Formatura 1970
Atual
_____________________________________________________
Ary
Nome completo: Ary de Toledo Mello Filho
Nascido em: Piracicaba - SP
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Biografia:
Logo após a formatura iniciei as atividades técnicas, como
professor no Colégio Técnico Agrícola Estadual de Rancharia (SP),
sendo depois transferido para o Colégio Técnico Agrícola de
Jaboticabal (SP).
No final de 1971, casei-me com Marilene Prezotto de Toledo
Mello, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Igreja dos Frades)
em Piracicaba (SP); após nosso casamento fomos residir em
Jaboticabal (SP); depois de algum tempo, fui transferido para o
Colégio Estadual de Rio das Pedras (SP), já residindo em
Piracicaba (SP).
De 1974 a 1976 cursei o Mestrado na ESALQ na área de
Entomologia, como bolsista da Embrapa; finalizado o curso fui
contratado pela Elanco Química S.A. como Assessor de Pesquisas
Agronômicas, sediado em Ribeirão Preto (SP). Em meados de

1981, transferido para Campinas (SP) com sede na Estação
Experimental da empresa em Cosmópolis (SP).
De 1982 a 1984 prestando serviços na Monsanto do Brasil Ltda.
em São Paulo, em projeto de marketing.
De 1986 a 1998, contratado pela Cargill Agrícola S.A. como
pesquisador na área de milho com sede na Estação Experimental
em Barão de Geraldo, Campinas (SP); sendo a seguir transferido
para a Monsanto de Brasil Ltda. Logo após, deslocado para a
sede da companhia em São Paulo como integrante da equipe de
Regulamentação - Biotecnologia e Sementes, lá permanecendo
até final de 2004.
Durante esse tempo de atividades técnicas participei de vários
Congressos e Reuniões Técnicas em vários estados brasileiros,
assim como viagens técnicas aos USA, nas especialidades de
cana, milho, soja e outras.
Também tivemos Marilene e eu, oportunidade de visitar outros
países, a saber, Israel, Itália, Croácia, Bélgica, Portugal, Espanha,
França, Grécia, Canadá fosse como simples visitas ou como
peregrinação.
Em 2005 retornamos à Piracicaba onde estamos até hoje:
atualmente dividimos nosso tempo entre visitas à nossa filha e
família no Canadá e a nossos outros filhos; conjuntamente
administramos uma área agrícola da família em Piracicaba (SP)
onde exploramos cana-de-açúcar e gado de corte, assim como
nos reunimos para o nosso lazer.
Desenvolvemos também, há mais de 10 anos, um voluntariado
de nome Oficina de Emoções, cujo trabalho nós havíamos
conhecido desde quando residíamos em São Paulo, que são
grupos de apoio emocional, que unem autoconhecimento e
espiritualidade cristã - um projeto que busca resgatar a PAZ
dentro do ser humano e assim contribuir para um mundo
melhor. Conheçam em: www.oficinadeemocoes.org.br
Marilene e eu curtimos hoje nossos 44 anos de feliz união
conjugal, com três filhos, Rodrigo, Gustavo e Carolina, noras,

genro e nossos quatro belíssimos netos, Pedro Henrique, Maria
Eduarda, Luiza e Lucas.
Com certeza tem sido a graça e a misericórdia de Deus, que nos
têm acompanhado nessa caminhada, que nos têm permitido
vencer as dificuldades e nos alegrar a cada dia sempre buscando
viver e acreditar que o ‘amanhã será melhor que o hoje’ e ‘que
na luta pela paz, o amor é a minha melhor arma’!
Especialmente porque “Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que a constroem” (Salmo 126,1).
Forte abraço a todos que lerem esta mensagem e saibam que
nossas orações são por vocês!

