
ABC, 75, revigorada
FOfOS Mônica Richter

Secretário da Agricultura, João Carlos de Souza
Meirelles (esquerda), e o presidente da ABC,

Luis Alberto Moreira Ferreiro

''A ABC construiu, ao longo de
75 anos, uma grande história e um
passado formidável", afirmou seu
presidente, Luis Alberto Moreira
Ferreira, durante solenidade pelo
aniversário da entidade. E com-
pletou: ''Agora temos uma ABC
revigorada, responsável por hon-
rar e dignificar esse passado, mas
sobretudo adaptada aos novos
tempos".

Fundada em 20 de dezembro
de 1926, a comemoração dos 75
anos da Associação Brasileira de
Criadores ocorreu na noite de 3
de dezembro último, na sede da
entidade, em São Paulo". (pág 4)

Os presentes à solenidade puderam ouvir
o deputado federal Carlos Eduardo
Moreira Ferreira (ao lado). (pág. 3)



Editorial

ção da rastreabilidade. Apesar de
ter surgido, aqui, como imposi-
ção da União Européia, a
rastreabilidade se constituirá em
um dado a nosso favor: com o
nosso boi sendo criado a pasto,
será o atestado de uma qualida-
de que já existe.

Não podemos deixar de citar
que em 2001 ocorreram o esbo-
ço e algumas providências para
a criação do Serviço de Informa-
ção da Carne, no qual a ABC
deposita uma grande confiança.

A lamentar, tivemos a volta da
aftosa. Mas, vale registrar, notou-
se um avanço na maturidade
das autoridades e criadores para
combater o mal.

A lamentar também, e muito,
foi o agravamento das condições
de comercialização do leite en-
tre os produtores e as indústrias.
Pela importância do produto
como alimento e pelo que repre-
senta a pecuária leiteira na eco-
nomia brasileira, esse quadro
não pode continuar assim.

Que em 2002 o mundo e nos-
sas vidas sejam melhores!

Apesar de tudo

MT abriga
evento
internacional

De 12 a 14 de março será realizado
em Cuiabá, no Centro de Eventos do
Pantanal, o Encontro Internacional dos
Negócios da Pecuária, promovido pela
Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Mato Grosso e outras enti-
dades do setor.

O programa do evento constará de
palestras, painéis e workshops, em que
serão abordados, entre outros, temas re-
lacionados a mercado, marketing,
rastreabilidade, nutrição animal e
gerenciamento dos negócios da pecuá-
ria. Paralelamente ocorrerão a Feira de
Tecnologia, Insumos e Equipamentos; a
Rodada de egócios, e visitas técnicas.

Informações pelo telefone (65) 617-
4426 e no site www.enipec.com.br

Luis Alberto Moreira Ferreiro
Presidente da Diretoria

Da perspectiva da ABC, o
ano de 2001 teve aspectos fa-
voráveis a serem anotados.

Internamente, a entidade
viveu um saudável processo
eleitoral, que resultou na com-
posição de uma diretoria com-
prometida com a história da As-
sociação e, mais ainda, disposta
a renovar seus rumos, tornan-
do-a mais ativa e atuante tan-
to nos assuntos específicos da
pecuária como nas questões da
vida nacional que refletem no
nosso setor.

Há que se reconhecer que
2001 foi bastante satisfatório
para o setor de corte, principal-
mente em termos de prepara-
ção de terreno para o futuro.
A organização dos criadores de
Nelore para o lançamento de
um selo de qualidade da sua
carne deve ser vista como um
marco para a pecuária e para
a sociedade. Por tratar-se de
uma evolução notável no setor,
é um caminho a ser seguido
por outras raças.

Evolução também foi a de-
finição, no final do ano passa-
do, das regras para a execu-

Atividades
da diretoria

v' 22111 - o representante da ABCem Brasília,
João Pinheiro da Silveira Filho, compareceu às
comemorações pelos 50 anos do CNA.
v' 27/11 - O presidente luis Alberto M. Ferreiro e o
vice Ney Soares Piegos foram ao Fundepec, trotar de
assuntos relacionados ao Serviço de Informação da
Carne (SIC).
v' 04/12 - Edgardo Pérez, membro efetivo do
Conselho Deliberativo, representou a ABCna eleição de
Daniel de Figueiredo Felipe para a presidência da
Câmara de leite e Derivados.
v' 06/12 -luis Alberto M. Ferreira e Ney Soares
Piegas participaram de reunião do Conselho Nacional
da Pecurária de Corte, realizada na sede da FAESP.
v' 06/12 -luis Alberto M. Ferreiro prestigiou a XII
Mostra ABMRde Comunicação e Marketing Rural.
v' 17/12 - Reunião do Conselho Deliberativo da
ABC, para balanço dos cinco meses da nova gestão e
outros assuntos de interesse geral.



Secretário enfatiza virtudes
da pecuária brasileira

A festa de comemoração dos 75
anos da ABC contou com a presen-
ça de nomes importantes do setor,
entre ex-presidentes, conselheiros e
politicos. Um dos destaques foi o
secretário da Agricultura e do Abas-
tecimento do Estado de São Paulo,
João Carlos de Souza Meirelles, que
discursou e homenageou a entidade
aniversariante.

"É preciso que digamos algumas
coisas desta Associação que, sendo
brasileira, é paulista, que começou
paulista e virou brasileira", iniciou o
Secretário. "O que temos a fazer em
homenagem a esta casa, que é nossa
e de nossos ancestrais, é repensar a
situação da agropecuária brasileira".

Meirelles falou da boa situação
em que se encontra o setor no País e
também apontou algumas falhas.
Para o Secretário, que se definiu
como um verdadeiro "sertanejo", o
atual governo de São Paulo come-
çou a dar um enfoque extremamen-
te pragmático e objetivo para a agri-
cultura e a pecuária: "Estamos res-
gatando o orgulho de São Paulo ser
um grande Estado agrícola".

Meirelles explicou que, na déca-
da de 1950, o País todo estava vol-
tado para a industrialização, esque-
cendo-se que deveria ter havido,
concomitantemente, um programa
de desenvolvimento para o negócio

o Secretário lamentou que o Brasil continue exportando produtos agrícolas na forma de matéria-prima

rural." estes 50 anos, o Brasil vi-
rou uma potência industrial. Duran-
te esse mesmo tempo, não foi cria-
da nenhuma política para o desen-
volvimento da agricultura", explica.
"No entanto, a revelia disso, nos
transformávamos em uma potência
agropecuária", diz.

O Secretário enfatizou que o
Brasil possui hoje o maior rebanho
comercial do mundo - cerca de 167
milhões de cabeças de gado estão
espalhadas pelos campos do País.
"Nos últimos 20 anos, fomos res-
ponsáveis pela maior epopéia'

zootécnica da história da humanida-
de". Meirelles mostrou que a taxa
de desfrute do gado brasileiro pas-
sou de 12% para 20% neste ano, ou
seja, o rebanho brasileiro teve um
aumento significativo na quantidade
de cabeças abatidas sobre o total do
rebanho. Segundo o Secretário,uma das
explicações para o fato é a redução da
idade média do abate.

A pecuária leiteira também se
beneficiou na última década. "A pro-
dução de leite no Brasil passou de
12 bilhões de litros por ano para 21
bilhões", lembrou.

Na ABC, desde a infância
Desde o seu tempo de criança, o

deputado federal Carlos Eduardo
Moreira Ferreira (foto) mantém estrei-
ta relação com a ABC. Ele freqüen-
tava a entidade junto com seu pai, Luis
Fortunato Moreira Ferreira, um dos
membros do conselho diretivo. Em
tom de saudade, o deputado Moreira
Ferreira relembrou da época em que
a associação estava instalada na rua
Senador Feijó, no centro velho de São
Paulo, e depois, na rua Jaguaribe, em
Santa Cecilia.

''A presença de todos aqui nesta
noite de festa é essencial para que a
ABC tenha uma trajetória de suces-
so", disse o deputado. Carlos Eduar-

do Moreira Ferreira falou sobre a si-
tuação atual da pecuária no País,
apontando especialmente os proble-
mas vividos pelo setor leiteiro: "Ve-
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mos a pecuária leiteira prejudicada, so-
frendo com a falta de uma política
mais objetiva", disse. "É uma pena
que os organizadores do orçamento
federal não sintam o cheiro da terra,
não conheçam a poeira do campo e,
muito menos, o berro da vaca", la-
mentou.

O deputado ressaltou a maneira
de como se encontrar soluções para
os problemas da pecuária e da agri-
cultura: ''Acho que os tempos de hoje
exigem muita união, muita presença
e compromisso. Para levar em frente
essa tarefa, precisamos do empenho
de todos", enfatizou o deputado
Moreira Ferreira.



ABC, pronta para o futuro
"A solenidade de comemoração

de seus 75 anos foi um marco na
vida da ABC. Por meio de seus di-
rigentes e associados, a entidade
reverenciou seu passado e demons-
trou sua disposição para o futuro",
avaliou o presidente Luis Alberto
Morcira Ferreira, após o evento re-
alizado em 3 de dezembro último.

Em seu discurso, Luis Alberto
afirmou que "a ABC construiu, ao
longo de 75 anos, uma grande his-
tória e um passado formidável". E
completou: "Agora temos uma
ABC revigorada, responsável por
honrar e dignificar esse passado, mas
sobretudo adaptada aos novos tem-
pos e aos novos padrões exigidos
das entidades representativas da
agropecuária brasileira" ..

Nesse sentido, Luis Alberto
enfatizou a disposição da diretoria
da entidade para incrementar a atu-
ação da ABC nas lutas em prol do
setor. "Estamos na linha de frente
para colaborar na solução de pro-
blemas que a todos afetam, alguns
rcpetitivos, outros nem tanto, mas
todos de suma importância para a
agropecuária", afirmou.

Ele considerou também o ca-
ráter político da entidade, no senti-
do da participação da ABC em
questões importantes da vida naci-
onal. Excmplificou com as eleições
que ocorrerão em 2002, para de-
putados estadual e federal, senador,
g()\'ernador e presidente da repú-
blica, em que "estaremos discutin-
do, ouvindo, sugerindo, enfim par-
ticipando do processo eleitoral da
perspectiva da defesa dos interesses
dos criadores", finalizou Luis
Alberto,

LuisAlberlo M. Ferreira (terceiro, à direita) com os ex-presidentes
José Cassiano Gomes dos Reis Júnior, Guilherme Monteiro

Junqueira e Manoel Elpídio Pereira de Queiroz Filho.
À direita, o engenheiro agrônomo Alberlo Alves Santiago.

A diretoria da ABC aproveitou a
comemoração dos 75 anos da enti-
dade para homenagear seus ex-pre-
sidentes vivos e dois de seus princi-
pais colaboradores. A honraria se
deu na forma de um cartão de pra-
ta. Os homenageados foram os ex-
presidentes Manoel Elpídio Pereira
de Queiroz Filho, Guilherme
Monteiro Junqueira, José Cassiano
Gomes dos Reis Júnior, José
Bonifácio Coutinho Nogueira (que
não pôde comparer, tendo sido re-
presentado por Silvio Maria Crespi)
e Joaquim Barros Alcântara Filho
(também não compareceu), o enge-
nheiro agrônomo Alberto Alves San-
tiago e o médico veterinário Fidelis
Alves Neto (também ausente).

A solenidade pelos 75 anos foi
também uma oportunidade para a

ABC receber autoridades e amigos.
Além do secretário da Agricultura
do Estado de São Paulo,João Carlos
de Souza Ieirelles, e do deputado
federal Carlos Eduardo Mo reira
Ferreira, estiveram na sede da ABC,
dentre outros, o presidente do Sin-
dicato Nacional da Indústria de Pro-
dutos para Saúde Animal, elson
Antunes, e o presidente da Associa-
ção de Ex-alunos da Esalq,
Valdomiro Shigueo Myada. Ambos
compuseram a mesa que conduziu
os trabalhos.

O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, o secretário da
Ciência e Tecnologia de SP, Ruy
Martins Altenfelder Silva, e a depu-
tada federal Kátia Abreu enviaram
mensagens parabenizando a ABC
pelos 75 anos.
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