIRA (Porquinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Ferreira.pdf 

 

 MARCELO FRANCO PATRÃO (Vitamina) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcelo+Patrao.pdf 

 

 MARCELO GNASPINI MONTEIRO (Marcelão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcelo+Monteiro.pdf 

 

 MARCÍLIO NOGUEIRA DO AMARAL GURGEL (Kmarão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcilio+Gurgel.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Carlos+Carvalho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Celso+Teles.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Gutierrez.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Bortolazzo+Souza.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Jonas+Castro.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luiz+Ferreira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcelo+Patrao.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcelo+Monteiro.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcilio+Gurgel.pdf
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 MÁRCIO ALBERTO DE MORAES (Banana ou Cachimbo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcio+Moraes.pdf  

 

 MÁRCIO FONSECA REIS (Xuxu) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcio+Reis.pdf 

 

 MARCO ANTÔNIO CAMOLESI (Camolesi) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marco+Camolese.pdf 

 

 MARCOS HENRIQUE SCALI (Xerife) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcos+Scali.pdf 

 

 MARCOS PESSOA PÁDUA (Dedo Duro) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcos+Padua.pdf 

 

 MARCOS ZANAGA TRAPÉ (Marcão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcos+Trape.pdf 

 

 MARIA LUIZA CARVALHO CARELLI (Lulu) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Maria+Luiza+Carelli.pdf 

 

 MARÍLIA OETTERER (Marília) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A7_Marilia_Perfil.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marilia+Oetterer.pdf  

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcio+Moraes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcio+Reis.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marco+Camolese.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcos+Scali.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcos+Padua.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marcos+Trape.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Maria+Luiza+Carelli.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A7_Marilia_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marilia+Oetterer.pdf
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 MARLY TERESINHA PEREIRA (Saravá) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marly+Pereira.pdf 

 

 MASSUJI KURAMOTO (Fala Mansa) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Massuji+Kuramoto.pdf 

 

 MICHEL BITAR (Michel) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Michel+Bittar.pdf 

 

 MILTON MARCHIORI (Chita) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Milton+Marchiori.pdf 

 

 MILTON SANTAMARIA (Santa Maria) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Milton+Santamaria.pdf 

 

 MOACYR PEREIRA OLIVEIRA JÚNIOR (Catarina) - († In memoriam) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/B1_Catarina_Perfil.pdf 

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Moacyr+Pereira+Junior.pdf  

 

 NELSON BARBOZA LEITE (Xaruto ou Nersão) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A4_Nelson_Leite_Perfil.pdf  

e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nelson+Barbosa+Leite.pdf 

 

 NELSON DE ALMEIDA BESSA (Bessa) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Marly+Pereira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Massuji+Kuramoto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Michel+Bittar.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Milton+Marchiori.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Milton+Santamaria.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/B1_Catarina_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Moacyr+Pereira+Junior.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A4_Nelson_Leite_Perfil.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nelson+Barbosa+Leite.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nelson+Bessa.pdf 

 

 NELSON JOSÉ NOVAES (Nelson) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nelson+Novaes.pdf 

 

 NEWMAN RIBEIRO SIMÕES (Piava) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Newman_Simoes.pdf  

 

 NEWTON MACEDO (Rabisco) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Newton+Macedo.pdf 

 

 NILIEN GERALDO BOCHETTI (Geada) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nilien+Bochetti.pdf 

 

 NILO MULLER SAMPAIO (Baiano) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nilo+Sampaio.pdf 

 

 NIRCEU PEREIRA LIMA (Marrudo) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nirceu+Lima.pdf 

 

 NORBERTO DOS SANTOS LEAL (Preto) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Norberto+Leal.pdf 

 

 NORMANDO MARTH PAZIM (Robusto) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Normando+Pazim.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nelson+Bessa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nelson+Novaes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Newman_Simoes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Newton+Macedo.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nilien+Bochetti.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nilo+Sampaio.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Nirceu+Lima.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Norberto+Leal.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Normando+Pazim.pdf
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 OLINDA BARBOSA MARQUES DE SOUZA (Olinda) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Olinda+Sousa.pdf 

 

 ONÓRIO KITAYAMA (Jurupoca) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Onorio+Kitayama.pdf 

 

 OSCAR TANNER FILHO (Tanner) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Oscar+Tanner+Filho.pdf 

 

 OSSIR GORENSTEIN (Barraca) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ossir+Gorenstein.pdf 

 

 OSWALDO TEODORO DALBEN (Tita) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Oswaldo+Dalben.pdf 

 

 OTÁVIO NOGUEIRA MARTINS (Ácaro Branco) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Otavio+Martins.pdf 

 

 OTÁVIO TEIXEIRA MENDES NETO (Campineiro) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Otavio+Mendes+Neto.pdf 

 

 PAULO HENRIQUE CONTRUCCI LEAL (Zé Fino) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Paulo+Leal.pdf 

 

 PAULO MASSAHARU HOMA (Homa) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Olinda+Sousa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Onorio+Kitayama.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Oscar+Tanner+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ossir+Gorenstein.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Oswaldo+Dalben.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Otavio+Martins.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Otavio+Mendes+Neto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Paulo+Leal.pdf
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 PAULO SHIGUENORI KANAZAWA (Kanazawa) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Paulo+Kanazawa.pdf   

 

 PÉRICLES CAPELLO CRUZ (Péricles) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Pericles+Cruz.pdf  

 

 PLÍNIO BARBOSA (Fossa)  

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Plinio+Barbosa.pdf 

 

 PLÍNIO FRANCISCO RASERA (Orifício) († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Plinio+Rasera.pdf  
 

 RÉGIA APARECIDA CARPNEZZI DE ALMEIDA (Régia) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Regia+Carpanezzi.pdf 

 

 REGINA CÉLIA DELLA MODESTA (Regina) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Regina+Della+Modesta.pdf 

 

 REINALDO ALVES JUNQUEIRA (Mula) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Reinaldo+Junqueira.pdf 

 

 REINALDO CARDINALLI ROMANELLI (Romanelli) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Reinaldo+Romanelli.pdf 

 

 RENATO RAPPA (Rappa ou Carabinieri) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A8_Rappa_Perfil.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Paulo+Kanazawa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Pericles+Cruz.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Plinio+Barbosa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Plinio+Rasera.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Regia+Carpanezzi.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Regina+Della+Modesta.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Reinaldo+Junqueira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Reinaldo+Romanelli.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/A8_Rappa_Perfil.pdf
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e 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Renato+Rappa.pdf  

 

 RICARDO VILLELA DE SOUZA (Bola) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ricardo+Souza.pdf 

 

 ROBERTO DE SOUZA GOMES COELHO (Robertão) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Coelho.pdf 

 

 ROBERTO LUCAS NOGUEIRA (Pardal) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Nogueira.pdf 

 

 ROBERTO MASAYUKI NISHITANI (Buldogue) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Nishitani.pdf 

 

 ROBERTO SIMÕES ALVES (Rob) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto_Alves.pdf 

 

 ROBERTO USBERTI (Maria Bonita) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Usberti.pdf 

 

 ROQUE ANTÔNIO SALVETTI (Boca) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roque+Salvetti.pdf 

 

 RUI DE CARVALHO (Feto ou Ruizinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Renato+Rappa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Ricardo+Souza.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Coelho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Nogueira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Nishitani.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto_Alves.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roberto+Usberti.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Roque+Salvetti.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Rui+Carvalho.pdf 

 

 RUI NELSON RODRIGUES ARRUDA (Rui) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Rui+Arruda.pdf 

 

 SALVADOR JOSÉ ANTÔNIO BERNARDIS (Branquinho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Salvador+Bernardis.pdf 

 

 SHINGIRO OTUTUMI (Xixi) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Shingiro+Otutumi.pdf 

 

 TADAHIRO JOKO (Joko) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tadahiro+Joko.pdf 

 

 TAKAHIKO HASHIMOTO (Takahiko) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Takahiko+Hashimoto.pdf 

 

 TAKASHI YOKOYAMA (Takashi) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Takashi+Yokoyama.pdf 

 

 TITO BERGAMASCO (Tito) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tito+Bergamasco.pdf 

 

 TOMAZ CAETANO CANNAVAM RÍPOLI (Rípoli) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tomaz+Ripoli.pdf 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Rui+Carvalho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Rui+Arruda.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Salvador+Bernardis.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Shingiro+Otutumi.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tadahiro+Joko.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Takahiko+Hashimoto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Takashi+Yokoyama.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tito+Bergamasco.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tomaz+Ripoli.pdf
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 TOMOAKI MIYAMOTO (Tomoaki) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tomoaki+Miyamoto.pdf 

 

 URIAS BELLUSCI (Pancho) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Urias+Bellusci.pdf 

 

 VALDEREZ FERREIRA DA SILVA (Al Kapone) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Valderez+Ferreira+Silva.pdf 

 

 VERA LÚCIA PROENÇA MARTINS SOARES WALDER (Capixaba) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Vera+Soares+Walder.pdf 

 

 VICTÓRIO LAERTE FURLANI NETO (Netinho) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Victorio+Furlani+Neto.pdf 

 

 VILMA BISSOLI (Vilma) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Vilma+Bissoli.pdf  

 

 VIRGÍLIO FRANCO DO NASCIMENTO FILHO (Virgílio) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Virgilio+Nascimento+Filho.pdf 

 

 VLADIMIR MELGES WALDER (Cebolão ou Wlad) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Wladimir+Walder.pdf 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Tomoaki+Miyamoto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Urias+Bellusci.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Valderez+Ferreira+Silva.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Vera+Soares+Walder.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Victorio+Furlani+Neto.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Vilma+Bissoli.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Virgilio+Nascimento+Filho.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Wladimir+Walder.pdf
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 WILSON LUIZ XAVIER FISCHER (Wilson) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Wilson+Fischer.pdf 

 

 WILSON ROBERTO SOARES MATTOS (Wilson) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Wilson+Mattos.pdf 

 

 YUKIHARU SUZUKAWA (Namorada Arrependida) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Yukiharo+Suzukawa.pdf 

 

 ZILDA TEIXEIRA PAES DE BARROS (Zilda) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Zilda+Barros.pdf 

 

      

 

 

Nosso adeus saudoso a alguns amigos que se foram 

 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Wilson+Fischer.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Wilson+Mattos.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Yukiharo+Suzukawa.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Zilda+Barros.pdf
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ESALQ – Anos 1960’s 
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Outros colegas de turma, que não concluíram o curso com a turma 

A-70, por razões diversas (nesses casos as dificuldades de encontrá-

los limitou o número de biografias para esse grupo de colegas): 

 

 ANTÔNIO CARLOS ROSSINI 

 

 CARLOS ALBERTO DA FONSECA (Bocão) 

 

 CÉLIA MATILDE TEGON DE CASTRO NEVES (Célia) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Celia+Tegon.pdf 

 

 CLÓVIS MACHADO FERREIRA (Clovito) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Clovis+Ferreira.pdf 

 

 EZIO JOSÉ MOLINARI (Foguinho) 

 

 EMÍLIO BORSARI ASSIRATI (Treme Treme) 

 

 FERNANDO ANTÔNIO DAVINI (Boca) 

 

 FRANCISCO EDUARDO CONCEIÇÃO DOMINGUES - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Francisco+Domingues.pdf  

 

 GILBERTO W. MACFADEN (C-Borréia ou Escocês) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Gilberto+Fadden.pdf 

 

 HOMERO MERCADANTE (Homero) 

 

 JOÃO BOSCO NONINO (Tripé) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joao+Nonino.pdf  

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Celia+Tegon.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Clovis+Ferreira.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Francisco+Domingues.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Gilberto+Fadden.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Joao+Nonino.pdf
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 JOSÉ CARLOS DUARTE PEREIRA (Linha) 

https://www.escavador.com/sobre/1229717/jose-carlos-duarte-pereira 

 

 LAUDELINO CARNEIRO LEITE (Laudelino) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Laudelino+Leite.pdf 

 

 LICURGO NAKAZU (Licurgo) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Licurgo+Nakasu.pdf 

 

 LUIZ ANGIOLUCCI (Angiolucci) 

 

 LUIZ CARLOS ROCHA (Rocha) 

 

 LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE MIRANDA (Luiz Fernando) 

 

 LUIZ HENRIQUE PEREZ (Vitavena) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luis+Perez.pdf 

 

 MARIA CÂNDIDA MORAES (Candinha) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Maria+Candida+Moraes.pdf  

 

 MAURÍCIO DE SOUZA DIAS (Maurício) - († In memoriam) 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Mauricio+Dias.pdf 

 

 ODEMIR ROSSETO (Pindoba) 

 

 ODUVALDO ORLANDO LACAVA (Esmeralda) 

 

 PAULO AUGUSTO SIMARDI (Modess) - († In memoriam) 

https://www.escavador.com/sobre/1229717/jose-carlos-duarte-pereira
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Laudelino+Leite.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Licurgo+Nakasu.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Luis+Perez.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Maria+Candida+Moraes.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Mauricio+Dias.pdf
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https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Paulo+Simardi.pdf 

 

 REINALDO ANTÔNIO AMARAL (Kfuzo) - († In memoriam) 

 

 RAUL DE BRITO KÜPPER (Diplobunda) 

 

 SILVÉRIO JOSÉ BONISSON FAVA (Fava) 

 

 ROBERTO MATYIS (Roberto) 

 

 UBIRAMAR AUGUSTO SCHALCH (Bira) 

 

 WALDEMAR TORNARI (Tornari) 

 

 WILSON LEMOS DE MORAES JÚNIOR (Wilson) 

 

 

 

 

https://www.eucalyptus.com.br/Biografias/Paulo+Simardi.pdf
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Páginas da Web Recomendadas para Visitação 

          Com a finalidade de oferecer opções aos leitores para que 
conheçam mais sobre a ESALQ, sobre Piracicaba e sobre muitos dos 

elementos que colaboram para que o nosso sonho continue vivo, estamos 

trazendo algumas sugestões de páginas na web para navegação dos 

interessados.  

 

 

 Websites da ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” e algumas outras páginas e subpáginas indicadas 

para navegação acerca da ESALQ 

 

https://www.esalq.usp.br/   (ESALQ – Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo) 

https://www.esalq.usp.br/departamentos-da-esalq (Departamentos da 

ESALQ) 

https://www.esalq.usp.br/biblioteca/  (Biblioteca da ESALQ) 

https://www.esalq.usp.br/institucional/simbolos-esalqueanos/  (Símbolos 

esalqueanos) 

https://www5.usp.br/tag/piracicaba-2/ (Notícias da ESALQ pela USP) 

https://www.youtube.com/c/ESALQMidias/videos   (ESALQ Mídias - 

Vídeos) 

https://www.youtube.com/c/ESALQMidias/playlists  (ESALQ Mídias - 

Playlists) 

https://www.youtube.com/user/tvusppira  (TV USP Piracicaba) 

https://www.youtube.com/results?search_query=lugares+do+campus  

(Lugares do Campus da ESALQ) 

http://www.pusplq.usp.br/ (Prefeitura do Campus USP–“Luiz de Queiroz”) 

https://www.esalq.usp.br/biblioteca/portais-de-pesquisa/livros-abertos-

da-esalq (Livros Abertos da ESALQ) 

https://www.esalq.usp.br/
https://www.esalq.usp.br/departamentos-da-esalq
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/
https://www.esalq.usp.br/institucional/simbolos-esalqueanos/
https://www5.usp.br/tag/piracicaba-2/
https://www.youtube.com/c/ESALQMidias/videos
https://www.youtube.com/c/ESALQMidias/playlists
https://www.youtube.com/user/tvusppira
https://www.youtube.com/results?search_query=lugares+do+campus
http://www.pusplq.usp.br/
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/portais-de-pesquisa/livros-abertos-da-esalq
https://www.esalq.usp.br/biblioteca/portais-de-pesquisa/livros-abertos-da-esalq
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https://fealq.org.br/  (FEALQ - Fundação de Estudos Agrários “Luiz de 

Queiroz”) 

https://www.esalqjuniorconsultoria.com/ (Empresa ESALQ Júnior) 

https://www.esalq.usp.br/realiza%C3%A7%C3%A3o-de-evento/grupo-

de-estudos-luiz-de-queiroz-gelq  (GELQ - Grupo de Estudos “Luiz de 

Queiroz”) 

https://www.youtube.com/watch?v=N4bXjbPKK5M (Vídeo institucional da 

ESALQ – Versão 2018) 

https://www.facebook.com/esalq.oficial/ (ESALQ no FaceBook) 

https://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/especial/a-bela-e-

gloriosa-esalq-com-suas-maravilhas-5787/  (A Província - Sobre a 

ESALQ) 

https://www.esalq.usp.br/museu (Museu e Centro de Ciências Educação 

e Arte “Luiz de Queiroz”) 

https://jornal.usp.br/cultura/museu-luiz-de-queiroz-em-piracicaba-

promove-tour-virtual/  (Sobre o Museu da ESALQ) 

https://www.skyscrapercity.com/threads/piracicaba-sp-os-parques-

pra%C3%A7as-e-edif%C3%ADcios-que-constru%C3%ADram-e-

construir%C3%A3o-a-identidade-p%C3%BAblica-da-
cidade.1545633/  (Vistas do parque e campus da ESALQ em 

Skycrapercity) 

https://www.google.com/search?q=esalq+imagens&tbm=isch&ved=2ahUKEwju

naLVvNHzAhUkCLkGHf2XB8gQ2-

cCegQIABAA&oq=esalq&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIIxDvAxAnMgcIIxDvAxAnM

gUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIAB

CABDIFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6BAg
AEEM6BggAEAUQHjoECAAQHjoGCAAQChAYOgQIABAYUKPEF1jz6hhgiP4YaANwA

HgAgAGFAYgBrAySAQQwLjEzmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=i

mg&ei=txpsYa7mFqSQ5OUP_a-ewAw&bih=642&biw=1422  (Imagens da 

ESALQ) 

https://issuu.com/calq-

usp/docs/manual_do_ingressante_2020_qrcode_final (Manual do 
ingressante na ESALQ) 

https://fealq.org.br/
https://www.esalqjuniorconsultoria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N4bXjbPKK5M
https://www.facebook.com/esalq.oficial/
https://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/especial/a-bela-e-gloriosa-esalq-com-suas-maravilhas-5787/
https://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/especial/a-bela-e-gloriosa-esalq-com-suas-maravilhas-5787/
https://www.esalq.usp.br/museu
https://jornal.usp.br/cultura/museu-luiz-de-queiroz-em-piracicaba-promove-tour-virtual/
https://jornal.usp.br/cultura/museu-luiz-de-queiroz-em-piracicaba-promove-tour-virtual/
https://www.skyscrapercity.com/threads/piracicaba-sp-os-parques-pra%C3%A7as-e-edif%C3%ADcios-que-constru%C3%ADram-e-construir%C3%A3o-a-identidade-p%C3%BAblica-da-cidade.1545633/
https://www.skyscrapercity.com/threads/piracicaba-sp-os-parques-pra%C3%A7as-e-edif%C3%ADcios-que-constru%C3%ADram-e-construir%C3%A3o-a-identidade-p%C3%BAblica-da-cidade.1545633/
https://www.skyscrapercity.com/threads/piracicaba-sp-os-parques-pra%C3%A7as-e-edif%C3%ADcios-que-constru%C3%ADram-e-construir%C3%A3o-a-identidade-p%C3%BAblica-da-cidade.1545633/
https://www.skyscrapercity.com/threads/piracicaba-sp-os-parques-pra%C3%A7as-e-edif%C3%ADcios-que-constru%C3%ADram-e-construir%C3%A3o-a-identidade-p%C3%BAblica-da-cidade.1545633/
https://issuu.com/calq-usp/docs/manual_do_ingressante_2020_qrcode_final
https://issuu.com/calq-usp/docs/manual_do_ingressante_2020_qrcode_final
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https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos  (Vídeos 

históricos da ESALQ) 

https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos (Localizar 

“Imagens Históricas” na página e clicar para abrir as fotos) 

 

 

 

 História da ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” 

 

 
Origem da imagem: https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/imprensa-

de-piracicaba-destaca-64%C2%AA-semana-luiz-de-queiroz-e-os-120-anos-da-

esalq  

 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/escagprpira.ht

m (História da Escola Agrícola Prática de Piracicaba – atual ESALQ) 

https://www.esalq.usp.br/institucional/historico   (Histórico da ESALQ) 

https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos
https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos
https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/imprensa-de-piracicaba-destaca-64%C2%AA-semana-luiz-de-queiroz-e-os-120-anos-da-esalq
https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/imprensa-de-piracicaba-destaca-64%C2%AA-semana-luiz-de-queiroz-e-os-120-anos-da-esalq
https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/imprensa-de-piracicaba-destaca-64%C2%AA-semana-luiz-de-queiroz-e-os-120-anos-da-esalq
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/escagprpira.htm
http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/escagprpira.htm
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https://www.esalq.usp.br/institucional/linha-do-tempo (Linha do Tempo 

da ESALQ) 

https://www.esalq.usp.br/galeria/hist%C3%B3ria-em-preto-e-branco 

(História em Preto e Branco – Fotos históricas) 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2018/09/mu

seu-conta-historia-centenaria-da-esalq.html (Sobre o Museu “Luiz de 

Queiroz”) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Agricultura_Luiz_de_Qu

eiroz    (Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade 

de São Paulo - pela Enciclopédia Livre Wikipédia) 

https://plantproject.com.br/2018/03/esalq-historia-e-numeros/ (ESALQ – 

História e Números) 

 

 
Origem da imagem: https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-

historicos  

 

 

 

https://www.esalq.usp.br/institucional/linha-do-tempo
https://www.esalq.usp.br/galeria/hist%C3%B3ria-em-preto-e-branco
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2018/09/museu-conta-historia-centenaria-da-esalq.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2018/09/museu-conta-historia-centenaria-da-esalq.html
https://plantproject.com.br/2018/03/esalq-historia-e-numeros/
https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos
https://www.adealq.org.br/sobre-a-adealq/#videos-historicos
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 História de “Luiz Vicente de Souza Queiroz” 

 

 

Origem da imagem: https://portalpiracicabahoje.com.br/o-legado-de-luiz-de-queiroz/  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Vicente_de_Sousa_Queir%C3%B3s  

https://www.youtube.com/watch?v=pFpnB4UahMY 

https://www.aprovincia.com.br/icen/conteudo-noticias/luiz-de-queiroz-o-

pai-da-agricultura-1-21555/ 

https://www.adealq.org.br/blog/eternamente-luiz-de-queiroz-vava-f66-

2342 

https://www.ihgp.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Revista-IHGP-

22.pdf (Luiz de Queiroz – Vida e Obra Uma percepção humanística. 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba nº 22. p.: 39 – 

49. 2015) 

 

Origem da imagem: https://adaesalq.files.wordpress.com/2012/01/a-

histc3b3ria-do-a-encarnado.pdf 

https://portalpiracicabahoje.com.br/o-legado-de-luiz-de-queiroz/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Vicente_de_Sousa_Queir%C3%B3s
https://www.youtube.com/watch?v=pFpnB4UahMY
https://www.aprovincia.com.br/icen/conteudo-noticias/luiz-de-queiroz-o-pai-da-agricultura-1-21555/
https://www.aprovincia.com.br/icen/conteudo-noticias/luiz-de-queiroz-o-pai-da-agricultura-1-21555/
https://www.adealq.org.br/blog/eternamente-luiz-de-queiroz-vava-f66-2342
https://www.adealq.org.br/blog/eternamente-luiz-de-queiroz-vava-f66-2342
https://www.ihgp.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Revista-IHGP-22.pdf
https://www.ihgp.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Revista-IHGP-22.pdf
https://adaesalq.files.wordpress.com/2012/01/a-histc3b3ria-do-a-encarnado.pdf
https://adaesalq.files.wordpress.com/2012/01/a-histc3b3ria-do-a-encarnado.pdf
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 Símbolos da ESALQ 

 

https://adaesalq.files.wordpress.com/2012/01/a-histc3b3ria-do-a-

encarnado.pdf (História do “A encarnado”) 

http://www.esalq.usp.br/em-foco/s%C3%ADmbolos-e-registros 

(Símbolos e Registros da ESALQ) 

https://www.adealq.org.br/esalq/simbolos  (Símbolos da ESALQ)  

https://borboletasbr.blogspot.com/2018/05/a-historia-do-encarnado-da-

esalq.html (Sobre o “A encarnado”) 

https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/sites/default/files/Manual-ID-

Esalq-v2021web_0.pdf (Manual de identidade visual: Deusa Ceres) 

https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/sites/default/files/artigo-Esalq-

suaidentidadevisual.pdf  (ESALQ e sua identidade visual – por Dorinho 

Bastos) 

                                                                                               

 

https://adaesalq.files.wordpress.com/2012/01/a-histc3b3ria-do-a-encarnado.pdf
https://adaesalq.files.wordpress.com/2012/01/a-histc3b3ria-do-a-encarnado.pdf
http://www.esalq.usp.br/em-foco/s%C3%ADmbolos-e-registros
https://www.adealq.org.br/esalq/simbolos
https://borboletasbr.blogspot.com/2018/05/a-historia-do-encarnado-da-esalq.html
https://borboletasbr.blogspot.com/2018/05/a-historia-do-encarnado-da-esalq.html
https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/sites/default/files/Manual-ID-Esalq-v2021web_0.pdf
https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/sites/default/files/Manual-ID-Esalq-v2021web_0.pdf
https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/sites/default/files/artigo-Esalq-suaidentidadevisual.pdf
https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/sites/default/files/artigo-Esalq-suaidentidadevisual.pdf
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 Hino da ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”  

 

https://www.esalq.usp.br/institucional/simbolos-esalqueanos/hino  

https://www.adealq.org.br/esalq/hino  

https://www.youtube.com/watch?v=B1SdF5CJcmg   

https://www.youtube.com/watch?v=qbDmh311Iuw  

https://www.youtube.com/watch?v=B1SdF5CJcmg&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=k8bX-tj1Lro 

https://www.youtube.com/watch?v=2QGZ-czOs2Q  

 

 

 Hino do Agricolão da ESALQ 

 

http://vivenciasnanoivadacolina.blogspot.com/2012/01/hino-do-

agricolao.html  

https://www.youtube.com/watch?v=YONsNYQtk0I  

 

 

 

 

 

 

https://www.esalq.usp.br/institucional/simbolos-esalqueanos/hino
https://www.adealq.org.br/esalq/hino
https://www.youtube.com/watch?v=B1SdF5CJcmg
https://www.youtube.com/watch?v=qbDmh311Iuw
https://www.youtube.com/watch?v=B1SdF5CJcmg&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=k8bX-tj1Lro
https://www.youtube.com/watch?v=2QGZ-czOs2Q
http://vivenciasnanoivadacolina.blogspot.com/2012/01/hino-do-agricolao.html
http://vivenciasnanoivadacolina.blogspot.com/2012/01/hino-do-agricolao.html
https://www.youtube.com/watch?v=YONsNYQtk0I
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 Livros, artigos e vídeos comemorativo-institucionais da 

ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 

       

 

https://www.esalq.usp.br/acom/livroesalq.pdf   (Livro USP – 75 anos – 

1934 / 2009 – A Contribuição da ESALQ) 

http://www.esalq.usp.br/acom/docs/livro.pdf (Livro ESALQ 2017: A força 

da contribuição ao agronegócio brasileiro) 

https://www.youtube.com/watch?v=LayyY8stO1U  (Vídeo ESALQ 120 

anos) 

https://www.youtube.com/watch?v=nefHe9Of7iU (Vídeo ESALQ - 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=WgZ8ral-qEE  (Vídeo institucional 

ESALQ – 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=LRrrTHcg-zk  (Vídeo ESALQ – 2014) 

https://pipoca.esalq.usp.br/sistemas/webdvcomun/arquivos/Gazeta_120a

nosEsalq.pdf (ESALQ - 120 anos – Gazeta de Piracicaba 03.10.2021) 

https://www.tiktok.com/@decioramosfilmmaker/video/708870890404092
6470?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&referer_url=amp_esalq&refere

r_video_id=7088708904040926470&traffic_type=others  (Surpresa no 

casamento de esalqueanos) 

https://www.esalq.usp.br/acom/livroesalq.pdf
http://www.esalq.usp.br/acom/docs/livro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LayyY8stO1U
https://www.youtube.com/watch?v=nefHe9Of7iU
https://www.youtube.com/watch?v=WgZ8ral-qEE
https://www.youtube.com/watch?v=LRrrTHcg-zk
https://pipoca.esalq.usp.br/sistemas/webdvcomun/arquivos/Gazeta_120anosEsalq.pdf
https://pipoca.esalq.usp.br/sistemas/webdvcomun/arquivos/Gazeta_120anosEsalq.pdf
https://www.tiktok.com/@decioramosfilmmaker/video/7088708904040926470?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&referer_url=amp_esalq&referer_video_id=7088708904040926470&traffic_type=others
https://www.tiktok.com/@decioramosfilmmaker/video/7088708904040926470?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&referer_url=amp_esalq&referer_video_id=7088708904040926470&traffic_type=others
https://www.tiktok.com/@decioramosfilmmaker/video/7088708904040926470?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&referer_url=amp_esalq&referer_video_id=7088708904040926470&traffic_type=others
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 Alguns Institutos de Pesquisa associados à ESALQ – Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 

https://www.ipef.br/  (IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais) 

http://www.cena.usp.br/  (CENA – Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura) 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br (CEPEA - Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada) 

 

http://www.esalq.usp.br/inctei/index.html   (INCT-EI - Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia – Engenharia da Irrigação) 
 

 

 

 

 Entidades e organizações associadas à vida esalqueana 

 

https://caluizdequeiroz.blogspot.com/  (Blog do CALQ – Centro 

Acadêmico “Luiz de Queiroz”) 

https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/calq-comemora-110-anos 

(CALQ comemora 110 anos) 

https://diariodoengenho.com.br/pra-nao-dizer-que-nao-falei-calq/  (Prá 

não dizer que não falei do CALQ – por João Carlos Teixeira Gonçalves)  

https://www.youtube.com/watch?v=ePh_OV7Z3HY  (ESALQ/CALQ – 

Recordações) 

https://www.researchgate.net/publication/319342152_Historia_do_movi

mento_estudantil_centro_academico_da_ESALQUSP_de_1909_a_2016/fu

lltext/59a5ecf90f7e9b41b786d3fc/Historia-do-movimento-estudantil-

centro-academico-da-ESALQ-USP-de-1909-a-2016.pdf (História do 

movimento acadêmico estudantil da ESALQ entre 1909 a 2016) 

https://esalqshow.org.br/  (EsalqShow – Evento agrícola em parceria com 

FEALQ) 

https://www.ipef.br/
http://www.cena.usp.br/
https://www.cepea.esalq.usp.br/br
http://www.esalq.usp.br/inctei/index.html
https://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias/calq-comemora-110-anos
https://diariodoengenho.com.br/pra-nao-dizer-que-nao-falei-calq/
https://www.researchgate.net/publication/319342152_Historia_do_movimento_estudantil_centro_academico_da_ESALQUSP_de_1909_a_2016/fulltext/59a5ecf90f7e9b41b786d3fc/Historia-do-movimento-estudantil-centro-academico-da-ESALQ-USP-de-1909-a-2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319342152_Historia_do_movimento_estudantil_centro_academico_da_ESALQUSP_de_1909_a_2016/fulltext/59a5ecf90f7e9b41b786d3fc/Historia-do-movimento-estudantil-centro-academico-da-ESALQ-USP-de-1909-a-2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319342152_Historia_do_movimento_estudantil_centro_academico_da_ESALQUSP_de_1909_a_2016/fulltext/59a5ecf90f7e9b41b786d3fc/Historia-do-movimento-estudantil-centro-academico-da-ESALQ-USP-de-1909-a-2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319342152_Historia_do_movimento_estudantil_centro_academico_da_ESALQUSP_de_1909_a_2016/fulltext/59a5ecf90f7e9b41b786d3fc/Historia-do-movimento-estudantil-centro-academico-da-ESALQ-USP-de-1909-a-2016.pdf
https://esalqshow.org.br/


95 

 

https://www.clq.com.br/sobre  (Curso preparatório ao vestibular “Luiz de 

Queiroz”) 

https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-

abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVD

nb_ZRpn_3h_SBNuW5M  (Folhetim “O Arado” do CALQ) 

 

 

       

 

 

https://www.clq.com.br/sobre
https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVDnb_ZRpn_3h_SBNuW5M
https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVDnb_ZRpn_3h_SBNuW5M
https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVDnb_ZRpn_3h_SBNuW5M
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 Repositórios e publicações associadas à vida esalqueana 

 

 

https://www.esalq.usp.br/biblioteca/ (Biblioteca da ESALQ) 

https://www.ipef.br/biblioteca/  (Pesquisa bibliográfica digital sobre 

florestas) 

https://www.facebook.com/pg/bibliotecaesalq/posts/ (Biblioteca da 

ESALQ no FaceBook) 

https://repositorio.usp.br/ (ReP/USP - Repositório de Produção da USP) 

https://www.teses.usp.br/  (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

USP) 

https://www.esalq.usp.br/visaoagricola/ (Revista “Visão Agrícola”) 

https://www.esalq.usp.br/scientia/  (Revista “Scientia Agricola”) 

https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/ (Revista “Scientia Forestalis”) 

https://aradoesalq.wordpress.com/ (Jornal "O Arado" - Centro Acadêmico 

“Luiz de Queiroz” - ESALQ-USP) 

https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-

abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVD

https://www.esalq.usp.br/biblioteca/
https://www.ipef.br/biblioteca/
https://www.facebook.com/pg/bibliotecaesalq/posts/
https://repositorio.usp.br/
https://www.teses.usp.br/
https://www.esalq.usp.br/visaoagricola/
https://www.esalq.usp.br/scientia/
https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/
https://aradoesalq.wordpress.com/
https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVDnb_ZRpn_3h_SBNuW5M
https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVDnb_ZRpn_3h_SBNuW5M
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nb_ZRpn_3h_SBNuW5M  (Jornal "O Arado" - Centro Acadêmico “Luiz de 

Queiroz” ESALQ-USP) 

https://www.scielo.br/j/aesalq/grid (Revista Anais da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”) 

 
http://www.fealq.org.br/ojs/index.php/revistadeagricultura/issue/view/38

3    (Revista da Agricultura – Atualmente Brazilian Journal of Agriculture) 

 

 

 

 Moradias de universitários 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwL_WDNvgcs (Casa do Estudante 

Universitário “José Benedito de Camargo”) 

http://www.pusplq.usp.br/?page_id=2094 (Moradias universitárias na 

ESALQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=iyhahv4XNRI  (Repúblicas em 

Piracicaba) 

https://www.youtube.com/watch?v=1od2pyC1iPc  (Morar em repúblicas 

em Piracicaba) 

https://www.flipsnack.com/calq1909/jornal-o-arado-edi-o-abril19.html?fbclid=IwAR3vBs90a_IhGScKrYPykao7eeMmt5gakyhu0zxVDnb_ZRpn_3h_SBNuW5M
https://www.scielo.br/j/aesalq/grid
http://www.fealq.org.br/ojs/index.php/revistadeagricultura/issue/view/383
http://www.fealq.org.br/ojs/index.php/revistadeagricultura/issue/view/383
https://www.youtube.com/watch?v=BwL_WDNvgcs
http://www.pusplq.usp.br/?page_id=2094
https://www.youtube.com/watch?v=iyhahv4XNRI
https://www.youtube.com/watch?v=1od2pyC1iPc
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http://conselhoderepublicas.com.br/  (Conselho de repúblicas) 

LIVRO: Casa do estudante 60 anos:  Contos, recontos e vivências – 

Redação, organização e edição de Ivan chaves (em produção) 

 

 

 Sobre a cidade de Piracicaba 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piracicaba (Piracicaba - Enciclopédia Livre 

Wikipédia) 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-piracicaba.html (Sobre o 

município de Piracicaba/SP) 

http://www.xvpiracicaba.com.br/ (Nhô Quim ou 15) 

http://www.tramz.com/br/pi/pi.html (Os bondes de Piracicaba) 

http://www.esalq.usp.br/acom/docs/Piracicaba_a_gosto.pdf  (Livro 

“Piracicaba a gosto” - Homenagem aos 253 anos de Piracicaba – editado 

pela ESALQ) 

https://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/   (Memorial de 

Piracicaba por A Província) 

https://blogpauloeduardo.wordpress.com/2018/05/16/piracicaba-vista-

de-cima/  (Piracicaba vista de cima) 

 

 

 

http://conselhoderepublicas.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piracicaba
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-piracicaba.html
http://www.xvpiracicaba.com.br/
http://www.tramz.com/br/pi/pi.html
http://www.esalq.usp.br/acom/docs/Piracicaba_a_gosto.pdf
https://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/
https://blogpauloeduardo.wordpress.com/2018/05/16/piracicaba-vista-de-cima/
https://blogpauloeduardo.wordpress.com/2018/05/16/piracicaba-vista-de-cima/
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 Hino de Piracicaba 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_d-PZulvEg  (Hino da cidade de 

Piracicaba – cantado por Tonico e Tinoco) 

https://www.youtube.com/watch?v=yE0scAeZOEE  (Hino da cidade de 

Piracicaba – cantado por Craveiro e Cravinho) 

https://www.youtube.com/watch?v=18WYElt-ttg (Hino de Piracicaba – 

Letra de Newton de Almeida Mello, interpretação de Craveiro e Cravinho, 

fotos de Helder Prado) 

 

 

 Imagens e vídeos sobre Piracicaba 

 
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:16
34478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM

%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-

mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-

FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM
%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mL

mVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-

zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRK
ggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WI

L35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f

451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-

kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppU

CHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13  (Imagens de Piracicaba) 

https://www.skyscrapercity.com/search/3506735/?q=piracicaba&o=relev
ance  (Diversos endereços de vistas da cidade de Piracicaba em 

Skyscrapercity) 

https://www.youtube.com/results?search_query=piracicaba (Vídeos 

sobre Piracicaba no YouTube) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18WYElt-ttg
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLzPUN9aWfRR28bcgrA4sdYQpvdRQ:1634478460486&source=univ&tbm=isch&q=imagens+piracicaba&fir=zZ_oy0z63uK2TM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BJf4vvu6gG3v-mM%252CKfw0s0DPTBcQlM%252C_%253BwMOvo1O1Q8F-FM%252C9Qg38Rkfz90VOM%252C_%253BZ7ki3uazpQ0H2M%252CeJMxCLSAnHFgaM%252C_%253BIW3Ni3RW3xBGoM%252CeCGf8wh3sThfnM%252C_%253BiQGT9V6mLmVrNM%252CF6tpNJdfI2XLpM%252C_%253BydGZmVunw9HJPM%252Crf4AZU-zZqKFiM%252C_%253BFaLJ78rb_RzqiM%252COFFLMersbtH2XM%252C_%253BImCRKggZheY_tM%252CGiTJWEri1G5M8M%252C_%253Bexb5kc9VU60ffM%252CwGZOx8WIL35lVM%252C_%253Bnr8FRBojG_WbLM%252C4wntbzUXF28tHM%252C_%253BD853f451UMWnAM%252CYbSNfDc8lhxM6M%252C_&usg=AI4_-kTOkKsNcoSCXNQgZYPTRcYnQ7sjHQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjOpp7gytHzAhUvppUCHSPKBpIQjJkEegQIBhAC&biw=1422&bih=642&dpr=1.13
https://www.skyscrapercity.com/search/3506735/?q=piracicaba&o=relevance
https://www.skyscrapercity.com/search/3506735/?q=piracicaba&o=relevance
https://www.youtube.com/results?search_query=piracicaba
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 Textos de interesse relacionados à A-70 

 

Roupa nova para a velha senhora agrária: Os engenheiros 

agrônomos e a modernização no campo – por Lidiany Silva Barbosa. 

Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 187 pp. 

(2004) 

https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/4139/1/texto%20completo.pdf   

  

Ditadura e educação agrícola: A ESALQ/USP e a “gênese” do 

agronegócio brasileiro – por Rodrigo Sarruge Molina; José Luís 

Sanfelice. Revista Educação & Sociedade, Campinas, 39(143): 321-341. 

(2018) 

https://www.scielo.br/j/es/a/j8xVHFMTVm9xZjcWLpYSQJy/?lang=pt    

 

 

 

 

 

 

https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/4139/1/texto%20completo.pdf
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Riquezas de Piracicaba a encantar os agricolões 

 

 

Um dos muitos orgulhos da cultura piracicabana – o Sotaque 
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E o tradicional “pintado” de nossa época agora virou “filhote” 

 

Mais que orgulho – uma certeza de qualidade e eficiência: 

Campus da ESALQ no Google Mapas 

 

O Salto de Piracicaba 

 

Meu local de pescarias em 
diversos finais de semana 
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UM MUITO OBRIGADO A TODOS VOCÊS 

 

Valeu amigos, nós todos formamos um grupo fantástico de 

pessoas que possuem um sonho e um ideal comum 

E esse sonho e ideal definitivamente não acabaram... 

 

          Após a geração de um processo bem orquestrado de agregação da 

nossa turma A-70, nossas atividades comuns têm perdurado e 

solidificado, tanto em momentos de épocas boas, bem como em épocas 
turbulentas como essa vivida entre os anos 2020 e 2022 (com o evento 

pandêmico da COVID-19).  

          Tão logo aconteceu o nosso Jubileu de Ouro de formados, o que 

aconteceu em 2020, decidi, depois dessa conquista, tentar colocar nossa 

história em um único documento de meus Relatos de Vida, “na tentativa 

de dar vida eterna” à nossa A-70.  Esse presente documento, criado na 
forma digital, possibilita dar link a muitas particularidades, criações, 

fotos, artigos, livros, biografias, websites, vídeos e muito mais de todos 
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os muitos documentos gerados nesses mais de 50 anos de formatura e 

mais de 55 anos de criação da turma em 1966. 

          Evidentemente, sendo um Relato de Vida do Celsão, esse 
documento está fortemente associado com fatos e coisas que o autor se 

lembra ou possui documentado. Entretanto, graças à colaboração de 

muitos colegas, conseguimos resgatar coisas históricas únicas do mais 

alto valor e com riqueza de emoções vivenciadas e relembradas agora. 

          Um agradecimento todo especial à nossa comissão do Jubileu de 

Ouro, sendo que alguns desses colegas vêm sendo participantes 
constantes de muitas das organizações de nossas festividades que se 

iniciaram com o Baile dos Bichos e continuam até hoje. 

          Assim e sem uma ordem de valor ou ranqueamento, certamente 

com esquecimento de alguns nomes, coloco um destaque especial ao 

muito que fizeram pela turma os seguintes coturmeiros: Antônio Ernesto 

Dal Ben (Tido), Altair Lombardi (Nativo), Godofredo César Vitti (Traça), 
Newman Simões (Piava), José Fernando Herling Martins (Peca), Eduardo 

Pires Castanho Filho (Drepo), Onório Kitayama (Jurupoca), Aliomar 

Gabriel da Silva (Aliomar), dentre tantos outros. 

          Aos nossos mestres, professores das ciências e tecnologias, 

orientadores para nossas rotas de vida e aperfeiçoadores de nossas 

habilidades agronômicas, um eterno muito obrigado. 

          Aos familiares, que entenderam nossas motivações e se 

apaixonaram por nossas carreiras e desafios, um abraço carinhoso e um 

agradecimento que vale demais por terem colaborado para a nossa 

felicidade e conquistas. 

 

          Espero com esse Relato de Vida colaborar para perenizar esse 
grupo de engenheiros agrônomos por nós referido como “Turma A-70 

da ESALQ”. 

 

A ESALQ nos uniu por cinco anos, a vida profissional nos separou, 

mas a internet, a vontade e a determinação nos reuniram 

novamente. 

 

O sonho definitivamente vai continuar 
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A Natureza da ESALQ: Sapucaias no campus  

 

 

Flamboyants no campus da ESALQ 

Origem da imagem: http://www.esalq.usp.br/planos-de-fundo  

Crédito: Carlos Macedônio 

http://www.esalq.usp.br/planos-de-fundo
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Frutos de Sapucaias esalqueanas 

São frutos apanhados no chão esalqueano que coleciono e guardo como 
recordação desde as épocas de estudante 

 

 

Origem da imagem: 

https://www.eucalyptus.com.br/GalleryUSP/pics/DSCN0237.jpg 
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E vamos em frente... 

 

Metas e rotas agora focadas no “Jubileu de Diamante” em 

2030  

 

60 anos de formados 

 

Certamente, com outros caminhos a trilhar para novos jubileus 

 

Novos focos e objetivos a serem considerados e trabalhados 

 

 


