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Jornal dos

A então secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado 

de São Paulo, Mônika Bergamaschi, foi homenageada pela 

ABC como Personalidade do Ano, em solenidade realizada 

no dia 1º de dezembro, em São Paulo. No ano em que a 

ABC comemorou seu 88º aniversário foram homenageados 

Lair Antonio 
de Souza

ABC faz 88 anos 
com homenagens a 
destaques da agropecuária

O presidente da ABC, Luis Alberto 
Moreira Ferreira, e a Personalidade 
do Ano, Mônika Bergamaschi.

Aniversário da ABC foi comemorado 
no Anhembi Tênis Clube.

Dalila Moraes 
Toledo

Sinval Silveira 
Neto 

Demétrio Costa 

também Lair Antonio de Souza, como destaque na Pecuária de Leite, Dalila 

Moraes Toledo (Pecuária de Corte), Sinval Silveira Neto (Ensino e Pesquisa) e 

Demétrio Costa (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. 

Trabalho e reconhecimento
Comemoramos o 88º aniversário de fundação ABC. Essa 

longevidade não foi conseguida por acaso: trata-se de 
uma trajetória de lutas, muito trabalho e muita crença na nossa 
pecuária. 

A ABC foi fundada em 1926. Olhemos para a criação 
bovina brasileira daquela época e notaremos um cenário 
predominantemente rústico, com um pequeno rebanho, reduzida 
diversidade de raças, baixa produtividade tanto no leite como na 
carne, difi culdades de ordem geral e riscos sanitários elevados. 

Façamos a comparação com a pecuária atual, e nos chamarão 
a atenção a diversidade de raças, a sofi sticação da genética, a 
elevada produtividade, o cuidado sanitário, a presença de destaque 
no mercado internacional – enfi m, teremos pela frente a maior 
pecuária do mundo em termos comerciais.

Para que evoluíssemos de um cenário para outro, de alguma 
maneira houve a contribuição da ABC. Houve, também, a 
contribuição de tantos outros agentes: lideranças políticas; dirigentes 
de várias associações de classe; muitos pecuaristas ousados e 
empreendedores. Houve, ainda, uma contribuição muito signifi cativa 
da ciência e dos meios de comunicação. 

Para comemorar esse formidável progresso da pecuária 
brasileira, e para reconhecer os méritos de quem trabalhou e 
trabalha para esse progresso, a ABC aproveitou a passagem de seu 
88º aniversário para homenagear personalidades do nosso setor.

Felizmente não faltam pessoas que se destacam no 
agronegócio brasileiro. 

Por exemplo, Lair Antonio de Souza! Com sua excepcional 
fazenda Colorado, em Araras, esse antigo associado da ABC nos 
ensina que os resultados da produção leiteira são diretamente 
proporcionais aos investimentos em gestão do negócio e em 
inovação tecnológica. Esta é a terceira vez que convidamos 
Lair para homenageá-lo – e essa reincidência se deve ao fato 
de a produção e a qualidade do leite Xandô estarem em 
permanente evolução. Ou seja, Lair se supera a si próprio e com 
isso nos deixa entusiasmados com a potencialidade da pecuária 
leiteira brasileira.

Dalila Cleopath Camargo Botelho de Moraes Toledo nos dá 
exemplo semelhante, porém com relação à pecuária de corte. 
A trajetória de nossa homenageada nesse setor confi rma a 
heterogeneidade do rebanho bovino brasileiro e nossa capacidade 
de gerar animais de elite que, por sua vez, colaboram para qualifi car 

cada vez mais as características genéticas de nosso rebanho. 
O agronegócio brasileiro tem dois aliados de valor inestimável. 

Um é a ciência; o outro são os veículos de comunicação. 
Desde as fazendas experimentais que surgiram no Brasil 

no século 19, passando pelos institutos de pesquisa, escolas 
superiores de agricultura, veterinária e zootecnia; e fi nalmente 
se chegando à criação da Embrapa, em 1973, a ciência esteve 
na raiz da evolução da agropecuária brasileira. Por essa razão 
escolhemos Sinval Silveira Neto, entomologista e professor titular 
da Esalq, para homenageá-lo como destaque na área de ensino 
e pesquisa. 

Da parte dos veículos de comunicação, nosso homenageado 
é Demétrio Costa, jornalista e diretor da DBO, editora que, com 
suas revistas, ajuda o agronegócio a se comunicar consigo mesmo 
e também serve de vitrine para que nossa agropecuária possa ser 
vista pelo conjunto da sociedade brasileira.

Para que as atividades individuais de pecuaristas e agricultores 
ganhem a forma de um conjunto, são necessários gestores e 
lideranças que tenham a capacidade de corrigir desequilíbrios, 
injetar dinamismo e introduzir inovações no sistema agropecuário. 
É por reunir essas virtudes que homenageamos, como 
Personalidade do Ano, a secretária de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, engenheira agrônoma Mônika 
Bergamaschi. 

Primeira mulher a assumir o cargo em mais de 100 anos 
de existência da Secretaria, Mônika Bergamaschi caracterizou 
sua gestão por ações pautadas em sustentabilidade. Para 
tanto, deu ênfase a aspectos como pesquisa, extensão rural, 
defesa agropecuária, crédito, seguro, acesso a mercados, 
desburocratização, fomento, organização e incremento da gestão.

Esta edição do Jornal dos Criadores é dedicada aos 88 anos 
da ABC e aos nossos homenageados.  A qualidade 
deles mostra que a agropecuária brasileira 
tem um duplo privilégio: conta com boas 
mãos para conduzi-la para o futuro; conta 
com boas cabeças para indicar os melhores 
caminhos.

Luis Alberto Moreira Ferreira,
Presidente do Conselho de 
Administração da ABC
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Comemoração 
à pecuária brasileira
Homenagem a Personalidades do Ano pela ABC é 
uma forma de comemorar os avanços e conquistas da 
pecuária brasileira nas esferas pública e privada.
Reconhecimento a empresários e 
profi ssionais de primeira linha em 
suas áreas, um ambiente agradável ga-
rantido pelo Anhembi Tênis Clube, na 
zona oeste da capital paulista, e a pre-
sença de cerca de 200 ilustres con-
vidados e seus familiares garantiram 
o sucesso das comemorações dos 88 
anos de fundação da Associação Bra-
sileira de Criadores (ABC), na noite 
de 1º de dezembro último.

O presidente da ABC, Luis Alberto 
Moreira Ferreira, abriu os trabalhos 
agradecendo a presença de todos 
– especialmente do ex-ministro da 
Agricultura Roberto Rodrigues, do 
ex-secretário de Agricultura de São 
Paulo João Carlos de Souza Meirelles 
e do novo diretor da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
da Universidade de São Paulo (Esalq/
USP), Luiz Gustavo Nussio. 

Na sequência, Luis Alberto anunciou 
três atividades relevantes que a ABC 
iniciou em 2014 e serão apresentadas 
publicamente em 2015. Uma delas é a 
edição de um livro que contará a his-

tória da ABC retratando, ao mesmo 
tempo, a evolução da pecuária pau-
lista e brasileira. Outra atividade é a 
formatação de um portal na internet 
com informações sobre a carne e o 
leite bovinos, e também sobre pes-
quisas científi cas e tecnológicas em 
pecuária. “Além disso, assumimos a 
gestão de outra importante entidade 
para a pecuária brasileira, o Serviço 
de Informação da Carne (SIC), para 
o qual estamos planejando uma série 
de ações”, afi rmou Luis Alberto. (Veja 
mais informações na página 12)

Luis Alberto agradeceu também aos 
homenageados pela ABC em 2014. 
“São profi ssionais, empresários e lide-
ranças que exemplifi cam o que há de 
melhor em nossa agropecuária”, disse. 
Foi escolhida pela ABC como Perso-
nalidade do Ano a secretária de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, a engenheira agrônoma 
Mônika Bergamaschi. Como Destaque 
em Pecuária de Corte, recebeu a ho-
menagem a criadora de nelore mocho 
da marca Da-Car, Dalila Cleopath Ca-

Mesa solene nos 88º 
aniversário da ABC: Carlos 
Alberto de Souza, Jorge 
Rubez, Luiz Gustavo 
Nussio, Luis Alberto 
Moreira Ferreira, Mônika 
Bergamaschi, Carlos 
Eduardo Moreira Ferreira 
e Roberto Rodrigues. 

margo Botelho de Moraes Toledo. Já na 
categoria Pecuária de Leite, foi desta-
que, pela terceira vez, o proprietário 
dos Laticínios Xandô e maior produtor 
de leite do País, com 70 mil litros/dia, 
Lair Antônio de Souza, de Araras (SP). 
Lair recebeu, ainda, o diploma de sócio 
emérito da ABC. 

O entomologista Sinval Silveira Neto, 
professor da Esalq/USP e curador do 
Museu de Entomologia da mesma Uni-
versidade, foi o laureado na categoria 
Ensino e Pesquisa e, fi nalmente, o dire-
tor-executivo da DBO Editores, o jor-
nalista Demétrio Costa, que mantém, 
com sucesso, três publicações voltadas 
à pecuária e à agricultura, recebeu a 
homenagem na categoria Mídia. 

Uma “homenagem surpresa” foi fei-
ta, ainda, pelo presidente da ABC ao 
professor Nussio, novo diretor da 
Esalq, que se comprometeu, durante 
a solenidade, reforçar a “proximida-
de entre a Universidade e a socieda-
de, sobretudo entre os pecuaristas e 
agricultores do País”.  
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A força do trabalho conjunto
A secretária de Agricultura paulista, MÔNIKA BERGAMASCHI, 
destacou a importância da colaboração para o êxito do agronegócio.

“Ainda há muito tra-
balho a ser feito no 
âmbito da Secreta-
ria de Agricultura e 
Abastecimento do 
Estado de São Paulo, 
e, independentemen-

te de quem for ocupar o cargo a partir 
do ano que vem, é importante que se 
mantenha uma continuidade em relação 
a vários projetos e se estimulem novos”, 
pontuou, na noite do dia 1º de dezembro, 
no Anhembi Tênis Clube, na capital pau-
lista, a secretária de Agricultura paulista, 
Mônika Bergamaschi. “E este trabalho, é 
bom lembrar, não se trata de tarefa só de 
governo, nem mesmo só da iniciativa pri-
vada ou de associações e cooperativas. É, 
sim, uma tarefa conjunta.”

A engenheira agrônoma formada pela 
Unesp foi a homenageada de 2014 da 
ABC na categoria principal, “Personali-
dade do Ano”. Coube ao presidente da 
entidade, Luis Alberto Moreira Ferreira, 
e ao ex-ministro da Agricultura e atual 
coordenador do Centro do Agronegócio 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro), 
Roberto Rodrigues, entregarem a co-
menda a Mônika Bergamaschi, a primeira 
mulher a ocupar o mais alto posto em 
124 anos de existência da Secretaria.

Moreira Ferreira, ao justifi car a homena-
gem, lembrou que “para que as atividades 
individuais de pecuaristas e agricultores 
ganhem a forma de um conjunto, são 
necessários gestores e lideranças que 
tenham a capacidade de corrigir dese-
quilíbrios, injetar dinamismo e introduzir 
inovações no sistema agropecuário. É 
por reunir essas virtudes que temos aqui 
hoje a secretária Mônica Bergamaschi”, 
disse.

Sem revelar se gostaria ou não de se 
manter à frente da secretaria no próxi-
mo mandato do governador reeleito Ge-
raldo Alckmin (PSDB), Mônika destacou 
que, “não importa o lado em que eu vou 

estar a partir do ano que vem. Essencial é 
que sempre continuarei trabalhando no 
setor”. E acrescentou: “Quem bebe da 
‘cachaça’ do agronegócio não consegue 
abandoná-la”.

Sem aftosa
Falando num ambiente eminentemente 
de criadores de gado de leite e de cor-
te, a engenheira agrônoma – que tam-
bém foi ao evento como representante 
ofi cial do Governador Geraldo Alckmin 
– lembrou que a pecuária ocupa um ter-
ço das áreas agricultáveis do Estado de 
São Paulo e que a atividade convive com 
propriedades altamente tecnifi cadas e 
outras ainda muito aquém do desejável. 
“Temos 22 milhões de hectares de área 
agricultável no Estado, sendo 7,4 milhões 
de pastos. Infelizmente, não raro nos de-
paramos com altos níveis de degradação, 
como áreas erodidas, com voçorocas e 
também tomadas por cupinzeiros”, diz. 

Para recuperar essas pastagens e garan-
tir maior sustentabilidade da pecuária 
paulista, a secretária citou o programa 
Integra São Paulo, criado em sua gestão, 
“voltado para pecuaristas de qualquer 
porte, interessados em recuperação de 
pastagens, em melhorias genéticas e até 
em fazer integração lavoura-pecuária-fl o-
resta”. Destacou também o fato de São 

Paulo estar caminhando para completar 
18 anos sem nenhum caso de febre af-
tosa: “Concluímos a vacinação no último 
dia 30 de novembro e aguardamos, sem 
dúvida nenhuma, superar a nossa marca 
de 99% de cobertura vacinal voluntária, 
em declaração que deverá ser feita em 
27 de dezembro”.

Elogiando outro homenageado da noite, 
o maior produtor de leite do Brasil, pro-
prietário dos Laticínios Xandô, de Ara-
ras (SP), Lair Antônio de Souza, Mônika 
Bergamaschi ressaltou os programas go-
vernamentais voltados à pecuária leiteira, 
principalmente aqueles que garantem 
fi nanciamento a juro zero de máquinas 
e equipamentos para o setor, como or-
denhadeiras e tanques de expansão. “É 
esta linha de trabalho, de atendimento 
ao produtor paulista, que a Secretaria 
de Agricultura vem seguindo há muitos 
anos, sempre em conjunto com o que 
nos orienta, o setor privado, por inter-
médio das Câmaras Setoriais, que tanto 
têm contribuído para o nosso desenvol-
vimento.”

A secretária garantiu, ao fi m de seu 
discurso de agradecimento, que o go-
verno do governador Geraldo Alckmin 
“estará sempre de portas abertas para 
que poder público e produtores rurais 
possam desenvolver juntos todo o tra-
balho necessário”.  

Mônika 
Bergamaschi 
recebeu as 
homenagens da 
ABC pelas mãos 
e Luis Alberto e 
Roberto Rodrigues.
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Simplesmente 
o maior do País
LAIR ANTÔNIO DE SOUZA, homenageado pela terceira vez na ABC 
na categoria Pecuária de Leite, ganhou também o título de sócio emérito.

O empresário Lair 
Antônio de Souza, 
proprietário do La-
ticínios Xandô, em 
Araras (SP), produ-
tor do leite tipo A 
de mesma marca, 

considera seu trabalho como hobby, 
pelo prazer que lhe proporciona. “Tra-
balhar é um hobby. E enfrentar desa-
fi os é tornar este hobby mais emocio-
nante”, costuma dizer. Com o espírito 
empreendedor que lhe permitiu in-
vestir, desde jovem, em várias empre-
sas, como de fertilizantes, de suco de 
laranja, de leite e do ramo imobiliário, 
Lair Antônio de Souza é, atualmente, o 
maior produtor individual de leite do 
País – são 70 mil litros diários de um 
rebanho de 1.700 vacas holandesas pu-
ras em lactação.

Pela importância de seu trabalho no 
setor leiteiro, a ABC homenageou Lair 
Antônio de Souza na categoria Pecu-

ária Leiteira e, além disso, na mesma 
ocasião, promoveu-o a sócio emérito 
da entidade. “Com sua excepcional 
Fazenda Colorado, em Araras, esse 
antigo associado da ABC nos ensina 
que os resultados da produção leitei-
ra são diretamente proporcionais aos 
investimentos em gestão do negócio 
e em inovação tecnológica. Esta é a 
terceira vez que convidamos Lair para 
homenageá-lo – e essa reincidência se 
deve ao fato de a produção e a quali-
dade do leite Xandô estarem em per-
manente evolução. Ou seja, Lair se su-
pera a si próprio e com isso nos deixa 
entusiasmados com a potencialidade da 
pecuária leiteira brasileira”, disse o pre-
sidente da ABC, Luis Alberto Moreira 
Ferreira.

Instalações 
ultramodernas
Os sócios da ABC José Luiz de Paula Edu-

ardo e Carlos Eduardo Mo-
reira Ferreira entregaram 
o prêmio ao pecuarista de 
leite, que escolheu seu fi lho, 
Carlos Alberto de Souza, 
para discursar em seu nome. 
Durante o discurso, Carlos 
Alberto destacou que falava 
não só em nome do seu pai, 
mas também representava 
seus irmãos Luiz Antônio, 
Regina Helena e Célia Ma-
ria. “Receber homenagens e 
reconhecimento dos traba-
lhos feitos é sempre gratifi -
cante. E se torna ainda mais 
honroso quando a recebo 
de entidades da relevância 
da ABC que, nos seus 88 
anos de fundação, desempe-
nha um grande papel no de-
senvolvimento da pecuária 

nacional”, disse, em nome de Lair, Carlos 
Alberto.

O fi lho do pecuarista aproveitou a 
ocasião para exibir um vídeo do que 
é, atualmente, o orgulho dos Laticínios 
Xandô: instalações ultramodernas, que 
compreendem um estábulo totalmente 
climatizado para garantir conforto ao 
rebanho, além de um carrossel de orde-
nha, que permite ordenhar, rapidamente, 
72 vacas ao mesmo tempo. São 33 mil 
metros quadrados de instalações, inau-
guradas em janeiro de 2012.

Segundo Carlos Alberto, a nova tecnologia, 
que demandou investimentos de R$ 8.500 
por animal, permitiu reduzir em 12 graus a 
temperatura interna dos galpões em rela-
ção à temperatura externa. “Por mais ven-
tiladores e aspersores que colocávamos, 
não estava adiantando, pois Araras está 
em uma região muito quente”, diz. Assim, 
os novos galpões, climatizados, “fi zeram 
com que os animais produzissem de três 
a quatro quilos a mais de leite e, provavel-
mente, uma cria a mais em sua vida pro-
dutiva”, disse o fi lho de Lair, lembrando 
que o leite tipo A tem, obrigatoriamente, 
pela legislação brasileira, de ser retirado e 
envasado dentro da própria propriedade. 
“Com as novas instalações, do pé da vaca 
até o envase do leite são apenas 39 me-
tros lineares, garantindo maior conforto 
aos animais e, consequentemente, maior 
produção leiteira”, diz Carlos Alberto. E 
não é só isso: ele anunciou que o rebanho 
holandês da Xandô agregou, em dezem-
bro, mais três vacas vitalícias, totalizando 
dez leiteiras especialíssimas. Vacas vitalícias 
são aquelas que, durante sua vida, produ-
ziram mais de 100 mil litros de leite. “Isso 
num período de cinco anos, ou seja, nos-
sas dez vacas vitalícias nos presentearam 
com um milhão de litros de leite. Para-
béns ao trabalho de meu pai”, fi nalizou 
Carlos Alberto.  

Lair (sentado) recebeu o título sócio emérito da ABC 
das mãos do presidente Luis Alberto Moreira Ferreira
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Prêmios já são tradição
Criadora de nelore mocho, DALILA TOLEDO 
coleciona medalhas por seu plantel altamente selecionado.

Além da marca de 
nelore mocho Da-
-Car, prêmios tam-
bém estão virando 
tradição para a pe-
cuarista Dalila Cle-
opath Camargo Bo-

telho de Moraes Toledo, selecionadora, 
há 18 anos, de gado desta raça. Há 
três anos consecutivos, por exemplo, 
ela tem se destacado na liderança do 
ranking do nelore mocho da Associa-
ção dos Criadores de Nelore do Brasil 
(ACNB), referência para criadores da 
raça. E não é só isso. Na Expo Rio Pre-
to, em São José do Rio Preto (SP), foi 
escolhida como Melhor Expositora e 
Melhor Criadora em 2012. Em Ubera-
ba (MG), a Meca do zebu brasileiro, o 
nelore mocho da Da-Car deu a Dalila 
os mesmos títulos, no mesmo ano. Já 
na tradicional Emapa, em Avaré (SP), foi 
premiada em 2013 e 2014 como me-
lhor expositora e criadora. Ainda em 
2014, além da Emapa, a selecionadora 
da marca Da-Car arrebatou os mes-
mos títulos na Expoinel MT, em Cuiabá.

Como se não bastassem tantos prêmios, 
Dalila faturou também a homenagem da 
ABC em 2014, na categoria Pecuária de 
Corte. “A trajetória de nossa homenage-
ada confi rma a heterogeneidade do reba-
nho bovino brasileiro e nossa capacidade 
de gerar animais de elite que, por sua vez, 
colaboram para qualifi car cada vez mais 
as características genéticas de nosso re-
banho. Além de ajudar a introduzir novas 
raças no Brasil, Dalila se tornou exemplo 
na criação de nelore mocho de elite da 
marca Da-Car”, pontuou o presidente da 
ABC, Luis Alberto Moreira Ferreira. 

Dalila recebeu o prêmio da ABC pelas 
mãos do ex-secretário de Agricultura 
paulista, João Carlos de Souza Meirelles, 
que atualmente ocupa o cargo de asses-
sor especial do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e do conselheiro da 
ABC, José Ricardo Rezende.

Embora tenha se notabilizado por causa 
da marca Da-Car – mesmo nome de sua 
fazenda, situada em Santa Maria da Serra, 
interior paulista –, Dalila tem longa tra-
jetória na pecuária de corte, incluindo aí 
outras raças, como a Caracu, que seu pai 
criava quando ainda era menina, além de 
Chianina e Marchigiana, que mais tarde 
importou da Itália. Quando se deparou, 
porém, com o nelore mocho, em uma 
viagem que fez à Índia, nesta raça fi cou, 
“pelo seu temperamento melhorado, 
pois é dócil, rústico e fácil de manejar”, 
diz a pecuarista.

Satisfação e orgulho
Esta piracicabana apaixonada pela vida no 
campo recebeu todo o incentivo do seu 
marido, o empresário Carlos de Moraes 
Toledo, para tocar à frente a pecuária na 
fazenda que herdou do pai. “Estudei em 
São Paulo, no Colégio Santa Marcelina, fi z 
cursos de pintura, porcelana, piano, harpa. 
Mas o que gostava mesmo era de fazen-
da”, conta Dalila. “Embora meu marido 
fosse empresário e não tivesse afi nidade 
com pecuária, me deu todo o apoio para 
continuar com o gado.”

Mesmo orgulhando-se bastante de todos 
os prêmios que recebeu, Dalila comen-
tou, em seu discurso, que o que a deixa 

mais feliz, mesmo, “é quando eu vejo os 
fi lhos de touros nossos produzindo mui-
to bem; a bezerrada boa e bonita me traz 
muita satisfação”. 

Entre os animais que se destacam pela 
fertilidade, rusticidade, padrão racial 
e beleza no plantel de Dalila estão 
Formiga Da-Car, melhor progênie da 
ExpoZebu 2012 e melhor matriz no 
ranking da ACNB 2011/2012. Trata-se 
de uma vaca produtora de genética 
campeã, com todas as progênies pre-
miadas. “Formiga é mãe só de fi lhos 
premiados. É algo muito difícil de acon-
tecer”, orgulha-se Dalila. 

 “Tudo na criação tem seu lado bom. Traz 
satisfação, alegria. Fico orgulhosa de ver 
que estamos conseguindo alguma coisa 
sempre”, diz a criadora, que privilegia na 
seleção de animais de elite uma descen-
dência efetivamente produtora de carne 
a pasto, e não somente um gado para ser 
exibido nas pistas.

Há três anos em parceria com a Associa-
ção Nacional de Criadores e Pesquisado-
res (ANCP) e a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ), o melhora-
mento genético na Fazenda Da-Car foi 
acelerado. “A parceria mudou a qualidade 
do nosso gado, melhorou muito nosso 
nível”, conta Dalila.  

Dalila Toledo, seu fi lho José Carlos, o conselheiro da ABC José Ricardo Rezende 
e João Carlos Meirelles, assessor especial do governador Geraldo Alckmin. 
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Aos presentes no 
Anhembi Tênis Clu-
be, em São Paulo, na 
noite do dia 1º de de-
zembro, o homena-
geado da Associação 
Brasileira de Criado-

res (ABC) na categoria Ensino e Pesquisa, 
o professor Sinval Silveira Neto, deu uma 
interessante aula de entomologia. Em seus 
agradecimentos, simpaticamente deixou 
claro: “Vou falar de insetos, que, afi nal, é 
de tudo o que eu entendo”. E começou, 
com o carisma de professor homenage-
ado por 24 anos consecutivos na Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), 
a discorrer sobre características de ves-
pas predadoras de aranhas, de mariposas, 
e sobre a imensa capacidade de adaptação 
que têm os insetos – presentes no planeta 
desde a era Devoniana, muito anterior aos 
humanos –, tornando um desafi o arranjar 
meios de controlar, por exemplo, espécies 
que se tornam pragas agrícolas, de animais 
e até humanas. “Apesar de os insetos te-
rem milhões de anos de evolução à nossa 
frente, temos, porém, algo especial: a inte-
ligência”, disse o docente. 

O titular em Entomologia da Esalq/USP 

E N S I N O  E  P E S Q U I S A

Uma vida dedicada 
aos insetos
O professor e entomólogo da Esalq/USP SINVAL SILVEIRA NETO 
foi o homenageado da ABC na categoria Ensino e Pesquisa

recebeu a premiação da ABC pelas mãos 
do também professor Antônio Roque De-
chen, especialista em solos, e pelo conse-
lheiro da ABC Ney Soares Piegas. A justifi -
cativa dada para a homenagem, segundo o 
presidente da ABC, Luis Alberto Moreira 
Ferreira, foi o “valor inestimável” que a 
ciência presta ao agronegócio. “Desde as 
fazendas experimentais que surgiram no 
Brasil no século 19, passando pelos insti-
tutos de pesquisa, escolas superiores de 
agronomia, veterinária e zootecnia, e fi -
nalmente chegando à criação da Embrapa, 
em 1973, a ciência esteve na raiz da evo-
lução da agropecuária brasileira. Por essa 
razão escolhemos o professor Sinval para 
homenageá-lo como destaque na área de 
ensino e pesquisa”, disse Luis Alberto.

Anastrepha sinvali
Em seu discurso, o professor Sinval ga-
rantiu que a premiação que recebia da 
ABC era “o máximo” que poderia che-
gar em sua carreira. “Já fui homenageado 
várias vezes, só que dentro da Univer-
sidade. Por isso, receber um reconhe-
cimento também de fora do campus é 
extremamente gratifi cante”, disse. Em 
1978, inclusive, o entomólogo foi escolhi-

do como o “melhor professor” da Esalq.

O professor Sinval Silveira Neto é, de 
fato, uma sumidade no tema entomo-
logia. Já aposentado, tem 123 trabalhos 
de sua autoria, sete capítulos de livros 
e mais nove livros publicados. Orien-
tou 26 alunos de mestrado e 13 de 
doutorado e participou de 282 bancas 
examinadoras. Como membro do De-
partamento de Entomologia da Esalq, 
foi responsável pela disciplina de Pragas 
das Plantas Cultivadas. Nos cursos de 
pós-graduação, ministrava as disciplinas 
de Ecologia e Taxonomia dos Insetos. 
Já como pesquisador, dedica-se princi-
palmente às linhas de ecologia, levanta-
mento e identifi cação de insetos, análise 
faunística e entomologia agrícola. 

Recebeu o Prêmio Edilson Oliveira, ou-
torgado pela Sociedade Entomológica do 
Brasil, pela sua contribuição ao tema. Tan-
ta dedicação contribuiu para que o pro-
fessor e pesquisador Roberto Antônio 
Zucchi batizasse de Anastrepha sinvali – 
referência ao nome de Sinval – uma nova 
espécie de vespa por ele descoberta. 

Embora esteja atualmente aposenta-
do da função de professor, Sinval Sil-
veira Neto não deixou a Universida-
de. Como uma das autoridades mais 
reconhecidas em sua especialidade, 
ele agora é o curador do Museu de 
Entomologia da Esalq, do qual muito 
se orgulha e, sem trocadilhos, faz um 
trabalho “de formiguinha”. O museu, 
conforme relata, tem uma coleção de 
insetos de todo o Brasil, compreen-
dendo nove mil espécies, das quais 
6.500 já foram identifi cadas, devida-
mente classifi cadas e fotografadas. 
“Qualquer pessoa pode acessar essas 
informações por meio do site do Mu-
seu de Entomologia” (www.me.esalq.
usp.br), orgulha-se o, mais uma vez, 
homenageado.  

O professor Sinval Silveira Neto entre Antônio Roque Dechen e Ney Soares Piegas.
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M Í D I A

Um produto essencial 
para o leitor
O jornalista DEMÉTRIO COSTA, da DBO Editores, 
destacou a importância que as revistas que publica 
têm para pecuaristas e agricultores brasileiros. 

O jornalista Demé-
trio Costa, um dos 
sócios-proprietários 
da DBO Editores, 
juntamente com 
seus irmãos, Daniel 
Bilk Costa e Odemar 

Costa, garante que a escolha de um foco 
e o zelo pela sua manutenção fazem com 
que a revista DBO, principal publicação 
da casa, venha se destacando até hoje, 33 
anos após sua primeira edição, como refe-
rência no segmento de pecuária de corte. 
E mais: “Fundamental também é fazer um 
produto que seja não só importante, mas 
essencial para o leitor”, afi rmou. 

Demétrio Costa, que também é o diretor-
-executivo da editora, foi o homenageado 
de 2014 da ABC como destaque na cate-
goria Mídia. “A DBO Editores, com suas 
revistas e portal, ajuda o agronegócio a se 
comunicar consigo mesmo e serve, além 
disso, de vitrine para que nossa agrope-
cuária possa ser vista pelo conjunto da 
sociedade brasileira”, justifi cou a home-
nagem o presidente da ABC, Luis Alberto 
Moreira Ferreira, que convidou o também 
jornalista e dono da Publique, Carlos Al-

berto da Silva (homenageado da ABC 
em 2013), e o conselheiro da ABC, José 
Roberto Ferreira Martins, a entregarem o 
prêmio a Demétrio Costa. 

Fazem parte da editora as revistas DBO 
(mensal, 20 mil exemplares), voltada à pe-
cuária de corte; Mundo do Leite (bimes-
tral, 20 mil exemplares), especializada em 
pecuária leiteira, e AgroDBO (mensal, 18 
mil exemplares), focada na agricultura de 
grãos. Além disso, todo mês de fevereiro 
a editora lança o Anuário DBO, que traz 
o resumo da pecuária de corte, de leite 
e de leilões referente ao ano anterior, e 
mantém, na internet, o Portal DBO, com 
notícias diárias sobre agropecuária. Refe-
rência em notícias sobre leilões de animais 
de produção – aliás, a DBO começou, na 
verdade, como um jornal exclusivo do 
universo leiloeiro –, a revista orgulha-se 
de deter também “o único banco de da-
dos com os resultados dos principais re-
mates do País”, disse o diretor-executivo 
da DBO.

Caminho sem volta
Em seu discurso de agrade-
cimento, Demétrio Costa 
lembrou que neste ano está 
completando meio século 
de jornalismo. Nascido em 
Urussanga, no sul de Santa 
Catarina, ele veio para São 
Paulo aos 15 anos, acom-
panhando seu irmão mais 
velho, Odemar, que havia 
conseguido um trabalho de 
locutor na Rádio Bandei-
rantes. Logo que chegou, 
Demétrio, “fanático” por 
noticiário, conseguiu um 
emprego noturno “e clan-

destino, porque era menor”, como reda-
tor na mesma rádio, inaugurando a sua 
carreira jornalística. 

Antes de fundar a DBO, o jovem jorna-
lista teve uma ascensão meteórica na im-
prensa brasileira, atuando como repórter 
no Jornal da Tarde e em seguida nas TVs 
Bandeirantes e Tupi, além das rádios Tupi, 
Difusora e Capital. Foi também professor 
de jornalismo na Faap e, por fi m, encerrou 
sua carreira na grande imprensa como 
chefe de jornalismo na TV Cultura, nos 
conturbados tempos da ditadura militar.

Quando fi nalmente decidiu investir no 
então Jornal DBO, focado principalmen-
te em leilões pecuários – sob protestos 
de alguns companheiros da imprensa, que 
chegaram a dizer que Demétrio estava 
“abandonando o jornalismo” –, ele sabia 
que seria um caminho sem volta. “Era um 
produto tão simples, mas imensamente 
gratifi cante”, conta Demétrio. “Eu sabia 
que estava construindo alguma coisa im-
portante, principalmente a partir do feed 
back que eu tinha dos criadores. Eles di-
ziam que, na nossa publicação, não se liam 
bobagens”. 

E continua: “O fato é que, atualmente, a 
DBO Editores, que sempre contou e con-
ta com um time de jornalistas especializa-
dos de primeira linha, pode se orgulhar de 
ter, nestes 33 anos que se completam em 
março próximo, contribuído com o gran-
de salto tecnológico que a pecuária brasi-
leira já deu e vem dando, tornando-se uma 
das principais do mundo”. Demétrio des-
taca, ainda, que talvez nada desse sucesso 
tivesse acontecido se o trabalho de toda 
a equipe da DBO Editores não estivesse 
“alicerçado em valores e princípios muito 
simples: honestidade, integridade, excelên-
cia e a indispensável separação dos objeti-
vos editoriais e comerciais”.  

Demétrio Costa, Carlos Alberto da Silva 
e José Roberto Ferreira Martins.
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88 anos pela pecuária
ABC foi pioneira 
em diversas 
atividades na 
pecuária brasileira
A ABC foi ofi cialmente fundada no dia 20 
de dezembro de 1926, com o nome de 
Federação Paulista de Criadores de Bo-
vinos (FPCB), em assembleia realizada na 
sede da Liga Agrícola Brasileira, no cen-
tro da cidade de São Paulo. 

Em 1951, por exigência da legislação, sua 
denominação foi alterada para Associa-
ção Paulista de Criadores de Bovinos. 
Em 1973, por iniciativa de seus dirigentes, 
passou a ter a denominação atual. 

Já em março de 1927, em convênio com 
o Ministério da Agricultura, a ABC orga-
nizou e implantou o Serviço de Registro 
Genealógico (SRG) das raças bovinas 
então criadas no Brasil. Tratava-se de um 
importante passo na organização da en-
tão primitiva pecuária brasileira, já que o 
registro genealógico permitia a elabora-
ção de relatórios sobre as condições dos 
rebanhos e a apresentação de sugestões 
aos criadores. 

Em 1929, o primeiro relatório do SRG in-
dicava a necessidade de diversifi cação de 
pastagens e plantação de forragens para 
corte, bem como explicava sobre silos 
e silagem. Sugeria o abate de vacas com 
reduzida produção de leite ou raquíticas, 

estimulava o emprego de reprodutores 
puro sangue e explicava a importância da 
veterinária. Ressaltava, ainda, a necessida-
de do treinamento de mão-de-obra en-
volvida no manejo dos rebanhos. Foram 
estudados pelo SRG 38 rebanhos paulis-
tas, 29 deles compostos por animais da 
raça Holandesa. As demais raças eram 
Schwys, Jersey, Dinamarquesa e Holstein 
Americana. 

Em 1945 a ABC iniciou mais uma im-
portante contribuição à pecuária, com a 
implantação do Serviço de Controle Lei-
teiro. O SCL consistia na verifi cação, por 
um técnico, do peso do leite extraído de 
cada vaca, nas duas ordenhas diárias, e da 
taxa média de gordura, dados que indica-
vam os animais com melhor performan-
ce na lactação e permitiam conhecer o 
valor real do rebanho. Os relatórios do 
SCL eram publicados mensalmente na 
Revista dos Criadores, o que ajudou a es-
timular o mercado e a valorizar as vacas 
mais produtivas tanto pela capacidade de 
lactação como pelo seu patrimônio ge-
nético com vistas a reprodução. 

O primeiro estudo sobre os resultados do 
SCL foi feito já em 1945. A lactação média 
dos rebanhos era de 700 kg/vaca/ano. 

Desenvolvimento ponderal
Apesar de sua maior dedicação ao setor 
leiteiro, a ABC exerceu iniciativas com 
benefícios exclusivos para a pecuária 
de corte. Uma delas foi a implantação 
do Serviço de Controle de Desenvol-

vimento Ponderal (SCDP), destinado à 
medição do ganho de peso dos animais. 
Implantado em 1967, o SCDP consistia 
na visita de técnicos da ABC às fazendas 
inscritas para pesagem dos animais no 
nascimento e nas idades de 205, 365, 550 
e 730 dias. Com base nos dados colhi-
dos, os criadores puderam conhecer o 
comportamento de seus animais, avaliar 
os processos utilizados para engorda, 
divulgar dados sobre ganho de peso em 
seu rebanho, verifi car a capacidade de 
transferência genética dos reprodutores 
utilizados e proceder à seleção de novos 
reprodutores. 

A ABC contribuiu signifi cativamente 
para a melhoria dos rebanhos tam-
bém por meio de seu Departamento 
de Assistência Técnica, que procurava 
resolver problemas apontados pelos 
criadores, e do Departamento Co-
mercial, responsável pela venda dos 
mais variados produtos agrícolas e 
veterinários. 

Outras duas atividades realizadas de 
forma pioneira pela ABC em São Paulo 
foram os leilões, a partir de 1954, e as 
exposições e feiras, que tiverem início 
em 1956 e serviram de base para as 
exposições nacionais de animais.  

Entre os anos de 1930 e 2000, a ABC 
contemplou os pecuaristas brasi-
leiros com a edição da Revista dos 
Criadores, publicação que, com seus 
artigos técnicos, servia de referência 
contínua para a promoção de melho-
rias no rebanho brasileiro.  

No início de suas atividades 
a ABC se dedicou à pecuária 
leiteira, à época mais extensa 
e comercial do que a de corte.  
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Galeria | registros 
do 88O aniversário da ABC

Carlos Eduardo Moreira Ferreira, conselheiro da ABC, 
entrega a placa de Destaque do Ano em pecuária 
de leite a Lair Antonio de Souza.

Lair Antonio de Souza e familiares.

Uma faca artesanal é entregue a Lair Antonio de Souza 
pelo vice-presidente do Conselho da ABC, José Luiz de 
Paula Eduardo.

Mônika Bergamaschi com sua mãe e pesquisadores da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

Roberto Rodrigues (centro) com Luis Alberto Moreira 
Ferreira e o conselheiro da ABC, Ney Soares Piegas.

Luis Alberto Moreira Ferreira e o novo diretor da Esalq, 
Luiz Gustavo Nussio.
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João Carlos de Souza Meirelles entrega a placa de 
Destaque do Ano em pecuária de corte à criadora 
Dalila de Moraes Toledo.

Silvio M. Crespi e Paulo Von Sydow

Ronaldo Narciso Ferreira, Wanda Geribello e 
Luis Alberto Moreira Ferreira.

Vera de Queiroz Ferreira Martins e 
Maria Inês de Paula Eduardo

Professor Sinval Silveira Neto (centro) com familiares, 
amigos e colegas da Esalq.

Christiano W. Simon e Antonio A. Certain

O vice-presidente do Conselho da ABC, José Luiz de Paula 
Eduardo, e o conselheiro José Roberto Ferreira Martins. 
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N OT Í C I A S

ABC fará gestão do SIC
Entidade também lançará livro e portal em 2015

Portal
A ABC está trabalhando também para a publicação de um 
portal que abrigará quatro sites: um institucional, com in-
formações gerais sobre a entidade; um com informações 
sobre leite bovino e outro sobre carne bovina, destinados 
ao público em geral; e um quarto, sobre pesquisa científi ca e 
tecnológica em pecuária, destinado a criadores e profi ssio-
nais da cadeia produtiva da pecuária. “Para a formatação do 
portal consultamos pesquisadores do Instituto de Zootecnia, 

do Instituto de Tecnologia e Alimentos, da Esalq e da Faculda-
de de Engenharia de Alimentos da Unicamp”, informou Luis 
Alberto. O presidente da ABC destaca que o portal será um 
meio de a ABC atuar como difusora do conhecimento: “Enti-
dades de pesquisa brasileiras já acumulam um enorme esto-
que de conhecimento na área da pecuária; nossa disposição 
na ABC é ajudar a fazer com que esse conhecimento chegue 
à sociedade e aos pecuaristas”. 

O Serviço de Informações da Carne (SIC) será reativado em 2015, 
quando passará a ser gerenciado pela ABC. A medida foi acordada 
entre o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Expor-
tadoras de Carnes, Abiec, Antonio Jorge Camardelli, e o presidente 
do conselho de administração da ABC, Luis Alberto Moreira Fer-
reira. “O SIC é um organismo importantíssimo para toda a cadeia 
pecuária e acordamos com a Abiec em reativá-lo em 2015 sob 
a gestão da ABC”, disse Luis Alberto – que não só atuou para a 
constituição do SIC como foi seu primeiro presidente. 

O SIC foi criado em abril de 2002 por sugestão do então presi-
dente do Fundepec (Fundo para o Desenvolvimento da Pecuá-
ria), Ovídio Carlos de Brito. A iniciativa foi inspirada no Centre 
d’Information des Viandes, da França. Na época, várias entidades 
relacionadas à pecuária se cotizaram para viabilizar o funciona-
mento do Serviço. Além de ter constituído um site, por vários 

anos o SIC se fez presente em eventos para divulgar a carne bo-
vina. “O objetivo primordial do SIC é levar para a sociedade in-
formações nutricionais e culinárias a respeito da carne bovina, de 
modo a incentivar seu consumo de maneira prazerosa e saudável”, 
lembra Luis Alberto. “Vamos retomar as atividades do SIC para 
que ele cumpra seu importante papel na cadeia pecuária e também 
junto à sociedade”.

Ainda não há uma data prevista para a retomada das atividades. 
“Estamos tomando pé da situação administrativa e fi scal e inician-
do o planejamento de atividades do SIC para o curto e médio pra-
zo”, informou Luis Alberto. Apesar de toda a disposição da ABC, 
Luis Alberto considera que o pleno êxito do SIC somente será 
alcançado com a participação das entidades da cadeia pecuária. “O 
SIC é uma iniciativa coletiva, com a busca de resultados também 
coletivos”.  

Livro
Encontra-se também em elaboração um livro que contará a 
trajetória da ABC, com foco em suas iniciativas e contribui-
ções à pecuária. A decisão de fazer o livro já havia sido to-
mada em 2013, “mas não queríamos começar os trabalhos 
sem antes completar nossa coleção da Revista dos Criado-

res, que servirá de fonte valiosa de consulta”, contou Luis 
Alberto. “Por isso agradecemos à Biblioteca da Esalq, que 
tão gentilmente nos cedeu os números que faltavam; assim, 
temos a coleção completa da revista, que circulou de 1930 
a 2000”.  

O objetivo do SIC é informar a sociedade 
sobre as virtudes da carne bovina. 
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