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Jornal dos

A solenidade de 
aniversário da ABC 
em 2012 homenageou 
personalidades que se 
destacaram nas áreas 
de pecuária de corte, 

pecuária de leite, ensino e pesquisa, mídia 
e também a personalidade do ano. O 
deputado Antonio Duarte Nogueira Júnior 
foi escolhido como a Personalidade do Ano, 
por seu trabalho na Frente Parlamentar 
Agropecuária do Congresso Nacional. Os 
demais homenageados foram Ovídio Carlos 
de Brito, Benedito Vieira Pereira, Vidal 
Pedroso de Faria e Carlos Alberto da Silva. 

Fundada em dezembro de 1926, a ABC 
é uma das mais antigas entidades do 
setor. Na comemoração de seu 86o 
aniversário estiveram presentes pecuaristas, 
personalidades do agronegócio, como o ex-
ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 
e autoridades do setor, como a secretária 
da Agricultura de São Paulo, Mônika 
Bergamaschi. 

ABC comemora 
86 anos 
e homenageia 
destaques da 
agropecuária

Duarte Nogueira, escolhido 
Personalidade do Ano, e o presidente da 

ABC, Luis Alberto Moreira Ferreira

Ovídio Carlos 
de Brito, 
destaque Pecuária 
de Corte

Antonio 
Vieira Pereira, 
destaque Pecuária 
de Leite

Vidal Pedroso 
de Faria, 
destaque Ensino 
e Pesquisa

Carlos 
Alberto 
da Silva, 
destaque Mídia
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A Associação brasileira de Criadores, fundada 
em 20 de dezembro de 1926 com o nome de Associação 
Paulista de Criadores de Bovinos, é reconhecida como 
entidade de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.o 
33.811, de 20 de outubro de 1958. Registrada no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob n.o 35, como 
jurisdição nacional. 

Exemplos para o setor e para o País

Em 17 de dezembro a ABC mais uma vez reuniu seus 
associados, convidados e lideranças da agropecuária 

para expressar seu reconhecimento a pessoas que dedicam 
boa parte de suas vidas ao êxito do nosso setor. Ao completar 
86 anos de existência, a ABC se sentiu regozijada com 
a possibilidade de homenagear os destaques em Ensino 
e Pesquisa, Mídia, Pecuária de Leite, Pecuária de Corte e 
Personalidade do Ano de 2012. 
Em razão do sucesso mundial do agronegócio brasileiro, 
essas homenagens não são mera formalidade. Ao 
contrário, elas, de fato, têm três objetivos: agradecer os 
homenageados pelo esforço que depreendem em favor 
do agronegócio; mostrar ao setor que quem se esmera 
de modo especial tem o reconhecimento de sua atuação; 
e, por fi m, revelar à sociedade brasileira – aí incluídos 
desde o cidadão comum até nossas lideranças políticas 
e econômicas – que o bom desempenho do nosso 
agronegócio resulta do esforço e da competência de 
políticos efetivamente comprometidos com os interesses 
do país, de pecuaristas ousados e empreendedores e de 
profi ssionais de áreas íntimas da pecuária.
Um desses exemplos é Vidal Pedroso de Faria, nosso 
destaque na modalidade Ensino e Pesquisa. Como 
poucos, o professor Vidal conseguiu equilibrar sua 
carreira acadêmica com as atividades de ensino 
e pesquisa, mas também com as atividades de 
extensão de serviços à comunidade. Se Vidal foi um 
exemplar professor para seus alunos de graduação e 
pós-graduação, ele foi e é um verdadeiro mestre para 
centenas de pecuaristas a quem ensinou as melhores 
técnicas para o manejo de seus animais.
Nosso homenageado na área de mídia é outro profi ssional 
que não poupa esforços para que nossa pecuária 
conquiste postos cada vez mais elevados de qualidade. 
Ao dirigir o Grupo Publique, Carlos Alberto da Silva oferece 
aos produtores e à sociedade informações valiosas sobre a 
nossa agropecuária, suas fragilidades, desafi os e conquistas. 
´Quanto a Benedito Vieira Pereira, devo dizer que nos foi 

uma tarefa orgulhosa homenageá-lo como destaque da 
pecuária de leite. A ABC nasceu da pecuária de leite e 
durante muitos anos concentrou seus esforços na melhoria 
do rebanho leiteiro brasileiro, com a implantação, por 
exemplo, do Serviço de Registro Genealógico e do Serviço 
de Controle Leiteiro. Quando vemos um pecuarista de 
leite vitorioso como Benedito Vieira, temos certeza de 
que valeram os esforços empreendidos pelos nossos 
antecessores na ABC.
Ovídio Carlos de Brito, foi nosso homenageado como 
destaque na pecuária de corte. Ovídio pode ser 
caracterizado como um dos principais redutos da 
inteligência pecuária brasileira. Sim, inteligência porque 
Ovídio se insere no seleto grupo que investe na melhoria 
genética do nosso rebanho. Se há tempos já temos o 
maior rebanho comercial do planeta, Ovídio trabalha para 
que essa quantidade ganhe também qualidade – ou seja, 
nossa carne obtenha melhores preços no mercado, e, 
portanto, nossos pecuaristas aumentem seus lucros. 
E o nosso homenageado como Personalidade do ano 
certamente representa a síntese das virtudes dos 
demais homenageados. Antonio Duarte Nogueira 
Junior, agrônomo e deputado federal, ex-secretário da 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é 
um exemplo de dedicação às causas da agropecuária 
e também uma esperança de um futuro melhor para o 
produtor rural e para o País.   
Enfi m, nesta edição do Jornal dos Criadores 
mostramos aos leitores que nossas 
homenagens são justas e merecidas. 
Aos nossos homenageados, 
queremos reafi rmar que a ABC 
os reconhece como exemplo para 
os produtores rurais e para a 
sociedade brasileira.

Luis Alberto Moreira Ferreira,
Presidente do Conselho de 
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Nasce uma nova ABC
Ao completar 86 anos, Associação 
passa a se dedicar à divulgação 
do conhecimento na pecuária.
Casa cheia e com várias personalidades 
ilustres, como o ex-ministro da Agricul-
tura Roberto Rodrigues; a secretária de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de São Paulo, Mônika Bergamaschi; o 
deputado federal e ex-secretário de 
Agricultura paulista Duarte Nogueira 
(PSDB-SP) e o presidente da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB), Cesário Rama-
lho da Silva. Também pecuaristas, pes-
quisadores, professores e jornalistas 
participaram, no dia 17 de dezembro, 
das comemorações do 86o aniversário 
da Associação Brasileira de Criadores 
(ABC), em sua sede, na capital paulista.

Na ocasião, o presidente da entidade, 
engenheiro agrônomo Luis Alberto 
Moreira Ferreira, anunciou que o esta-
tuto da ABC passou por mudanças, que 
entraram em vigor já em janeiro de 
2013. A principal delas é a instituição 
de um Conselho de Administração, que 
assumiu em 2 de janeiro e nomeará os 
profi ssionais para a gestão executiva da 
Associação de 2013 a 2016. O objeti-
vo da mudança, segundo Luis Alberto, é 
“atender melhor aos associados, agre-
gar mais sócios e desenvolver um tra-
balho já iniciado este ano, de divulga-
ção do conhecimento”, diz. “Com isso, 
pretendemos colaborar com os meios 
científi cos na divulgação de pesquisas 
e trabalhos técnicos, aproximando o 
meio acadêmico do pecuarista”. 

O presidente do novo Conselho é Luis 
Alberto Moreira Ferreira e o vice-pre-
sidente, José Luiz de Paula Eduardo. O 

órgão conta também com Roberto Ro-
drigues, José Ricardo S. Rezende, José 
Roberto Ferreira Martins, Eduardo 
Dias Roxo Nobre, Luiz Francisco Pa-
van Silveira, Ney Soares Piegas, Carlos 
Eduardo Moreira Ferreira. Os suplen-
tes são Joaquim de Alcântara Macha-
do D’Oliveira, Márcio Pereira Lima e 
Carlos Roberto Moreira Ferreira. Já o 
Conselho Fiscal é composto por Fran-
cisco Márcio da Costa Carvalho, Euge-
nio Salgueiro Gomes e Maria Aparecida 
Bouchardet, sendo o suplente Eduardo 
Nunes Gusso.
Um amplo programa de recuperação 
e reforma das pastagens paulistas foi 
anunciado, durante o evento, pela se-
cretária Mônika Bergamaschi. “No raiar 
de 2013 lançaremos este programa, 
que será voltado para todo tipo de 
produtor e já é resultado de resolu-
ções e compromissos assumidos por 
São Paulo durante a Rio+20, no sen-
tido de reduzir as emissões dos gases-
-estufa e aumentar a produtividade da 
pecuária paulista”, disse, acrescentando 
que o Estado de São Paulo tem mais de 
150 mil pecuaristas de leite e de corte, 
que representam 10% do Valor Bruto 
da Produção Agropecuária do Estado.

A solenidade de aniversário da ABC 
em 2012 homenageou, como vem fa-
zendo há 11 anos, personalidades que 
se destacaram nas áreas de pecuária 
de corte, pecuária de leite, ensino e 
pesquisa, mídia e também a persona-
lidade do ano. O deputado Antonio 
Duarte Nogueira Júnior foi escolhido 
como a Personalidade do Ano, por seu 
trabalho na Frente Parlamentar Agro-
pecuária do Congresso Nacional. Já o 
pecuarista de corte homenageado foi 
Ovídio Carlos de Brito, nelorista tra-
dicional, proprietário da marca OB e 
pioneiro nas parcerias de pesquisas 
de melhoramento genético da raça. O 
pecuarista de leite homenageado foi o 
criador no Vale do Paraíba, Benedito 
Vieira Pereira, que também preside a 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Leite Pasteurizado (Abilp). Na cate-
goria Ensino e Pesquisa, o engenheiro 
agrônomo e pesquisador da Esalq/USP 
Vidal Pedroso de Faria foi o laurea-
do, por seu trabalho em prol de uma 
pecuária de leite mais produtiva. Por 
fi m, na categoria Mídia, o homenage-
ado foi Carlos Alberto da Silva, mais 
conhecido como “Carlão da Publique”, 
proprietário da Publique, empresa que 
edita o Agroguia, publicação encarta-
da mensalmente no jornal Folha de S. 
Paulo e organiza leilões de animais. Veja 
nas páginas seguintes mais informa-
ções sobre os homenageados da ABC 
em 2012.  

Mesa: Roberto Rodrigues, Mônika 
Bergamaschi, Luis Alberto, Duarte 
Nogueira e Cesário Ramalho

Luis Alberto (3o a 
partir da esquerda) 
e os homenageados 
Vidal Faria, Duarte 

Nogueira, Carlos 
Alberto, Ovídio Brito 

e Antonio Pereira.
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A voz do 
agronegócio

PERSONALIDADE DO ANO | JOSÉ ANTONIO DUARTE NOGUEIRA

Deputado federal, Duarte 
Nogueira se dedica ao 
agronegócio como riqueza 
fundamental para o País. 

Água, meio ambiente, pobreza, alimen-
tação e energia. Esses cinco elementos 
foram defi nidos como “os grandes de-
safi os para este século” pelo engenheiro 
agrônomo e deputado federal Duarte 
Nogueira (PSDB-SP) durante homena-
gem que recebeu no dia 17 de dezembro 
de 2012 na sede da Associação Brasileira 
de Criadores (ABC), em São Paulo (SP), 
quando a entidade comemorou 86 anos 
de fundação. 

“São desafi os que o planeta terá de dar 
conta nos próximos anos e o Brasil tem 
todas as condições de superá-los, abaste-
cendo de alimentos não só a sua popula-
ção, mas também boa parte da população 
mundial”, destacou o deputado federal, ao 
ser considerado, pela ABC, a “Personalida-
de do Ano” no agronegócio – a principal 
homenagem da noite. 

Otimista, o deputado acredita que o País 
alcançará, como previsto, os US$ 200 bi-
lhões em exportações de commodities 

agrícolas até 2020, “e que a Associação 
Brasileira de Criadores contribuirá, como 
vem contribuindo há décadas, muito para 
que o País atinja este objetivo”, afi rmou.

Embora 2012 não tenha sido fácil para al-
guns setores do agronegócio – sobretudo 
para a avicultura e suinocultura, por causa 
do aumento de custos, principalmente de 
alimentação dos animais, além de cana-
-de-açúcar e laranja (veja entrevista com o 
ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues 
na página 10), Duarte Nogueira mantém 
o otimismo para 2013. “A visão é de oti-
mismo; temos expertise, conseguimos 
reformar o Código Florestal sem pôr em 
risco o meio ambiente; nossa agricultura 
se verticalizou e viramos uma potência 
em exportações”, explicou Duarte No-
gueira, ressaltando que “é bom lembrar 
que o agronegócio é o único setor que 
continua garantindo o ‘azul’ da balança co-
mercial brasileira”. De janeiro a novembro 
de 2012, segundo o Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
os embarques do agronegócio somaram 
US$ 88,65 bilhões, ante importações de 
US$ 15,09 bilhões. Assim, o saldo da balan-
ça agro atingiu US$ 73,56 bilhões.

“A Associação Brasileira de Criadores 
acompanhou a evolução do agronegócio 
brasileiro ao longo desses anos”, conti-
nuou Duarte Nogueira, acrescentando 
que “é justamente em cima das adversida-
des que podemos fazer um planejamen-
to e nos preparar para superações; se o 
agronegócio chegou aonde chegou, e po-
demos comemorar o recorde de expor-
tações e projetar US$ 200 bilhões para 
2020, isso tem sido e continuará sendo 
possível por força da pesquisa, da exten-
são rural, do espírito empreendedor e da 
ação política”, destacou o deputado.

Infl uência

Duarte Nogueira tem uma dinâmica atu-

Roberto Rodrigues e Luis 
Alberto entregam as 
homenagens da ABC a 
Duarte Nogueira
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ação parlamentar. Devido ao trabalho 
que realizou ao longo de 2011, por exem-
plo, fi gura na lista dos dez parlamentares 
mais infl uentes entre os 513 deputados 
federais e 81 senadores, segundo o De-
partamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap). Ele está exercendo 
seu segundo mandato consecutivo na 
Câmara dos Deputados, onde integra a 
bancada ruralista. Já foi deputado estadu-
al por três vezes; secretário de Habitação 
no governo Mário Covas entre 1995 e 
1996 e secretário de Agricultura no Es-
tado de São Paulo no governo Geraldo 
Alckmin, entre 2003 e 2006 (veja Box). 

Já no Congresso Nacional, o deputado 
teve atuação importante, por exemplo, 
nos debates sobre o Código Florestal, 
sancionado em outubro de 2012 pela 
presidente Dilma Rousseff, após longo 
período de discussão e muita pressão a 
favor e contra o texto, tanto por parte da 
sociedade civil quanto na própria Câma-
ra dos Deputados e no Senado Federal. 
Uma das principais ações do deputado 
Duarte Nogueira em 2012 foi cuidar, 
principalmente, de garantir a segurança 
jurídica do produtor rural no texto do 
novo Código Florestal. 

No parlamento, Duarte Nogueira integra 
ainda a Comissão de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento. “Além disso, desde 
1o de agosto de 2012, presido a Frente 
Parlamentar de Irrigação na Câmara dos 
Deputados”, informou o deputado, que 
tem 48 anos e é produtor rural em Itu-
rama (MG), trabalhando com pecuária de 
corte e cana-de-açúcar.

O tema irrigação deve receber total 
atenção do deputado em 2013. Já está 
em tramitação no Senado e prestes a ser 
votado o Projeto de Lei 229/1995, que 
trata da Política Nacional de Irrigação. Na 
Câmara, o projeto tramitou sob o núme-
ro 6.381/2005. A proposta tem como 
objetivo estimular a ampliação das áreas 
irrigadas do País, além de criar o Sistema 
Nacional de Informações sobre Irrigação. 

Segundo a senadora e presidente da 
Confederação de Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA), Kátia Abreu (PSD-
-TO) – que foi homenageada em 2011 
pela ABC como Personalidade do Ano 
–, “o Brasil tem um potencial de 30 mi-
lhões de hectares de áreas irrigadas e só 
utiliza cinco milhões de hectares. Não 
podemos obstruir nosso potencial para 
produzir mais”, declarou, na ocasião do 
lançamento da nova Frente. 

Na Política Nacional de Irrigação esta-

Atuação exemplar
Engenheiro agrônomo, Duarte Nogueira ini-

ciou sua trajetória política em 1994. Foram 

três mandatos como deputado estadual e 

duas passagens pelo governo do Estado: 

entre 1995 e 1996, como secretário de 

Habitação do governo Mário Covas, e entre 

2003 e 2006, na Secretaria de Agricultura na 

gestão de Geraldo Alckmin.

Durante o período em que esteve à frente da 

Secretaria de Agricultura paulista, Nogueira 

intensifi cou programas e ações de estímulo 

ao agronegócio, com refl exos importantes em 

todas as regiões do Estado.

São Paulo foi o primeiro Estado a implantar 

o projeto de subvenção do Seguro Rural. O 

projeto-piloto foi lançado ainda no primeiro 

ano da gestão de Nogueira e serviu de modelo 

para o governo federal lançar o projeto pelo 

Ministério da Agricultura.

Nogueira priorizou o investimento na pesquisa 

agropecuária. Investiu no melhoramento 

dos laboratórios, na revitalização dos polos 

regionais, na implantação de centros de pes-

quisa – como o Centro Apta Cana, em Ribeirão 

Preto, e o Centro Apta Frutas, em Jundiaí – e 

na contratação de pesquisadores e de agentes 

agropecuários. 

Houve também ações importantes na defesa 

agropecuária. Em 2005, a Secretaria realizou 

um intenso trabalho para evitar que a febre 

aftosa, confi rmada em Estados vizinhos, atin-

gisse São Paulo, maior exportador brasileiro 

de carne bovina.

Em sua gestão, a Secretaria de Agricul-

tura teve papel relevante na discussão de 

medidas tributárias para estimular as cadeias 

produtivas. Entre os exemplos estão a redução 

de 25% para 12% do ICMS sobre o álcool 

hidratado, em 2004, e a isenção do ICMS, em 

2005, sobre o trigo em grão, farinha, pãozinho 

e macarrão, apoiando a cadeia produtiva e 

reduzindo, na outra ponta, os preços dos itens 

da cesta básica.

Nogueira ampliou as linhas de crédito 

voltadas a pequenos e médios produtores e 

intensifi cou os programas voltados à melhoria 

das condições de escoamento da produção, 

como o Melhor Caminho, de perenização das 

estradas rurais, o de instalação de pontes me-

tálicas, e a entrega de consórcios de máquinas 

para uso na zona rural dos municípios.

A produção sustentável foi outro marco 

importante de sua atuação. Em parceria com 

o Banco Mundial, o Programa Estadual de 

Microbacias teve um avanço vigoroso. Produ-

tores familiares de mais de 550 municípios 

receberam equipamentos e orientação para 

o aperfeiçoamento das técnicas de produção, 

estimulando a geração de emprego e renda, 

com respeito ao meio ambiente. 

Nogueira inaugurou dez unidades do 

restaurante Bom Prato, um dos programas 

mais exitosos do governo do Estado, em que 

uma refeição balanceada custa R$ 1. Além 

do aspecto social, o programa estimula a 

produção de alimentos nos municípios onde 

funciona. Outro projeto social que visa a 

estimular o setor produtivo é o Vivaleite, de 

fornecimento de leite a famílias carentes de 

todos os municípios do Estado.

rão descritas as ações para incentivar a 
ampliação da área irrigada e aumentar a 
produtividade agrícola no Brasil. Entre os 
incentivos criados estão novos descon-
tos nas tarifas de energia elétrica cobra-
das em atividades de irrigação. A propos-
ta também cria o Sistema Nacional de 
Informações sobre Irrigação.

Além disso, Duarte Nogueira destaca 
que outras questões urgentes serão de-
batidas no âmbito da nova Frente, como 
a regulamentação de outorgas (permis-
sões) no uso da água e também crédito 
para o setor. “A linha ofi cial de fi nancia-
mento destina apenas R$ 100 milhões 

por ano à irrigação; o ideal seria no míni-
mo R$ 1 bilhão para realmente atender 
ao setor”, calcula.

Como se não bastassem todas as ati-
vidades no Parlamento, em 2012 Du-
arte Nogueira também candidatou-
-se, pela segunda vez, à Prefeitura de 
sua cidade natal, Ribeirão Preto (SP). 
Perdeu a disputa, no segundo turno, 
para Dárcy Vera, do PSD. Se o poder 
executivo ribeirãopretano perdeu 
um bom gestor, o poder legislativo 
federal ao menos manteve um atu-
ante deputado em prol da defesa do 
agronegócio.  
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DESTAQUE PECUÁRIA DE CORTE | OVÍDIO CARLOS DE BRITO

O melhor do nelore
Homenageado da ABC investe 
na qualifi cação da carne 
do nelore brasileiro
A apresentação feita na Associação Bra-
sileira de Criadores (ABC) antes de o 
criador Ovídio Carlos de Brito receber 
a homenagem como Pecuarista de Cor-
te 2012 muito bem o defi niu: “Dr. Oví-
dio é pecuarista, mas vai além da ativida-
de de criar bois. Ao patrocinar estudos 
e pesquisas de reprodução animal, ele 
é um dos principais responsáveis pela 
melhoria dos nossos rebanhos, especial-
mente das raças nelore e brahman”. 

Basta mencionar que o rebanho da mar-
ca OB, pertencente à família de Ovídio 
Carlos de Brito, possui 16 diferentes ti-
pos de linhagens da raça nelore e nelo-
re-mocho e é considerado pela Embra-
pa uma reserva genética de importância 
nacional para pesquisa de características 
desejáveis no gado de corte e também 
para prevenir a consanguinidade da raça 
no País. Atualmente, conforme relata o 
pecuarista, a Guaporé Agropecuária, de 
sua propriedade e sediada em Pontes 
e Lacerda, Mato Grosso, patrocina pes-
quisas em parceria com universidades e 
outras instituições de pesquisa em seu 
próprio banco genético de linhagens. “O 
objetivo é chegar a um nelore que dê 
carne mais macia”, explica o criador. Em 
outra linha, também se está medindo a 
efi ciência alimentar do gado no cocho, 
visando sobretudo ao confi namento. “Já 
conseguimos ganho de 16% de efi ciên-
cia alimentar no cocho; no médio prazo 
isso pode signifi car maior preservação 
ambiental, pela menor necessidade de 
abertura de pastagens”, destaca Ovídio.

O pecuarista orgulha-se também de ter 
sido o pioneiro nos leilões realizados 
por satélite no País. “Em julho de 1994 
fi zemos o primeiro leilão por satélite 
diretamente do Brasil Central”, conta. 
“Foi uma novidade na época e hoje todo 
mundo faz; nós mesmos realizamos 70 
leilões por satélite atualmente”, destaca 
Ovídio Carlos de Brito, lembrando ain-

da de outra novidade adotada pela Gua-
poré e, por enquanto, garante, única no 
Brasil: leilões com frete grátis para todo 
o País. “Isso atrai o pequeno produtor 
que quer melhorar seu rebanho”, expli-
ca Ovídio. 

Liderança

Além de criador de touros e matrizes 
puros das raças nelore e brahman, e 
afi nado com as pesquisas de melhora-
mento genético, Ovídio participa de 
várias entidades do setor. Já foi mem-
bro do Conselho Técnico da Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ), diretor fi nanceiro do Con-
selho Nacional de Pecuária de Corte, 
membro da mesa diretora de Pecuária 
da Federação de Agricultura do Estado 
de São Paulo (Faesp) e presidente da 
Associação dos Criadores de Nelore 
do Brasil, da Associação dos Criado-
res de Brahman do Brasil e do Fundo 
de Desenvolvimento da Pecuária do 
Estado de São Paulo (Fundepec), entre 
outras atividades. Atualmente, é mem-
bro do Conselho Superior do Agrone-
gócio da Federação das Indústrias do

 

Estado de São Paulo (Cosag-Fiesp).

Na noite do dia 17 de dezembro, quan-
do ocorreu a homenagem na ABC, o 
conselheiro da associação Eugenio Sal-
gueiro Gomes e o pecuarista criador 
de nelore e brahman Jovelino Carvalho 
Mineiro Filho entregaram a homenagem 
a Ovídio Carlos de Brito. “Eu me lem-
bro que quando eu era menino a ABC 
iniciou o primeiro controle ponderal 
da raça nelore; posteriormente tal con-
trole foi transferido para a Associação 
do Nelore, mas a ABC foi a pioneira”, 
destacou Ovídio em seu discurso de 
agradecimento. “Tratou-se de um traba-
lho muito importante, que deu a base 
de sustentação para o desenvolvimento 
da raça”. E continuou, destacando “estar 
contente” com a integração de vários 
setores no evento da ABC: pesquisa, 
comunicação, produtores e associações. 
“Alerto, porém, aos produtores que se 
nós não buscarmos canais de comuni-
cação com a sociedade, as limitações à 
nossa atividade serão cada vez maiores”, 
ressaltou, lembrando, ainda que as exi-
gências para o produtor rural têm sido 
crescentes, sobretudo nos aspectos de 
certifi cações ambientais e trabalhistas. 
“Temos de estar atentos a estas ques-
tões e nos unir para explicar à socieda-
de, contar o que estamos fazendo. Hoje 
estamos na liderança e podemos dar 
um novo salto na capacidade de alimen-
tar o mundo”, fi nalizou.  

Eugenio Salgueiro Gomes, Ovídio Carlos de Brito e Jovelino Mineiro 
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José Roberto 
Ferreira Martins, 

Benedito Vieira 
Pereira e Sebastião 

Costa Guedes.

DESTAQUE PECUÁRIA DE LEITE | BENEDITO VIEIRA PEREIRA 

Sem descanso
Produtor luta para que o leite pasteurizado 
volte a conquistar o mercado
Filho de pecuarista de leite, pecuaris-
ta de leite é. Criador em São José dos 
Campos,  importante bacia leiteira no 
Estado de São Paulo, Benedito Vieira 
Pereira foi o homenageado pela Asso-
ciação Brasileira dos Criadores (ABC) 
no dia 17 de dezembro de 2012 na 
categoria Pecuária de Leite. Pereira se-
guiu os passos do pai, que fundou a pri-
meira cooperativa de laticínios do Es-
tado, em 1935, no mesmo município. Já 
em seu oitavo mandato, Benedito Vieira 
preside a Cooperativa de Laticínios de 
São José dos Campos, a Cooper, que se 
orgulha de liderar o mercado de leite 
pasteurizado nas regiões em que atua, 
graças aos investimentos em tecnolo-
gia e qualidade. Tal esmero lhe rendeu 
a classifi cação de “empresa nota A”, 
segundo auditoria do Serviço de Inspe-
ção Federal (SIF). 

Outra iniciativa pioneira da cooperati-
va no Estado de São Paulo foi a pro-
dução de leite tipo B pasteurizado, no 
fi m da década de 1960. É justamente no 
leite pasteurizado que reside um dos 
principais desafi os de Pereira. Além 
da Cooper, o pecuarista preside a As-
sociação Brasileira das Indústrias de 
Leite Pasteurizado (Abilp). “Nós pro-
duzimos em uma região onde o forte 
é o mercado de São Paulo, que poderia 
tranquilamente consumir muito mais 
leite pasteurizado, dada a proximidade 
da região produtora”, explica Pereira, 
acrescentando que sua eleição ao car-
go de presidente da Cooper, nos anos 
1990, coincidiu com a formação das 
grandes redes de supermercado e o 
surgimento do leite longa vida, o gran-
de concorrente do pasteurizado. 

Teor nutricional

Atualmente, 80% do mercado de leite 
fl uido é longa vida, fi cando 20% para o 
pasteurizado, contabiliza Pereira, “sem 
incluir aí o leite informal”, destaca. “O 
longa vida, infelizmente, mudou o hábi-

to do consumo de leite no País”, relata, 
observando que, com isso, o pasteuri-
zado entrou em crise. “Sentimos que 
se nós não nos esforçássemos para 
levar ao conhecimento da população 
as vantagens do leite pasteurizado em 
relação ao longa vida iríamos fechar as 
portas; daí surgiu, há 15 anos, a Abilp”, 
conta Pereira, acrescentando que jus-
tamente o melhor teor nutricional do 
pasteurizado é que mantém em ativi-
dade não só a Cooper, mas outras im-
portantes cooperativas e produtores 
de leite tipos A e B.

Pereira explica que o leite pasteurizado é 
aquecido a 75 graus e rapidamente res-
friado para 2 graus. “Este processo elimi-
na organismos patogênicos, preservando 
os organismos benéfi cos e os nutrientes, 
mantendo assim o máximo benefício à 
saúde. Já o longa vida é aquecido a 150 
graus, processo que elimina todos os 
micro-organismos, tanto os patogênicos 
quanto os benéfi cos. Por isso dura seis 
meses e não azeda. Suas qualidades nutri-
cionais são inferiores”, compara Pereira, 
destacando, porém, que não “é contra” 
o longa vida. “Este é um leite que pode 
ser vendido em regiões nas quais não 
há acesso ao leite pasteurizado, em lo-
cais distantes de bacias leiteiras, onde a 
conservação do pasteurizado seria mais 
complicada”, explica. 

O que não é o caso da bacia de São José 
dos Campos e de todo o Vale do Para-
íba. Ali a atividade leiteira persiste e é 
importante, apesar dos percalços. “Acre-
ditamos que reverteremos este quadro 
levando informação ao consumidor”, diz 
Pereira. Mesmo com a inundação do lon-
ga vida no mercado, ele orgulha-se de há 
21 anos presidir uma cooperativa que re-
sistiu à crise. Atualmente a Cooper capta 
70 mil litros de leite por dia. “Já chegamos 
a coletar 100 mil litros, mas o mercado 
retraiu-se desde que o longa vida surgiu.”

O diretor do Conselho Nacional de Pe-
cuária de Corte, Sebastião Costa Guedes, 
e o conselheiro da ABC, José Roberto 
Ferreira Martins, entregaram a homena-
gem a Pereira no evento da ABC. Em seu 
discurso de agradecimento, o pecuarista 
disse ser “uma pena” que a capital pau-
listana, que é o principal mercado con-
sumidor do País e tão próxima do Vale 
do Paraíba, esteja sendo abastecida pelo 
leite longa vida. “E a população achando 
que está tomando leite com as mesmas 
condições nutricionais do pasteurizado”, 
diz. “A grande mídia não se importa em 
levar esta informação e o governo está 
interessado apenas em abastecer a po-
pulação com leite, nada mais”, destacou. 
“Esta é a nossa luta há 20 anos e, se de-
pender de nós, o leite pasteurizado não 
vai desaparecer.”  
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DESTAQUE ENSINO E PESQUISA | VIDAL PEDROSO DE FARIA 

Doutor Pecuária 
Homenageado da ABC é um dos 
principais responsáveis pela melhoria 
do rebanho leiteiro no País.

Não dá para tratar do assunto 
pecuária leiteira no Brasil sem citar o 
notável trabalho de um professor da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, da Universidade de São Pau-
lo (Esalq/USP), e atualmente diretor da 
Fundação de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz (Fealq). Vidal Pedroso de Faria 
é engenheiro agrônomo, formado pela 
própria Esalq, com pós-graduação em 
Ohio, Estados Unidos, e residência na 
Universidade de Michigan, também nos 
Estados Unidos. As disciplinas que le-
cionou? Manejo de gado de leite e nu-
trição de ruminantes. 

Vidal Pedroso de Faria tem mais de 
253 trabalhos científi cos publicados 
sobre pecuária de leite, além de 582 
palestras e 47 cursos para criadores 
e pecuaristas. Ou seja, quando alguém 
começa um projeto leiteiro neste País, 
ou presta algum tipo de assistência téc-
nica, com certeza esbarra no nome do 
professor. Justamente por esta contri-
buição à pecuária leiteira nacional, Vidal 
Pedroso de Faria foi o homenageado 
de 2012 pela Associação Brasileira de 
Criadores (ABC) na categoria Ensino e 
Pesquisa, durante a festa em comemo-
ração dos 86 anos da entidade, em 17 
de dezembro de 2012. 

A pecuária leiteira é, porém, na visão 
do professor Vidal, um setor que ain-
da tem muito a melhorar, enfrentando 
inúmeros problemas. “A realidade ain-
da é de subdesenvolvimento, apesar da 
euforia com as exportações do agro-
negócio e do potencial do País”, alerta. 
Ele observa, porém, que o conhecimen-
to técnico teve grande evolução em 
alguns setores e abre possibilidade de 
avanços. “Notam-se também mudanças 
no discurso tradicional sobre a ativida-
de leiteira, o que favorece a cadeia, que 
não pode ser menosprezada por quem 
é produtor ou dirigente”.

Balança desfavorável

O ano de 2012 foi particularmente difí-
cil para a pecuária de leite por causa do 
aumento de custos, principalmente de 
alimentação dos bovinos e de uma balan-
ça comercial extremamente desfavorável, 
com importações crescentes de lácteos 
e exportações decrescentes. Segundo es-
tudos da Scot Consultoria, importaram-
-se muito mais lácteos do que se expor-

taram – US$ 570,88 milhões (3,5% a mais 
em relação a 2011) em importações ante 
apenas US$ 84,25 milhões (-4,3%) em 
exportações, entre janeiro e novembro 
de 2012. Medindo-se em peso, a diferen-
ça acentua-se mais, com 1,17 milhão de 
toneladas importadas (12,9% a mais em 
relação a 2011) ante 234 mil toneladas 
exportadas entre janeiro e novembro 
de 2012, ou seja, 6,5% a menos em re-
lação a 2011.

Para o professor Vidal Pedroso de Faria, é 
necessário “haver uma mudança de con-
cepção de produção na cadeia leiteira”, 
defi ne. “O pecuarista deve pensar no lei-
te como um negócio, uma atividade que 
tem de ser rentável”. Ele lembra de um 
programa já bastante difundido no País 
e que tem dado bons resultados, tanto 
para pequenos quanto para médios e 
grandes produtores, o Balde Cheio, ide-
alizado pelo pesquisador da Embrapa Ar-
tur Chinelato de Camargo, e que “ensina 
o produtor a produzir da maneira cor-
reta, respeitando as questões sanitárias 
e focado na produtividade e na tecnifi -
cação do rebanho”, explica o professor 
Vidal, que recorre sempre a uma frase a 

qual o pecuarista deveria se inspirar: “O 
leite pode ser um bom negócio”.
Após receber das mãos do conselheiro 
da ABC Ney Soares Piegas e também do 
vice-reitor da Universidade de São Paulo, 
Antonio Roque Dechen, a homenagem, o 
professor Vidal Faria lembrou, em seu dis-
curso de agradecimento, da longa relação 
que mantém com a ABC. “Há 40 anos, 
quando a Esalq começou a organizar seu 
Departamento de Leite, com o professor 
Moacir Corsi, e a trabalhar com bovinos, 
dependíamos da loja da ABC em São 
Paulo para adquirir a maior parte da es-
trutura e insumos necessários”, contou. 
“A loja da ABC era uma das poucas do 
País que tinham todos os equipamentos 
e materiais necessários para se executar 
serviços agropecuários”.

Quando, em 1970, a Esalq decidiu insti-
tuir seu controle leiteiro ofi cial, também 
contou com “total apoio da ABC”, des-
tacou o professor, lembrando da valiosa 
ajuda prestada pela Revista dos Criadores, 
da ABC, com seus artigos técnico-cien-
tífi cos, e para o qual tanto o professor 
Vidal quanto outros docentes da Esalq 
puderam contribuir com artigos.  

Ney Soares Piegas, Vidal Pedroso de Faria e Antonio Roque Dechen
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Lado a lado 
com o agronegócio
Carlão da Publique mostra que mercado 
editorial rural cresceu junto com o setor

DESTAQUE MÍDIA | CARLOS ALBERTO DA SILVA

Carlos Alberto da Silva, mais conhecido 
como “Carlão da Publique”, é jornalis-
ta e foi o homenageado na festa de 86 
anos da Associação Brasileira de Cria-
dores (ABC) em 2012, na categoria Mí-
dia. Defi nir Carlão só como jornalista 
é pouco para esta pessoa que nasceu 
em Rio das Pedras (SP) com o DNA do 
empreendedorismo. De entregador de 
compras a boia-fria, de técnico agrícola 
a bancário, de assistente de marketing 
do Bradesco/Pecplan a sócio-fundador 
do Grupo Publique e, fi nalmente, jor-
nalista formado pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
quando pôde colaborar com a Revista 
dos Criadores, da ABC. Tudo isso Car-
los Alberto da Silva realizou entre os 
14 e os 23 anos de idade. Sua traje-
tória não parou por aí e aos 30 anos 
especializou-se em marketing. Passou, 
nove anos depois, a criar gir leiteiro 
em Porangaba (SP). Voltando à sala de 
aula, aos 44 anos, fez curso intensivo 
de agronegócios na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), quan-
do também assumiu a presidência da 
Associação Brasileira dos Criadores de 
Gir Leiteiro, com sede em São Paulo. 

Além disso, faz parte do Conselho Su-
perior do Agronegócio da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Cosag).

Sua mais recente iniciativa foi lançar o 
Agroguia em 2012, um suplemento men-
sal veiculado no jornal Folha de S. Paulo 
com notícias do agronegócio. Por todo 
o “conjunto da obra” a ABC decidiu 
homenagear o “Carlão da Publique”. O 
presidente da Sociedade Rural Brasilei-
ra, Cesário Ramalho da Silva, e o conse-
lheiro da ABC, Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira, entregaram o prêmio ao jor-
nalista. “Sempre digo que a coisa mais 
importante que me ocorreu na vida 
foram as pessoas que Deus colocou 
no meio do meu caminho”, discursou 
Carlão, após receber a homenagem. “E 
a lista de homenageados desta noite fala 
um pouco do signifi cado e da honra que 
este prêmio tem para mim”, continuou, 
lembrando da época em que colaborou 
com a Revista dos Criadores e “podia cha-
mar o saudoso Orestinho [Orestes Prata 
Tibery Jr., um dos mais tradicionais criado-
res de nelore do País, falecido em agosto de 
201] de amigo”.

Força do setor

O Grupo Publique, fundado e dirigido 
por Carlos Alberto da Silva, conta com 
sete ramos de negócios: uma agência 
de publicidade; uma assessoria de im-
prensa e um banco de imagens espe-
cializados em agro; um setor digital, 
especializado na construção de sites; 
uma consultoria em comunicação; um 
setor de eventos e relações públicas e 
a Editora Publique, que publica o Agro-
guia, a revista Agrorevenda, a revista Gir 
Leiteiro e o boletim digital semanal Pu-
blique News.  

“O mercado voltado à mídia especia-
lizada em agronegócios cresceu junto 
com o setor”, opina Carlão. “Hoje, se 
você verifi car em todos os principais 
setores do agronegócio, cada um tem 
sua revista, sem falar da mídia televisi-
va especializada, que surgiu de alguns 
anos para cá”, continua o jornalista, 
citando que o País dispõe de sete ca-
nais de TV focados exclusivamente no 
agronegócio, como Canal do Boi, Ca-
nal Rural, Terra Viva e Agromix. “Isso 
só refl ete a força do setor no País”.

Carlão, que também é coordenador 
do Comitê de Agências da Associa-
ção Brasileira de Marketing Rural e 
Agronegócios (ABMR&A), acredita 
que o mercado publicitário para a mí-
dia voltada ao agronegócio, além da 
própria publicidade especializada no 
setor, “já foram piores”. “Crescemos e 
avançamos bastante na área de comu-
nicação”, garante Carlão, lembrando, 
por exemplo, da campanha Sou Agro 
(www.souagro.com.br), que “deu e 
continua dando excelentes resulta-
dos na divulgação da importância do 
agronegócio para o público em geral”. 
“Muita gente acha que a comida só dá 
no supermercado, que não tem nin-
guém por trás, plantando, colhendo, 
criando. Isso é uma falha de comunica-
ção do próprio setor”. 

Carlão prevê que o marketing do 
agronegócio vai melhorar bastante 
quando o Brasil voltar-se mais à ex-
portação de produtos com maior 
valor agregado, em vez de commodi-
ties. “Há grandes ações sendo feitas; 
é preciso, porém, que toda a cadeia 
se conscientize, unindo-se para pen-
sar grande”, diz Carlão. Ou seja, fazer 
como ele fez e continua fazendo.  

Cesário Ramalho da Silva, Carlos Alberto da Silva e Carlos Eduardo Moreira Ferreira
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Perspectivas 
para 2013
Roberto Rodrigues analisa como deverá 
ser o ano para o agronegócio brasileiro.
Bons lucros de um lado e risco de 
prejuízo de outro lado, por causa do 
aumento de custos. Tal pensamen-
to resume o que se pode esperar 
do agronegócio brasileiro em 2013. 
Enquanto soja e milho, os principais 
grãos cultivados no Brasil, com mais 
de 80% da safra, devem manter co-
tações em alta porque os estoques 
mundiais continuam baixos – agra-
vados pela seca nos Estados Unidos 
e pela demanda agressiva dos países 
emergentes, sobretudo da China –, 
o setor de proteína animal, altamen-
te dependente desses mesmos grãos, 
continuará sofrendo, como em 2012, 
o impacto do custo maior das rações. 

Eis parte do cenário traçado para 2013 
pelo ex-ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento e membro do 
Conselho de Administração da ABC, 
Roberto Rodrigues, em entrevista ex-
clusiva ao Jornal dos Criadores. 

Confi nadores de bovinos de corte e 
proprietários de plantéis leiteiros de-
verão tentar reduzir o consumo de 
milho nos rebanhos, indo em busca de 
rações alternativas, e, obviamente, me-
lhorando as condições das pastagens.

Entretanto, Rodrigues lembra que no 
caso da pecuária de corte, o Brasil, 
que já é líder em exportações, pode 
continuar surpreendendo. “A seca nos 
Estados Unidos afetou as pastagens, o 
que obrigou os criadores norte-ameri-
canos a fazerem uma grande matança 
de fêmeas. Isso representará redução 
na oferta global de carne e o Brasil tem 
uma condição muito favorável para 
ocupar mais espaços em 2013”. 

Isso tudo se o recente achado do prí-
on (agente causador da encefalopatia 
espongiforme bovina, ou “doença da 
vaca louca”) em uma vaca no Paraná 
não servir de motivo para embargos 
mais sérios à carne brasileira. Até o fi m 
de 2012, Japão, China, Taiwan, Coreia 

do Sul, África do Sul e Arábia Saudita 
haviam vetado a compra de carne bra-
sileira. 

Se superada a crise da “vaca louca” em 
2013, um dos fatores que auxiliarão no 
crescimento das exportações é o câm-
bio favorável, que tornou as commo-
dities agrícolas brasileiras mais baratas 
lá fora. Mas câmbio bom para expor-
tar signifi ca ruim para importar – daí 
também mais um cenário de aumento 
de custos de insumos, sobretudo ferti-
lizantes e defensivos, “dos quais somos 
bastante dependentes de compras ex-
ternas, e até mesmo do aço para fabri-
cação de maquinário agrícola”, destaca 
Rodrigues. 

Café, cana e laranja

Sobram ainda três setores principais: 
café, cana-de-açúcar e laranja. O café 
deverá, na visão de Roberto Rodrigues, 
ter uma boa safra em 2013, embora 
menor do que a de 2012, que foi de 51 
milhões de sacas de 60 quilos, devido 
à bianualidade natural do cafeeiro – o 
cafeeiro dá uma safra abundante num 
ano e, no ano seguinte, uma colheita 
menor. “Embora seja uma boa safra e 
os estoques mundiais ainda estejam re-
lativamente altos, o câmbio favorável às 
exportações deverá compensar even-
tuais perdas, embora não se esperem 
grandes resultados no café”, diz Rodri-
gues. 

As grandes culturas prejudicadas de 
2013, na visão do ex-ministro da Agri-
cultura, serão laranja e cana-de-açúcar. 
A primeira, principalmente por ques-
tões mercadológicas. “A demanda 
mundial por suco de laranja tem se re-
duzido – os Estados Unidos e a Europa, 
que estão em crise e são os principais 
compradores do suco brasileiro, dimi-
nuíram as importações”, lembra Rodri-
gues. “Além disso, o suco de laranja en-
frenta forte concorrência com outros 

tipos de sucos e há, internamente, pro-
blemas recorrentes nas relações entre 
os citricultores e a indústria produtora 
e exportadora de suco de laranja”. É, 
para o ex-ministro, um momento “crí-
tico” para a citricultura. 

Já sobre a cana-de-açúcar, o grande 
problema é a falta de política pública, 
“ou melhor, há uma política pública, 
mas que perturba o setor”, diz Rodri-
gues, citando o subsídio ao preço da ga-
solina, que torna o etanol menos com-
petitivo. “Apesar disso, o setor vive um 
momento de recuperação após quatro 
anos de clima adverso, mudança do sis-
tema de produção e colheita, pressões 
regulatórias e crescimento dos custos”, 
diz Rodrigues. “E a demanda de açúcar, 
etanol e energia está em crescimen-
to nos mercados interno e externo”, 
continua. “O que é necessário, porém, 
é rever a atual política de preços para a 
gasolina, que segura os preços do eta-
nol independentemente das condições 
de oferta e demanda do biocombustí-
vel, o que prejudica a competitividade 
do segmento”, diz ele. 

A falta de infraestrutura e logística para 
o agronegócio não poderia deixar de 
ser citada pelo ex-ministro. “A nova lei 
de descanso dos caminhoneiros deve 
aumentar ainda mais a pressão sobre o 
frete. A previsão é de 35% de aumento 
dos custos com frete em relação à ulti-
ma safra”, lembra Rodrigues.

De maneira global, porém, o ex-minis-
tro conclui que 2013 ainda será um ano 
com boa renda para os produtores ru-
rais brasileiros. “Alguns setores, como 
se viu, terão mais resultados positivos 
que outros, até porque ajustes ainda 
estão sendo feitos.”  

Roberto Rodrigues: 
aumento no custo das 

rações impactará setor 
de proteína animal.
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Luis Alberto Moreira Ferreira, Roberto Rodrigues, 
Carlos Alberto da Silva, Mônika Bergamaschi, 
Luis Sérgio Paiva Pereira e Ney Soares Piegas

Galeria  
ABC 86 anos

Luiz Concilius Gonçalves Ramos, 
Antonio Augusto Certain e Kunio Nagai

Eduardo Dias Roxo Nobre 
e Sebastião Costa Guedes

Engenio Salgueiro Gomes e Ney Soares Piegas

Antonio Roque Dechen, Roberto Rodrigues, 
Monika Bergamaschi, Luis Alberto Moreira Ferreira, 

Duarte Nogueira e Cesário Ramalho da Silva
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Galeria  ABC 86 anos

José Roberto Ferreira Martins e 
Vera de Queiroz Ferreira Martins

José Carlos Pedreira de Freitas, José Marcondes 
Pereira de freitas e Marcos Lania de Araujo

Márcio Vianna, Regina Vianna e Olivia Roxo Nobre

Mônika Bergamaschi, Antonio Roque Dechen 
e Roberto Rodrigues

A festa da ABC teve música ao vivo 
da melhor qualidade

Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Duarte 
Nogueira, Luis Alberto Moreira Ferreira e 
Cesário Ramalho da Silva

Luis Alberto 
Moreira Ferreira e 
Roberto Rodrigues

Wanda Pompeu Geribello, 
Luis Alberto Moreira 
Ferreira, Maria Luiza Vaz 
de Almeida Andrade 
e Mariangela Abbatepaulo
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