Formatura 1970

Atual

Renato Rappa
Nome de guerra: Rappa ou Carabiniere
Nome completo: Renato Rappa
País de nascimento: Itália
Cidade de origem: Jundiaí – SP
Endereço de e-mail: renato@atilatte.com.br
Website: http://www.atilatte.com.br/

Biografia:
Nasci na Itália em 1947 de pais brasileiros de origem italiana. Optei pela
cidadania brasileira e nos mudamos para Jundiaí- SP, onde fiz amizades,
que ainda cultivo, no Instituto de Educação Jundiaí. Nesta escola conheci a
francesinha, com quem, depois de muitas idas e vindas, estou junto até
hoje, e os colegas Fernandinho de Jundiaí, Gil P. e Celsão, que também
entraram na ESALQ.

Em Piracicaba, fundamos a república “MAU XERO”, na Rua Voluntários de
Piracicaba (rua do Centro Acadêmico Luiz de Queiroz) com os amigos
Paulinho Modess, Bull Dog, Pardal, Salvador, Baiano, Tio Taio, Robusto, La
Cava, Jajá, Bichinho e Fernandinho de Santos.
Junto com todos os colegas Esalqueanos, vivi anos inesquecíveis em
Piracicaba.
Em 72, junto com o “Tio Taio” (José Carlos de Moura) e o médico
veterinário Aldroaldo Tirso de Andrade, montamos um escritório de
planejamento agropecuário, e, pegando “carona” nos anos de maior
desenvolvimento do País, elaboramos inúmeros projetos neste Brasilzão
afora e até no exterior. Período em que se promoveu a interiorização do
País, mediante abertura de estradas e incentivos a ocupação e produção
da terra, sementes da pujança de nossa produção agropecuária de hoje.
Não havia a corrupção que agora tanto nos aflige e desonra e as
oportunidades de trabalho e empreendedorismo surgiam.
Casei-me em 72, atendendo ao chamado do coração, com a minha
francesinha Claude e optamos por viver no campo e fazê-lo produzir nosso
sustento. Tivemos 3 filhos, André, Renata e Flávia e 5 netos ( até agora),
que trabalham comigo na empresa e de quem temos imenso orgulho,
motivo de nossa felicidade.
Em 76, atendendo ao chamado de meus familiares, deixei a Planapec e me
dediquei em administrar propriedades da família, vindo a industrializar a
produção de leite e iniciar o cultivo da marca Atilatte, de derivados de
leite tipo A (iogurtes Premium).
Em 81 recebi das mãos do Presidente da República (João Batista de
Figueiredo), em Brasília, o premio de Campeão de Produtividade Rural no
nível de Brasil pelo INCRA- Instituto Nacional de Colonização de Reforma
Agrária.
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Em 86, atendendo ao chamado da vocação, me dediquei a desbravar o
cerrado do Brasil Central, a que me dedico até hoje. Tenho a satisfação de
ter participado, junto com Gaúchos, Catarinenses, Paranaenses, Paulistas,
Mineiros, Goianos e Tocantinenses do desenvolvimento da região
implantando uma agropecuária de ponta.
Até agora é isso.

Fotos históricas

Turma da República Mau Xero
Em pé da Esquerda para a Direita:
Pardal, Baiano, Paulinho Modess e Rappa.
Agachados:
Jajá, Bixinho, Bull Dog, Robusto e Fernandinho de Santos.
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Campeão de Produtividade Rural – Brasil - INCRA – 1981 – entregue no Palácio do
Planalto, em Brasília pelo Presidente João B. Figueiredo (“Plante que o João garante!”)

Perto de Santarém – PA – julho 1967 com Bull Dog, Salvador e Pardal

4

