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Domingos Batistella
Nome de guerra: Mingo ou Mingão
Nome completo: Domingos Batistella
Cidade de origem: Cerquilho – SP
Endereço de e-mail: mingo.agronegocio@gmail.com

Biografia:
Este é um simples resumo feito de memória em 13 dez. 2014 da minha
pacata trajetória profissional, vivência e conceitos acumulados nesta
dádiva de vida em curso.
Iniciei a jornada 10 julho 1944 natural de Cerquilho - SP, filho de Giácomo
Batistella e Elídia Grando Batistella, pessoas com instrução primária e
criados na lavoura, mantinham sítios de produção agrícola, beneficiadora
de cereais e venda de adubos para atender a comunidade, neste
ambiente na idade 7 - 8 anos já estava a aprender ajudar nos afazeres e
trabalhos em estreita convivência com a família e seus

negócios, consolidando assim as bases e princípios de educação, moral,
respeito e responsabilidade para vida digna em sociedade, com essa
mentalidade e formação optei em 1964 trilhar profissão na
área agronômica.
Na educação formal, frequentei o curso primário e o ginasial em
Cerquilho; o colegial/científico na cidade vizinha em Tietê; segui em 1965
para Piracicaba fazer o curso Torigoi preparatório para vestibular; nos
exames de seleção em 1966 para curso de agronomia na ESALQ / USP fui
bem sucedido aprovado na décima colocação. Pensando melhor
aproveitar a estada na cidade, resolvi também prestar vestibular para
curso de economia na recém-criada UNIMEP – Universidade Metodista de
Piracicaba.
Na gloriosa ESALQ foram cinco anos em período integral de 1966 a 1970,
nossa turma tinha 200 alunos num contingente de 1.000 universitários
contemporâneos. A UNIMEP naquela época tinha sua sede junto ao
Instituto Piracicabano, curso de quatro anos, período noturno de 1966 a
1969. Quanto à estadia, ao chegar a Piracicaba morei três meses em
pensão estudantil na Rua do Rosário, depois formamos a república
Anônima, em casarão antigo na Rua Boa Morte, e no último ano, fiquei na
república Fronteira aí próximo ao Clube Cristóvão Colombo.
Éramos um contingente de rapazes e de algumas moças, vindos das
diversas regiões e cidades, a maioria ligada ao meio rural e trazendo
cultura diversificada, mas de muita seriedade e aplicação nas aulas e
aprendizados da profissão - tudo, entretanto, entremeado num convívio
fraterno e espírito de camaradagem, diversões, festividades e
aprontamentos constantes de todo tipo. Na realidade, passamos juntos
um quinquênio bem sucedido e bem integrado aos costumes da sociedade
local. Naquela época, Piracicaba era cidade segura e muito acolhedora,
lembro que na nossa república as portas para a rua permaneciam abertas
direto dia e noite, as compras e suprimentos eram anotados para
pagamento mensal, televisão nunca tivemos e automóvel poucos
estudantes possuíam, situação que levava a uma maior integração e mais
contatos. No centro acadêmico e no ginásio de esportes tínhamos
programas constantes com atrações variadas, havia os jogos do XV,
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noitadas na Rua do Porto, a ripolândia e por aí vai, tudo em clima de
liberdade e confiança entre estudantes, professores e funcionários da
escola.
Com os estudos concluídos com formação de engenheiro agrônomo e
economista; em 1971, com os dois canudos, mudei-me para São Paulo,
abri escritório particular para trabalhos de consultoria voltada as diversas
regiões e atividades rurais, atuação por mais de quatro décadas sempre
por iniciativa própria e parcerias, atendimento aos segmentos da
agropecuária e agroindústria, englobando assistência técnica, avaliações,
estudos, projetos e assessorias. Atualmente na ativa, mantenho as
filiações junto ao CREA e CORECON, trabalhos e negócios mais focados na
parte estratégica dos empreendimentos do agronegócio.
Aproveito então essa oportunidade que se apresenta para divulgar:
 Diagnósticos de Empreendimentos Rurais ou Agroindustriais
Para interessados em reorganizar ou ampliar atividades, fazendas,
produção, empresas.
 Avaliação de Patrimônios
Para quem precisa atualizar valores, fazer partilhas, incorporação.
 Peritagens / Assistente Técnico
Para quem precisa solucionar pendências judiciais ou extrajudiciais,
arbitragem.
 Plano de Negócio / Transação
Aos interessados vender / comprar imóveis e empreendimentos rurais ou
agroindustriais.
 Assessoria a Investidores
Aos interessados em participar nos diversos setores do agronegócio.
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Outro aspecto que eu gostaria comentar, após décadas com trabalho
ininterrupto e prazeroso por conta própria procurando aliar esforços e
criatividade, essa atuação e vivência consolidaram uma consciência e
visão que em resumo me atrevo deixar a seguir:
- Agronegócio precisa conviver irmanado com meio ambiente e com a
economia, tem opção conciliar dois vetores mestres: um para produção de
alimentos de consumo humano em sistema mais diversificado, natural /
biológico e saudável de máxima segurança para atendimento às
comunidades próximas e mercado regional, outro mais aberto de maior
concentração para produtos que atendam aos demais usos e finalidades,
em processos massificados até de maior risco e especulação nos moldes
das atuais commodities e atendimento mercado mais amplo.
- Ser Humano em tudo é o resultado dos seus sentimentos e das suas
escolhas, ou melhor, do que pensa e do que ingere no organismo. Dotado
de livre arbítrio, então melhor ficar nos pensamentos positivos e na
alimentação adequada, em complemento vem a movimentação do corpo,
o sono reparador, cultivo da memória, bom humor, o convívio social e isso
tudo congrega para fortalecimento das funções vitais, disposição para
ação manter presença útil.
- Vida uma sequência de altos e baixos, do planejado na verdade pouco
acontece, no dia a dia surge situação desfavorável, então toma
providências, aí melhora e se ajeita; logo mais, piora de outro lado e aí se
conserta de novo. De forma gradual e consciente, cada um pode melhor
se equilibrar, prolongar sua estada neste mundo, certeza só o mistério
final rumo ao infinito.
- Sabedoria ao se aliar aos princípios e forças da natureza, estar no
presente usufruir bem do que já tem e desapegar da mania do cada vez
mais, aparar brechas ao ego e stress, valorar o trio ser / fazer / ter o
ausencial, isto é positivar / viver satisfeito e feliz, escolha é de cada um.
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- DEUS / NATUREZA O ENTE SUPREMO de garantia para a vida, sigamos
todos em frente, contatos e encontros frequentes da turma para
conferir: “o mundo da gente é a gente que faz!”.

Domingos Batistella
( tel. 11-988991364 , 30328555 )
mingo.agronegocio@gmail.com
Rua Prof. Artur Ramos 241 , 4°and. conj. 41 , Bairro Jardim América
01454-906 São Paulo - SP
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