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Os homenageados da noite, da esquerda para a direita: Moacyr Corsi, Bruno Blecher, Márcio Lopes de Freitas, 
Fernando Penteado Cardoso, o presidente Luiz Alberto Moreira Ferreira,  Antonio Roque Dechen, Carlos Alberto 
Pasetti de Souza e Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro

ABC festeja 89 anos,
lança livro histórico
‘ABC desde 1926’ e premia 
personalidades do agro
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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. 

Nesta edição, falaremos sobre a comemoração dos 89 anos 
da ABC, da grande festa de premiação dos homenageados 

do ano e também do lançamento do livro ABC desde 1926 que 
conta toda a história da associação desde esta data, uma honra 
para todos nós, além de iniciar, aqui, a celebração dos 90 anos 
da entidade.

A evolução da pecuária nacional se mistura com a história da 
ABC pois, desde sua fundação, notamos que aquele cenário 
rústico de outrora, com baixa produtividade, tanto na pecuária 
leiteira quanto na pecuária de corte, deu lugar a uma atividade 
altamente rentável, tecnificada e sustentável, o que nos deixa 
ainda mais orgulhosos por fazer parte desse desenvolvimento.

E, para celebrar esse feito aproveito a comemoração dos 89 anos 
da ABC para homenagear profissionais que se destacaram no 
agronegócio brasileiro no ano de 2015. E, por sorte, expoentes 
desse setor no Brasil não faltam.

Para começarmos a escalar esse time, não é possível falar 
qualquer coisa da condição de “celeiro do mundo” – quando 
tratamos de Brasil e de sua ascensão internacional na produção 
de alimentos, hoje como protagonista – sem citar o nome 
Fernando Penteado Cardoso. Com “Fernando tudo dá”. Ele é 
o pai da revolução verde do Brasil. Por toda a sua entrega e 
dedicação ao setor, é mais do que justo esta homenagem com 
o prêmio de Personalidade do Ano.

Fruto de um casal memorável da agropecuária nacional, Maria 
do Carmo Abreu Sodré Mineiro e Jovelino Carvalho Mineiro 
Filho, Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, com apenas 25 

anos de idade, é daqueles jovens de marcar presença entre 
familiares, amigos e pessoas de seu relacionamento comercial e 
profissional. Por sua dedicação e envolvimento em inovações em 
relação às coisas do campo, Bento Mineiro foi homenageado 
com o Prêmio Pecuária de Corte.

Carlos Alberto Pasetti de Souza é filho de Lair Antonio de Souza, 
empresário de destaque e maior produtor de Leite deste País 
que nos deixou recentemente. Sempre envolvido com a produção 
leiteira e atividades empresariais, Carlos Alberto investiu na sua 
formação, indo buscar conhecimento nos Estados Unidos, Israel 
e Europa. “Estou em processo contínuo de aprendizagem. A 
atividade é bastante dinâmica e exige atualização”, diz ele, que 
recebeu o prêmio Pecuária de Leite.

Natural de São Paulo capital, mas criado em São Caetano do Sul 
(SP), Bruno Blecher, 62 anos, é jornalista dos mais conceituados 
do agronegócio brasileiro e atual editor da revista Globo Rural. 
Por levar as informações do setor com o máximo de qualidade e 
lucidez para a sociedade brasileira, Blecher foi  escolhido como 
personalidade na categoria Mídia.

O engenheiro agrônomo e professor doutor titular do 
Departamento de Zootecnia da na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), Moacir Corsi é uma 
sumidade quando o assunto é pecuária moderna e pastagens 
eficientes e foi o escolhido pela ABC como destaque na categoria 
Ensino/Pesquisa. “A parte mais gratificante das recompensas e 
a realização de um profissional é o reconhecimento pelo seu 
trabalho, e fazer parte da relação dos homenageados da ABC 
é uma honra”, disse.

Agropecuarista e cooperativista há mais de 30 anos, Márcio 
Lopes de Freitas, 56 anos, é natural de Patrocínio Paulista, 
interior de São Paulo (SP), e graduado em Administração pela 
Universidade de Brasília (UnB). A paixão pela agricultura e 
pelo cooperativismo vem de família. São heranças de Rubens 
de Freitas, seu pai e exemplo de vida. O trabalho desenvolvido 
por Freitas o credenciou a ser o homenageado do ano na 
categoria Associativismo.

Enfim, essa 78ª edição do Jornal dos Criadores, além de estar 
abrindo o ano de 2016, quando completaremos 90 anos 
de trabalhos dedicados fortemente ao desenvolvimento do 
agronegócio nacional, também celebra o início de uma era de 
renovação de votos com os compromissos assumidos. Além disso, 
gostaria de dedicar essa edição aos homenageados que, cada 
um em seu setor específico, com suas contribuições, transforma, 
a cada dia, a agropecuária brasileira em um dos expoentes de 
nossa economia, tanto rentável quanto sustentavelmente.

Luiz Alberto Moreira Ferreira
Presidente do Conselho de Administração da ABC

História e homenagem
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Lançado na noite da premiação, a publicação mostra a trajetória da ABC
e a sua contribuição para o setor

Livro ‘ABC desde 1926’
registra história de
sucesso da entidade

Prestes a completar 90 anos de 
existência, a Associação Brasileira 

dos Criadores lançou, durante a festa de 
premiação dos homenageados do ano da 
entidade, e também da comemoração dos 
seus 89 anos de dedicação ao agronegócio 
nacional, o Livro “ABC desde 1926”.

Tudo teve origem na década de 20, mais 
precisamente no ano de 1926, quando 
um grupo de brasileiros, cafeicultores e 
produtores de leite tomaram a iniciativa 
de organizar-se em uma associação com o 
intuito de desenvolver suas atividades em 
prol da sociedade. Começa aí a história da 
ABC e também da evolução da pecuária de 
corte e leiteira no País.

Pecuária de Leite
Dia 20 de dezembro de 1926 marcou 
um início das atividades da entidade, fato 
registrado no livro com a ata da fundação 
da Federação Paulista de Criadores de 
Bovinos, que mais tarde ficaria conhecida 
como Associação Brasileira de Criadores. 
Poucos mais de dois meses após sua 
fundação, a entidade já criava sua primeira 
grande iniciativa, o Serviço de Registro 
Genealógico, implantado em convênio 
com o Ministério da Agricultura, 
visando ao melhoramento genético das 
raças, de modo a elevar a produtividade 
dos rebanhos e também a valorização 
dos reprodutores.

Com essa iniciativa, os pecuaristas 
paulistas passaram a receber os dados 
mais atualizados sobre definição de raça, 
como apreciar o exterior dos animais, 
tabelas de pontos, tipo e classe, aspectos 
legais do registro, além de orientações 

que contribuíam para o manejo, 
como o uso de reprodutores de 
boa genética, eliminação de vacas 
ruins de leite, vantagens para as 
fazendas com prática do sistema 
de duas ordenhas e formação dos 
capatazes.

Também em 1927, a então 
Federação Paulista dos Criadores 
de Bovinos, por sugestão de 
Virgilio Pena, gerente da entidade, 
criou a Cartilha do Conselho do 
Leite, uma iniciativa que informava 
a população sobre os benefícios 
do consumo de leite e seus 
derivados. À época, a Revista dos 
Criadores, publicação da entidade, 
mostrava em seus anúncios o 
processo de distribuição de leite 
e destacava o benefício de seu 
consumo durante a infância.

Em 1930, ocorreu grande 
movimentação em torno da nova 
regulamentação da fiscalização 
sanitária, que culminou na 
nomeação de Arnaldo de Camargo 
e Virgilio Pena, diretor e gerente 
da Federação, respectivamente, 
para a comissão que trataria desse 
assunto. A princípio, a ideia era 
que fosse criado um Conselho 
Regulador da Indústria Leiteira 
do Estado. Dessa iniciativa surgiu 
o Regulamento de Fiscalização 
Sanitária do Leite e Derivados, 
definido como o “começo da 
moralização da produção e do 
comércio do leite em São Paulo”.

Todas essas ideias 
defendidas pelo Conselho 
do Leite iniciadas na 
década de 1920 deram 
frutos apenas três décadas 
depois, com a entrada em 
vigor do Regulamento 
de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal 
(Riispoa), normas e padrões 
paulistas que foram adotados pela 
legislação nacional.

Após isso, muitos outros fatos 
se sucederam no quesito 
industrialização dos lácteos, mas a 
luta pelo leite nunca parou na ABC. 
Nas décadas seguintes, a Associação 
continuou a integrar fóruns de 
debate do setor, como grupos de 
discussão de preços e custos, além 
de comissões e câmaras, estaduais e 
federais, para a definição de políticas 
para o produto e seus derivados.

Eventos e Exposições
Outras vertentes muito importantes para 
a evolução da pecuária de leite no País 
eram as exposições, eventos dos quais a 
ABC foi uma das pioneiras, ao promover, 
em 1928, um ano e meio apenas após seu 
nascimento, a 1ª Exposição Estadual de 
Bovinos, onde aproveitou a ocasião para 
distribuir folhetos em que apresentava 
a importância da pecuária na produção 
de alimentos e como as propriedades 
deveriam ser organizadas para aumentar 
sua qualidade e rentabilidade.

O ano de 1930 marcou a concretização de uma 
das propostas iniciais da ABC, que era a realização 
de uma exposição regional agropecuária, 

Fernando Penteado Cardoso recebe o Livro da 
ABC das mãos de Luiz Alberto Moreira Ferreira

Antonio Roque Dechen recebe o Livro da ABC
das mãos de Luiz Alberto Moreira Ferreira

Entrega do Livro da ABC para o ex-ministro da 
Agricultura e conselheiro da ABC, Roberto Rodrigues

Jornal dos Criadores
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decentralizando os eventos da capital 
paulista. Assim, a primeira delas 
aconteceu em Guaratinguetá, no 
interior de São Paulo, e contou com a 
participação de 128 bovinos e 28 suínos, 
além de aves e uma mostra de produtos 
derivados da “atividade pastoril”.

Depois disso, os eventos se 
sucederam e, em 1935, a ainda 
Federação promoveu a Exposição 
Estadual de Animais no Parque da 
Água Branca, recinto inaugurado 
em 1929, na capital paulista. Um 
upgrade nessas atividades veio 
em 1952 quando foi autorizada 
a cessão gratuita do recinto para 
exposição de animais de raças com 
serviço de registro genealógico, 
marco da fase áurea da pecuária 
paulista.

Dois anos após essa iniciativa, 
em novembro de 1954, já como 
Associação Paulista de Criadores 
de Bovinos, a entidade organizava o 
1º Leilão Experimental de Bovinos 
das Raças Leiteiras e Mistas, 
apoiada pela associação de Gado 
Holandês e pelo Departamento 
de Produção Animal do Estado, 
que culminou no primeiro remate 
de animais leiteiros realizado por 
uma entidade de criadores em São 
Paulo, com um resultado superior 
a 2 milhões de cruzeiros.

O sucesso fez com que a Associação 
promovesse outros eventos, 
como o 1º Leilão Experimental 
de Bovinos das Raças Indianas, em 
março de 1995, além de dois outros 
remates de gado leiteiro e misto, 
nos meses de julho e novembro. A 
1ª Exposição-Feira de Bovinos da 
Raças Leiteiras e Mistas da APCB, 
realizada em julho de 1955, com 
caráter internacional, obteve um 
sucesso tão grande que outras 
entidades se animaram a promover 
seus próprios certames.

Os eventos continuaram, 
em 1957, com a 2ª edição 
da Feira de Bovinos das 
Raças Leiteiras e Mistas, 
com o mesmo êxito 
da primeira, seguida 
da Exposição-Feira de 
Gado Leiteiro e Cavalo 
Mangalarga e Campolina, 
além da 1ª Feira Nacional 
de animais, todas em 
1962. As demais foram 
seguindo a cada ano, até 
que em 1965, na quarta 
edição, o presidente da 
comissão organizadora, 
Dario Meirelles, afirmava 
que “São Paulo se 
tornava o maior centro 
abastecedor de bovinos 
da América Latina”. E 
assim os eventos foram 
realizados ano a ano, 
até 1975, quando o 
presidente José Cassiano 
Gomes Reis acho por bem 
interrompê-los, pois os 
selecionadores preferiam 

realizar suas próprias exposições ao invés 
de fazê-lo em feiras de caráter geral.

Pecuária de Corte
A pecuária leiteira não foi a única 
preocupação da ABC. A partir da década de 
1950, quando a pecuária de corte começou 
a deslanchar em São Paulo, com um abate 
anual de bovinos na casa dos 2 milhões de 
cabeças, o então secretário da Agricultura 
e futuro presidente da ABC, Renato Costa 
Lima, dizia que “o Brasil toma o caminho do 
aprimoramento de seus rebanhos e planteis, 
selecionando para melhorar, melhorando 
para se garantir”. 

Para padronizar a atividade, a Associação, 
no final de 1965, implantou o Serviço de 
Controle de Desenvolvimento Ponderal, 
por meio do qual técnicos da entidade 
faziam visitas para mensurar padrões dos 
animais ao nascimento e aos 205, 365, 550 
e 730 dias, o que permitia aos criadores 
avaliar com mais precisão seus métodos 
de engorda e usar essas informações como 
ferramenta de seleção de reprodutores. 
Essas primeiras pesagens, realizadas 
e animais charoleses da Agropecuária 
Primavera S.A., da cidade paulista de Jarinu, 
foram registradas na edição de fevereiro 
de 1966 da Revista dos Criadores.

Com adoção recente na desenvolvida 
pecuária americana, o Controle de 
Desenvolvimento Ponderal, empreendido 
pela APCB, foi aprovado por um 
conselho técnico constituído por diversas 
associações de criadores, entre elas a 
Associação Brasileira de Criadores de 
Zebu (ABCZ), que adotou a mesma 
orientação de pesar os animais dos 
rebanhos à desmama, aos 12 meses e nas 
outras eras padronizadas. Ainda em 1969, 
a ABC, juntamente com o Ministério da 
Agricultura, assinaram um acordo para 
execução de um programa de fomento da 
inseminação artificial em São Paulo e nos 
estados vizinhos.

A participação da ABC, na década de 1970, 
se destacou por algumas outras ações, 
como seu engajamento no Procruza, 

Luiz Alberto Moreira Ferreira entrega do Livro 
da ABC para Carlos Eduardo Moreira Ferreira, 
conselheiro da associação

O secretário de Agricultura do estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, recebe das mãos de Luiz 
Alberto Moreira Ferreira, o Livro da ABC

João Carlos de Souza Meirelles recebe das mãos 
do presidente da entidade, o Livro da ABC

Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro entre os 
homenageados da noite

Jornal dos Criadores
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Projeto Nacional de Cruzamentos 
Dirigidos, programa que visava elevar 
a produtividade do rebanho nacional 
aproveitando as vantagens proporcionadas 
pelo “choque de sangue”. Nessa época, 
o gado zebuíno já representava 85% das 
medições da ABC. Porém, na mesma 
ocasião, outras entidades surgiram para 
representar os criadores de uma série de 
raças, promovendo provas e realizando 
registros, ações que afetaram a ABC.

O combate à aftosa
Ao fim dos anos 90, a união de forças da 
ABC, do Fórum Permanente da Pecuária 
de Corte da CNA (Confederação Nacional 
da Agricultura) e do CNPC (Conselho 
Nacional de Pecuária de Corte) reuniu 
toda a cadeia produtiva em atividades 
relacionadas à saúde animal para combater 
a febre aftosa. Engajada nesse processo, a 
Associação integrou planos de cooperação 
interinstitucional mobilizando entidades 
e governos do Brasil, Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Chile e Bolívia, para estender 

esse trabalho de combate a outras 
doenças importantes, como tuberculose e 
brucelose.

A Revista dos Criadores como referência 
no setor Editada de julho de 1930 
a novembro de 2000, a Revista dos 
Criadores foi lançada com o objetivo de 
cooperar com o produtor rural na busca 
de soluções dos problemas do cultivo da 
terra e no aperfeiçoamento dos rebanhos 
e se tornou um porta-voz do pecuarista, 
do empresário rural, do engenheiro 
agrônomo e do médico veterinário.

Juntamente com o desenvolvimento da 
ABC, a Revista dos Criadores registrou 
a evolução do controle leiteiro desde 
sua implantação, além de abordar 
outros assuntos do interesse dos 
criadores de bovinos, suínos, caprinos 
e bubalinos, como a alimentação das 
vacas leiteiras, a cultura de milho, 
a influência do touro e da vaca na 
transmissão de características de 
interesse econômico, o controle de 
zoonoses, vacinação, entre outros e, 

na década de 1960, retratou 
o nascimento da avicultura 
paulista moderna.

Em 1999, a diretoria criou 
o Jornal dos Criadores, para 
interagir de uma forma mais 
rápida e eficiente com seus 
associados, e, no ano seguinte, 
foi criado o site da Associação, 
com o mesmo intuito. Porém, 
o ano de 2000 marcou a 
interrupção da produção da 
Revista dos Criadores, depois de 
829 edições.

Os presidentes da ABC
Em seus 89 anos de história, a 
Associação Brasileira de Criadores 
contou com a colaboração, o 
empenho e a dedicação de 20 
presidentes. Abaixo segue a lista 
daqueles que contribuíram para o 
sucesso da entidade:
- Jeronymo Rangel Moreira;

- Carlos José de Arruda 
Botelho;
- Samuel Ribeiro;
- Paulo de Almeida Nogueira;
- Elizeu Teixeira de Camargo;
- Laffayettte Álvaro de Souza 
Camargo;
- Joaquim Barros Alcantara;
- João de Moraes Barros;
- José Bonifácio Coutinho 
Nogueira;
- João Laraya;
- Severo Fagundes Gomes;
- Urbano de Andrade Junqueira;
- Hélio Moreira Salles;
- Renato Costa Lima;
- José Cassiano Gomes dos 
Reis;
- Joaquim Barros Alcantara 
Filho;
- Manoel Elpídio Pereira de 
Queiroz Filho;
- Guilherme Monteiro 
Junqueira;
- José Cassiano Gomes dos Reis 
Júnior;
- Luiz Alberto Moreira Ferreira;

Personalidades que marcaram 
história com a ABC

Em toda sua história, a Associação 
Brasileira de Criadores contou 
com a colaboração de pessoas 
que exerceram cargos de gestão 
como sócios da entidade e, no 
livro, a entidade destacou três 
homenageados especiais pelo 
trabalho desenvolvido e também 
por sua importância no cenário 
nacional.

O primeiro deles é o engenheiro 
agrônomo formado pela Esalq/
USP, Antonio José Rodrigues 
Filho, fundador e presidente da 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Rodrigues 
também foi vice-presidente e 
conselheiro da ABC nas gestões 
1974/1977 e 1977/1980. Falecido 
no ano de 2000, é pai do ex-
ministro e atual conselheiro da 
ABC, o também engenheiro 
agrônomo, Roberto Rodrigues.

O outro homenageado no livro da ABC 
é, “simplesmente, o maior do País”, como 
ficou conhecido quando assumiu o título de 
sócio emérito pela entidade, Lair Antônio 
de Souza, o melhor pecuarista de leite do 
Brasil. Lair foi fundador da Solorrico e da 
Citrorrico, entre outras empresas, além de 
ser administrador da Fazenda Colorado, 
maior e mais moderna produtora de leite 
do País com uma produção de 70 mil 
litros de leite por dia. Faleceu em 2015 e 
deixou o legado para seus filhos, dentre 
eles Carlos Alberto de Souza Pasetti, 
homenageado pela ABC também em 2015.

O terceiro homenageando pela entidade 
é ninguém menos do que Luiz Fortunato 
Moreira Ferreira, pai do atual presidente 
da ABC, Luiz Alberto Moreira Ferreira. 
Líder rural na Federação da Agricultura 
do Estado de São Paulo (Faesp), SRB, IBC 
e no Jockey Club de São Paulo, participou 
da Revolução Constitucionalista de 
1932, além de contribuir com outras 
ações para o desenvolvimento entidade. 
Faleceu em 1997, deixando 10 filhos.

Carlos Alberto Pasetti de Souza recebe o Livro 
que conta a história de 89 anos da ABC

Luiz Alberto Moreira Ferreira, presidente do 
Conselho de Adiministração da ABC e Márcio 
Lopes de Freitas, presidente da OCB

O professor Moacyr Corsi recebe o Livro da ABC 
das mãos do presidente da entidade

Jornal dos Criadores



Uma das 100 personalidades mais influentes 
no setor, Fernando Penteado Cardoso é a 
personalidade do Ano da ABC

Uma vida dedicada
ao agro nacional

É impossível falar sobre a condição de 
Brasil, de celeiro do mundo, de seu 

protagonismo internacional na produção 
de alimentos, sem mencionar o nome de 
Fernando Penteado Cardoso.  Quem não se 
lembra do slogan “Com Manah, adubando 
dá”? É de autoria dele, que contribuiu para 
a revolução verde do Brasil.

Nascido em São Paulo, a 19 de setembro 
de 1914, filho de Odon Lima Cardoso 
e Rita de Cássia Penteado Cardoso, 
Fernando é viúvo, pais de seis filhos, possui 
20 netos e 34 bisnetos. Na sua formação 
básica, frequentou escolas como a modelo 
Caetano de Campos, o Colégio São Luiz 
dos Padres Jesuítas, até graduar-se como 
engenheiro agrônomo no ano de 1936, na 
Escola Esalq/USP de Piracicaba, e passar 
por estágio nos Estados Unidos.

Daí em diante, Fernando Penteado 
Cardoso partiu para uma carreira 
de ascensão, com muitos feitos. Foi 
subinspetor agrícola da Secretaria da 
Agricultura do Estado de São Paulo 
por quatro anos, sócio do Escritório 
Técnico Agrícola (ETA) e administrador 
rural da Fazenda Monte Alegre, em 
Descalvado, SP. Em 1942, fundou a 
F. Cardoso & Cia. Ltda., do ramo de 
fertilizantes e da qual foi diretor. Em 
1947, iniciou as operações da Manah 
S.A, presidindo-a até o ano de 2000.

Como empresário rural, desenvolveu 
atividades em São João do Ivaí, no Paraná, 
Casa Branca, Brotas e Mogi Mirim, em São 
Paulo e em Santana, no Pará.

Destaque em várias
áreas de atuação
À parte sua trajetória como empresário, 
Fernando Penteado Cardoso militou 
em várias entidades de classe. Fundou e 
presidiu a Associação Rural e Cooperativa 
Agrícola de Descalvado, SP, e foi presidente 
do Sindicato da Indústria de Adubo do 
Estado de São Paulo. Dirigiu a Federação 
das Associações Rurais do Estado de São 
Paulo, foi membro do Conselho Consultivo 
da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo; do Conselho Consultivo da 
Federação Brasileira do Plantio Direto 
na Palha – FEBRAPDP; e ainda hoje 

compõe o Conselho Superior de Meio 
Ambiente (Cosema), da Fiesp, desde 1999, 
e o Conselho Superior do Agronegócio 
(Cosag), da Fiesp, desde 2008.

Como homem público, foi secretário da 
Agricultura do Estado de São Paulo (1964); 
presidente do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - IPT, USP (1980); membro 
do Alto Conselho Agrícola do Estado de 
São Paulo; e ainda do Conselho Assessor 
da Embrapa.

Mas sua capacidade de realizar 
extrapolou as fronteiras do Brasil. 
Fernando Penteado Cardoso foi 
delegado da Agricultura junto ao 
Conselho Interamericano de Produção 
e Comércio, Chicago/EUA; membro 
fundador das Conferências Latino-
Americanas para Produção de Alimentos 
- IMC/EUA e também do Conselho 
Diretor do Instituto Internacional para 
Desenvolvimento de Fertilizantes - 
IFDC, Muscle Shoals, AL/EUA.

Com tantas atribuições, ainda reservou 
bom tempo para as atividades sociais. 
Nosso homenageado foi membro do 
Conselho e Diretor da Fundação Santa 
Cruz (ensino secundário), de São Paulo, SP; 
diretor do Centro de Proteção à Infância 
e Maternidade, em Taboão da Serra, SP; 
membro “Benfeitor” da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; 
e ainda presidente da Fundação Agrisus 
- Agricultura Sustentável (instituída por 
sua família) de 2001 até 2012, quando se 
tornou seu presidente honorário.

Não é preciso muitas palavras para 
explicar que tal trajetória vem 
rendendo inúmeras homenagens a essa 
personalidade. Fernando Penteado 
Cardoso recebeu o prêmio “Epitácio 
Pessoa”, ainda muito jovem, como 1º 
colocado na Esalq/USP (1936); Comenda 
da Ordem do Ipiranga – Estado de 
São Paulo (1981); Grande Medalha da 
Inconfidência – Estado de Minas Gerais 
(1996); diploma de “Agrônomo do Ano 
1989” pela Associação Engenheiros 
Agrônomos Estado de São Paulo; de 
Sócio Benemérito Associação mesma 
entidade (1991); Mérito Pecuário da 

Associação Brasileira de Criadores de 
Zebu - ABCZ (1999) e de Destaque 
Pecuário da Associação dos Criadores 
de Nelore do Brasil -ACNB (2000).
Em 2007, Fernando Penteado Cardoso 
recebeu o prêmio da Associação Brasileira 
de Criadores de Personalidade do 
Ano na Pecuária de Corte. Em 2015, 
foi incluído como referência entre as 
100 personalidades mais influentes do 
agronegócio brasileiro, segundo a revista 
Dinheiro Rural, edição de outubro de 2015.

Ao receber a homenagem, Penteado 
relembrou um pouco da história e dos 
serviços prestados pela ABC. “Bem, uma 
associação que completa hoje 89 anos, 
é fato que ela tem sido muito útil e 
prestigiada por seus sócios e tem todos 
os motivos para continuar passando essa 
experiência oriunda da congregação de 
tantos criadores de renome que fazem 
parte da entidade. Tive e tenho, desde a 
década de 30, uma relação muito intensa 
com a ABC, desde de Virgílio Pena, na 
época, editor da Revista dos Criadores. 
Por essa razão, me sinto muito lisonjeado 
com essa homenagem”, comentou.
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“Tive e tenho, desde a década de 30, 
uma relação muito intensa com a ABC.” 
Fernando Penteado Cardoso
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Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro traz no 
sangue o interesse pelas coisas do campo

DNA de respeito

Filho de Maria do Carmo Abreu Sodré 
Mineiro e Jovelino Carvalho Mineiro Filho, 

Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, 25 
anos de idade, é daqueles jovens de marcar 
presença entre familiares, amigos e pessoas de 
seu relacionamento comercial e profissional. 
Nasceu em São Paulo, capital, mas logo seguiu 
para a Fazenda Bela Vista, em Pardinho (SP), 
onde morou por 15 anos e fez sua formação 
fundamental. Então, desde cedo, os laços com as 
coisas do campo foram se estruturando. Para o 
ensino médio, retornou à metrópole.

Formou-se em Ciências Sociais na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP). Apesar da nova profissão, sempre esteve 
envolvido com as propriedades rurais da 
família. Aliás, gostava era de passar suas férias 
nas fazendas, quase nunca viajava. Em função 
disso, desde garoto, alguns dos projetos 
ficavam sob sua exclusiva responsabilidade. 
Era o gosto pela lida.

Apesar disso, buscou se engajar em várias 
frentes. “Paralelamente à faculdade, logo no 
primeiro ano, procurei atuar nas frentes 
políticas do agronegócio – pelo aconselhamento 
que recebia em casa de sempre estar perto 

do associativismo – e, nas férias, tocar alguns 
projetos das fazendas”, relembra.

Outras atividades
Em 2009, trabalhou na montagem da “Rural 
Jovem”, da Sociedade Rural Brasileira (SRB), 
onde o pai Jovelino milita há vários anos. “Em 
reunião de diretoria na SRB, meu pai sugeriu 
que os diretores da entidade olhassem para os 
próprios filhos ou netos e os apresentassem 
para a formação da nova estrutura. Fui indicado, 
convidei mais alguns amigos, e demos início”, 
conta Bento Mineiro. Seis anos depois, a “Rural 
Jovem” já reúne mais de 100 pessoas, a maior 
parte com pouco mais de 20 anos de idade.

Atualmente, dirige os negócios da Fazendas 
Sant’Anna. Está à frente do setor operacional, 
junto com Maurício Nabuco, e se considera 
totalmente envolvido com a bovinocultura de 
corte, em especial com a geração de genética. Uma 
das áreas que mais gosta de atuar é no marketing, 
na comercialização, que sempre foi mobilizadora 
desde as primeiras tarefas, quando adolescente. 
Para ele, a influência dos pais é seu grande 
diferencial. “Inovação e seriedade, progresso 
com ordem, tradição e dinamismo, são os mais 
importantes valores da marca Sant’Anna”.

Sobre a premiação, Bento ressalta que “essa 
homenagem é como mais um estímulo, pois, 
considerando os outros que foram agraciados 
durante o evento, vejo que ainda tenho muito 
que fazer pelo agronegócio brasileiro. Espero 
ser o primeiro de muitos jovens a receber 
essa honraria”.

“Espero ser o primeiro de muitos jovens 
a receber essa honraria.”
Bento Mineiro

Dinamismo e aprendizagem contínua são os diferencias 
do maior produtor de leite do País

A paixão pelo leite
vem de berço

Paulistano, Carlos Alberto Pasetti de 
Souza é filho de Lair Antonio de Souza, 

empresário de destaque que foi o maior 
produtor de Leite deste País e nos deixou 
recentemente. Seu pai foi agraciado com o 
Prêmio Personalidade do Ano da ABC por 
três ocasiões: 2005, 2011 e 2014.

Aos 61 anos, Carlos Alberto é técnico em 
Contabilidade formado pela Escola Mackenzie e 
graduado em Administração de Empresas pela 
Faculdade Metropolitanas Unidas. Apesar disso, 
desde pequeno, participou dos negócios nas 
fazendas. Aos nove anos, já ajudava o pai Lair no 
dia de pagamento dos funcionários. “Ele cantava 
o nome e eu ia atrás buscar o colaborador para 
receber o cheque”, lembra. Aos 10 anos, já fazia 
coleta de sangue dos animais para a realização 
de exames. Também dirigia tratores e até 

caminhões na propriedade.
Sempre envolvido com a produção leiteira e 
atividades empresariais, investiu na sua formação, 
indo buscar conhecimento nos Estados Unidos, 
Israel e Europa. “Estou em processo contínuo de 
aprendizagem. A atividade é bastante dinâmica e 
exige atualização”, justifica. De qualquer forma, 
estruturou seu conhecimento técnico para o 
domínio de todos os processos das fazendas e 
das empresas da família.

A família e os negócios
Além de produtor rural, Carlos Alberto, ao lado 
de seus três irmãos, é integrante do Conselho 
de Administração da Grupasso, holding que 
controla as empresas Laticínios Xandô Ltda., 
Plastirrico Indústria e Comércio Ltda. e 
Sucorrico Citrus Indústria e Agrícola Ltda., 
empresa reinaugurada há pouco mais de um ano.

No seu curriculum constam ainda atividades 
como dirigente da Solorrico S.A. e da 
Fertilizantes União S.A.; conselheiro da holding 
da Fertifós – Administração e Participação 
S.A., além de membro da Câmera Setorial 

da Citricultura do Estado de São Paulo e da 
Câmera Setorial de Leite e Derivados do Estado 
de São Paulo.

Carlos Alberto segue os passos de seu pai, 
certamente em novos tempos, mas sobre 
um legado de sucesso e comportamento 
empreendedor que mereceu e recebeu 
várias homenagens e prêmios, como o de 
personalidade do ano da ABC na categoria 
Pecuária de Leite. Para o futuro, ele tem como 
desafios desenvolver ainda mais a genética 
trabalhada nas fazendas.

“E uma imensa satisfação receber essa 
premiação da ABC, praticamente um ano após 
estar aqui acompanhando a entrega dessa 
mesma honraria ao meu pai, Lair Antônio 
de Souza, que foi quem começou tudo isso. 
Fazer parte dessa história e ser reconhecido 
por uma entidade como a ABC, que não 
mede esforços para colocar a pecuária em 
um patamar de destaque no agronegócio 
brasileiro e internacional, é muito gratificante”, 
comentou ao receber a homenagem.

“E uma imensa satisfação receber essa 
premiação da ABC.”
Carlos Alberto Pasetti de Souza
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Para Moacyr Corsi, defender a atividade
pecuária é fundamental

Sinônimo de modernidade
e eficiência

É impossível falar de pecuária moderna 
e de pastagens eficientes no Brasil 

sem mencionar o nome de Moacyr Corsi. 
Trata-se de uma das maiores autoridades 
no assunto no País, reconhecido 
internacionalmente. Corsi é engenheiro 
agrônomo e professor titular do 
Departamento de Zootecnia da Esalq/USP 
e palestrante dos mais requisitados por 
plateias concorridas e exigentes pelo 
Brasil afora.

O homenageado nasceu em 1944 e foi 
criado em uma propriedade rural na 
região de Socorro, interior de São Paulo. 
Ainda menino, traçou o seu destino: queria 
estudar alguma coisa relacionada ao campo. 
Fez graduação na Esalq/USP, mestrado na 
Ohio State University, doutorado na Esalq/
USP e tornou-se PhD pela Ohio State 
University. Fez pós-doutorado na West 
Virginia University, também nos EUA, e 
trabalhou como professor convidado na 
Massey University, na Nova Zelândia.

Referência no setor
O professor gosta de dizer que também 
é um pequeno/grande produtor (pequeno 
no porte, grande nos resultados) e um 
estudioso incansável que dispensa férias 
para se dedicar às pesquisas. Na escola, foi 
um dos principais responsáveis pela criação 
de dois importantes centros de estágio, 
que aliam a parte teórica à prática com 
uma consistente roupagem administrativa, 
com o objetivo de formar profissionais 
com uma bagagem que extrapola o 
universo puramente acadêmico: o Centro 
de Práticas Zootécnicas (CPZ) e o Capim, 
Caracterização e Avaliação de Pastagens e 
Manejo Intensivo.

Em 2015, Moacyr Corsi foi agraciado com 
o Prêmio Norman Borlaug, um dos mais 
reconhecidos do setor e concedido pela 
Associação Brasileira do Agronegócio 
(Abag). Há décadas, é o mais fervoroso 
defensor do cultivo de pastagens como 
fator diferencial na obtenção de lucro pelo 

bovinocultor, e tudo isso o credenciou 
como personalidade do ano da ABC na 
categoria Ensino e Pesquisa.

“Fazer parte da relação dos homenageados 
da ABC é uma honra. A associação 
tem uma importância muito grande no 
sentido de agregar informações, difundi-
las e, através de análises e massas críticas 
criadas a partir disso, podemos ter um 
desenvolvimento ainda muito maior do 
que existe hoje”, destacou Corsi.

“Fazer parte da relação dos homenageados 
da ABC é uma honra.”   Moacyr Corsi

Bruno Blecher destaca a importância da mídia para o 
desenvolvimento do setor no Brasil

O agronegócio
em pauta

Filho natural de São Paulo, capital, 
mas criado em São Caetano do Sul 

(SP), Bruno Blecher, 62 anos, é jornalista 
especializado em agronegócio e atual editor 
da revista Globo Rural, publicação com 30 

anos de existência. Blecher, que assumiu o 
cargo em 2011, com a missão de conferir à 
linha editorial mais técnica e mercadológica, é, 
ainda, comentarista de agronegócio da rádio 
CBN desde 2012. Formou-se em Jornalismo 
na Faculdade Cásper Líbero, na década de 
70. Depois de concluir o curso, trabalhou 
em publicações empresariais do Unibanco e 
do Itaú, especializada no setor rural, voltadas  
aos clientes do crédito agrícola. Começavam 
os anos 80.

Foco total no agro
Em 1986, foi contratado pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, para trabalhar no 
Suplemento Agrícola, onde permaneceu 
até o final de 1990. Daí, surgiu uma 
oportunidade como repórter do Agro 
Folha, do jornal Folha de São Paulo. 
Tornou-se editor e assim prosseguiu até o 
fechamento do caderno, em 2002.

Nos anos seguintes, focou seu trabalho 
em assessoria de imprensa especializada e 
foi redator chefe da revista Agroanalysys, 
publicada pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Também trabalhou por um ano no 
Canal Rural. Chegou, enfim,  à“Globo 
Rural”. Seu empenho na divulgação das 
“coisas do agro” o fez ser o escolhido 
como personalidade do ano na 
categoria Mídia.

“O agronegócio é uma coisa magnífica, 
pois nós, que trabalhamos com informação, 
temos uma área muita ampla para explorar. 
Um dia, estamos falando sobre agricultura; 
no outro, sobre genética, economia, meio 
ambiente. Enfim, toda hora estamos 
mudando de assunto, mas dentro do 
mesmo setor. E isso nos permite fazer 
jornalismo, algo muito difícil nos dias de 
hoje”, argumentou Blecher.

“O agronegócio é uma coisa magnífica.”
Bruno Blecher
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Atividade cooperada como alternativa de vida,
uma herança familiar

Grande colaborador para a conclusão do Livro da ABC, Antonio Roque Dechen é 
escolhido sócio emérito da entidade

Um apaixonado
pelo cooperativismo

Ciência à serviço da Agricultura

Agropecuarista e cooperativista há mais 
de 30 anos, Márcio Lopes de Freitas, 

56 anos, é natural de Patrocínio Paulista, 
no interior de São Paulo (SP), e graduado 
em Administração pela Universidade de 
Brasília (UnB). A paixão pela agricultura e 
pelo cooperativismo vem de família. São 
heranças de Rubens de Freitas, seu pai e 
exemplo de vida.

Os passos do pai foram seguidos por 
Márcio tanto no campo quanto na luta pelas 
bandeiras do movimento. Como produtor 
rural e cooperativista atuante, seu pai 
também tinha o gosto pelo cultivo do café 
e pela produção de leite, e ocupou cargos 
de liderança no setor, como a presidência 
da Organização das Cooperativas do 
Estado de São Paulo (OCESP).

E foi justamente por acreditar e defender 
os valores e princípios do cooperativismo 
que Márcio Freitas buscou na atividade 
cooperada uma melhor alternativa de vida. 
Sua participação direta no setor teve início 

Engenheiro agrônomo formado pela Esalq/
USP, turma de 1973, Antonio Roque Dechen 

foi admitido como F-65 honorário em 13 de 
outubro de 2000.
Possui mestrado e doutorado pela Esalq/USP, 
nas áreas de Solo e Nutrição de Plantas, e 
Livre-Docência. Foi professor titular da Esalq 
no Departamento de Ciência do Solo, vice-
reitor da instituição e diretor, quando assumiu 

em 1994, nas diretorias da Cooperativa de 
Cafeicultores e Agropecuaristas (Cocapec) 
e da Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Alta Mogiana (Credicocapec), 
nas quais atuou como presidente.

Contribuições de peso
Sua contribuição para o desenvolvimento 
do cooperativismo teve continuidade à 
frente unidade estadual de São Paulo da 
OCESP, entre 1997 e 2001, e, finalmente, 
como representante do movimento, 
no exercício de presidente da OCB e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop), naquele 
mesmo ano.

Com a criação da Confederação 
Nacional das Cooperativas (CNCoop), 
em 2005, Freitas assumiu a presidência 
da entidade. Sua atuação não está apenas 
restrita ao território brasileiro. Ele ocupa, 
ainda, a presidência da Organização 
das Cooperativas dos Países de Língua 
Portuguesa (OCPLP), desde 2010.

a vice-reitoria executiva de Administração da 
Universidade de São Paulo (USP) até 2013. Foi 
pesquisador do IAC e membro da Comissão de 
Planejamento da USP.
Dechen também foi diretor presidente da Fundação 
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), 
conselheiro e vice-presidente do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia (Confea). Além disso, 
foi membro da diretoria da Associação Brasileira de 
Educação Agrícola Superior (ABEAS); da comissão 
executiva das atividades concernentes aos 70 anos de 
criação da Universidade de São Paulo, e coordenador 
do projeto Qualiagro, entre a Fealq-ABAG e o Finep, 
para a definição dos marcos regulatórios das cadeias 
produtivas da soja e da carne.

Produtividade sustentável
é do que o mundo precisa

Antonio Roque Dechen é personalidade de 
distintas homenagens, como o título de Agrônomo 
do Ano de 2006, pela Associação de Engenheiros 
Agrônomos do Estado de São Paulo (Aeasp), e o 
Prêmio IAC como destaque na área de Ensino, em 
2007, apenas para citar alguns.
É coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa 

em Bioenergia e Sustentabilidade (NAPBS) da 
USP e diretor presidente da Fundação Agrisus. 
Também ocupa a presidência do Conselho 
Científico de Agricultura Sustentável (CCAS) e é 
membro do Conselho Superior do Agronegócio 
da Fiesp (Cosag) e do Conselho de Notáveis do 
Prêmio Brasil Agrociência da Agrishow.

Publicou 82 artigos em periódicos, oito livros, 38 
capítulos de livros e orientou 18 dissertações 
de mestrado e 17 teses de doutorado. Em 2015, 
Dechen figurou entre as 100 personalidades mais 
influentes do agronegócio brasileiro, na categoria 
Universidade e Pesquisa, segundo a revista 
Dinheiro Rural, edição de outubro último. Além 
disso, contribuiu para a finalização do livro ‘ABC 
desde 1926’, colocando, à disposição da entidade, 
todo o acervo da Biblioteca da Esalq/USP.

Para Dechen, “a ABC sempre teve e terá ainda 
mais, no futuro, uma importância fundamental 
para a evolução da pecuária nacional, na 
recuperação de pastagens, enfim, em todas 
essas ações que já estão fazendo com que essa 
atividade evolua e tenha uma produtividade 
sustentável, que é do que o mundo precisa”.

Sobre a homenagem recebida, Márcio diz 
que “um reconhecimento desse nível nos 
credencia a continuar buscando a melhoria 
contínua de políticas públicas que possam 
contribuir para que o cooperativismo 
continue fazendo muito mais. A inserção 
pela prática do empreendedorismo e do 
trabalho conjunto na sociedade beneficia 
um número muito maior de pessoas, e essa 
é a nossa batalha diária”.

“Um reconhecimento dos valores e 
princípios do cooperativismo.”
Márcio Lopes de Freitas

Luiz Alberto Moreira Ferreira,  Antonio Roque 
Dechen e Fernando Penteado Cardoso

Sócio Emérito da ABC
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Prêmio ABC 2015
Em noite de gala, a Associação 

Brasileira de Criadores (ABC) 
realizou, no Anhembi Tênis Clube, em 
São Paulo, a 14ª edição do Prêmio ABC, 
que homenageou as personalidades 
que se destacaram em 2015 em seis 
diferentes categorias (Pecuária Corte, 
Pecuária Leite, Mídia, Ensino/Pesquisa, 
Associativismo e Personalidade do 
Ano), além de nomear um novo 
sócio emérito, eleito pela diretoria 
da entidade.
A mesa da solenidade do evento 
foi composta pelo ex-ministro e 

presidente do Conselho Superior do 
Agronegócio (Cosag) da Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e da Academia Nacional 
de Agricultura, Roberto Rodrigues; 
pelo diretor da Fiesp e também 
conselheiro da ABC, Carlos Eduardo 
Moreira Ferreira; pelo secretário 
da Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Arnaldo 
Jardim, representando o governador 
do Estado, Geraldo Alckmin; pelo 
presidente honorário da Agrisus, 
Fernando Penteado Cardoso; pelo 

secretário de Minas e Energia do 
Estado de São Paulo, João Carlos 
Meirelles; e pelo diretor da Esalq/
USP, Luiz Gustavo Nussio. O evento 
contou ainda com a participação de mais 
de 100 pessoas, entre personalidades 
do agronegócio, presidentes de outras 
associações, formadores de opinião, 
jornalistas e familiares que puderam, 
além de acompanhar a premiação, 
desfrutar de um ambiente agradável, 
com música e um coquetel de muito 
bom gosto. Confira, a seguir, algumas 
fotos da festa.

Carmo Sodré Carvalho Mineiro, seu filho Bento 
Mineiro e Luiz Alberto Moreira Ferreira

Antonio Roque Dechen, Luiz Gustavo Nussio
e o Moacyr Corsi

Ney S. Piegas, Luiz Sérgio P. Pereira, Dr. Leopoldo S. Piegas, Luiz Alberto Moreira Ferreira
e Antônio Augusto Certain

Luiz Alberto Moreira Ferreira, Fernando Penteado 
Cardoso e João Carlos de Souza Meirelles

Luiz Antonio Porto e Luiz Alberto
Moreira Ferreira

Carla Tuccilio,  Arnaldo Jardim e esposa

Da esquerda para a direita: Roberto Rodrigues, Jovelino Carvalho Mineiro, Bento Abreu Sodré de 
Carvalho Mineiro, Luiz Alberto Moreira Ferreira e Márcio Lopes de Freitas

Jornal dos Criadores
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Mesa do 89º aniversário da ABC: Roberto Rodrigues, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Arnaldo Jardim, Luiz Alberto Moreira Ferreira,
Fernando Penteado Cardoso, João Carlos de Souza Meirelles e Luiz Gustavo Nussio.

Luiz Alberto Moreira Ferreira, sua esposa Wanda P. Geribello e família

Luiz Alberto, Moreira Ferreira Fernando 
Penteado Cardoso e filho

José Roberto Rodrigues Alves,  Vera e
José Roberto Ferreira Martins

Músicos embalam a noite de gala

Mesa diretiva e Hino Nacional

Jornal dos Criadores
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Presidente da ABC
entrega prêmio na Esalq

Contato ABC

O presidente da Associação Brasileira 
de Criadores, o eng. agron. Luiz 

Alberto Moreira Ferreira, esteve presente, 
no dia 21 de janeiro de 2016, na cidade de 
Piracibaca, para a solenidade de formatura 
dos engenheiros agrônomos de 2015 da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP).

Na ocasião, o presidente da entidade entregou 
à engenheira agrônoma Diandra Leziér, 
premiada como a melhor aluna da cadeira de 
Zootecnia com a tese “Manejo de Bovinos 
Leiteiros”, um diploma de reconhecimento 
pelo seu trabalho e, também, um cheque no 
valor de sete salários mínimos.

Com a aprovação do conselho de 
administração da entidade, o prêmio 
“Associação Brasileira de Criadores” foi 
instituído como incentivo ao aluno, tendo 
como tema trabalhos envolvidos com a 
pecuária bovina.
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Da esquerda para a direita: o deputado federal Arnaldo Jardim, secretário da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, o Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, Diretor da Esalq/USP,
o presidente da ABC, Luiz Alberto Moreira Ferreira e, sua esposa, Wanda Pompeu Geribello

Luiz Alberto Moreira Ferreira, presidente do Conselho de Administração da 
ABC e Engº Agrº Diandra Leziér

Diploma entregue a Engº Agrº Diandra Leziér, premiada pela ABC.


