DR. RAPHAEL MELLILO ASSUMIRÁ VICE-PRESIDÊNCIA
DA FAESP
Assumirá no próximo dia primeiro de fevereiro as
funções de 1º. Vice-Presidente da FAESPFederação da Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo, o Dr. Raphael Mellilo, Presidente do
Sindicato Rural de São Manuel há 16 anos. A FAESP
é presidida há 45 anos pelo destacado e experiente
Dr. Fábio de Salles Meirelles, líder nacional da
agricultura e Presidente do Sistema FAESP-SENAR.
O Dr. Raphael Mellilo, que ingressou no Sindicato
em 15 de setembro de 1996, é o primeiro sãomanuelense a atingir tão alto posto na Federação,
como reconhecimento pelo trabalho realizado no
Sindicato local, que foi transformado num dos
principais do Estado e que vem dando um apoio
constante aos produtores locais com efetiva
assistência na administração de suas propriedades
e na formação profissional dos empregadores e
empregados rurais, através de contínuos cursos de
formação profissional, realizados em convênio com
o SENAR-SP, que possui experientes e capacitados
instrutores.
Destacam-se, ainda, na atuação atual Presidente do Sindicato e de sua equipe, completa reforma no
antigo e superado edifício-sede, hoje moderno e funcional, bem como a construção do Centro de
Formação Profissional, situado na rua Morais Gordo, recentemente inaugurado e que vem sendo utilizado
eventualmente até como centro regional de treinamento de instrutores do SENAR-SP e de reuniões dos
diversos segmentos da agropecuária são-manuelense. Sobre atividades anteriores do novo VicePresidente da FAESP, que possui formação profissional em Direito (Advogado), Técnico em contabilidade
e Magistério Primário, podemos destacar que iniciou sua carreira como jornalista, sendo diretor-redatorchefe dos jornais “Correio de São Manuel e “O TEMPO” local; funcionário da Rádio Clube de São Manuel
(antiga PRI-6); Secretario-Auxiliar da Câmara Municipal de São Manuel; professor na Escola Técnica de
Comércio Municipal “Prof. Carlos Bon”, de São Manuel e Ginásio Estadual “Roldão Lopes de Barros”, da
Capital; Vice-Presidente da Biblioteca Municipal: Dr. Francisco Câmara Ferreira”, de São Manuel
(1955/1963); Presidente da renomada Biblioteca Municipal “Orígenes Lessa, de Lençóis Paulista
(1968/1975); Presidente do Rotary Clube de Porto Feliz (1980/81); Funcionário do Banco do Brasil S.A.
durante 33 anos, exercendo a gerencia de várias agencias; Coordenador-Geral, em Brasília (1991/92),
após já aposentado, do Convênio Federal INSS/BB/ANABB, durante o Governo Collor, de revisão dos
benefícios da Previdência Social (INSS); Diretor da Agricultura e Meio Ambiente de São Manuel
(2000/2008); Diretor Operacional da CREDINOEL - Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Rurais de
São Manuel (1998/2007) e conselheiro fiscal da Cooperativa Central de Crédito Rural do Estado de São
Paulo (COCECRER). Auguramos ao Dr. Raphael Mellilo, que também permanecerá na Presidência do
Sindicato local, sucesso em suas novas funções na FAESP.

