Formatura 1970

Atual

Aliomar
Nome completo: Aliomar Gabriel da Silva
Cidade de origem: São João da Boa Vista – SP
Endereço de e-mail: aliomargabrieldasilva@hotmail.com

Biografia:
Nascido na área rural do município de São Paulo – sim, a cidade de São
Paulo já teve área rural! – Aliomar viveu sempre próximo ao campo. Na
época, seu pai trabalhava como responsável pelo estábulo – chamado
leiteria – do Colégio Adventista Brasileiro. Depois viveu na Fazenda do
Banco em Guararema e na Fazenda Paraíso em São João da Boa Vista. Este
contato direto com o campo despertou nele o desejo de estudar e ser
agrônomo. Na ESALQ morou na Casa do Estudante e se especializou em
Zootecnia.
Na segunda-feira imediatamente após a formatura já estava trabalhando
nas Rações Anhanguera como Assistente Técnico onde ficou por um ano.
Fazia assistência técnica em avicultura e bovinocultura de corte e leite em
todo o estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas Gerais e sul do
Rio de Janeiro. Foram cerca de 100.000 km percorridos e muito
aprendizado prático.

Em fevereiro de 1973 recebe convite para ser professor do Departamento
de Zootecnia da Faculdade de Agronomia e Zootecnia “Manoel Carlos
Gonçalves” da Fundação Pinhalense de Ensino. A Fundação precisava de
professor para está área, consultou a ESALQ e o Prof. Dr. Aristeu Mendes
Peixoto indicou o seu nome. Novo desafio, mas também novas
oportunidades. Lá, durante seis anos lecionou a matéria “Criação e
manejo dos animais domésticos” para alunos do quarto ano. Neste
período, aproveitando a disponibilidade de tempo e com bolsa da CAPES
voltou à ESALQ e cursou o mestrado em “Nutrição Animal e Pastagens”.
Em meados de 1975, recebe contato da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa e convite para entrevista. A Embrapa, criada em
1973, estava se instalando. O Prof. Dr. Almiro Blumenschein, que fazia
parte da primeira diretoria da Embrapa, contata a ESALQ à procura de
profissionais da área animal. O Prof. Dr. Vidal Pedroso de Faria indica
Aliomar. O primeiro contato foi na própria ESALQ com Dr. Mateus
Bressan, então Chefe do Departamento de Recursos Humanos e Dr.
Delmar Marquetti, Chefe do Departamento Técnico Científico. Em seguida
foi à Brasília conversar com o Prof. Almiro. Entusiasmado com a ideia da
Embrapa aceita o convite. Em 20 de novembro de 1975 assina contrato de
trabalho com a Embrapa e recebe a incumbência de montar, na área da
Fazenda Canchim, antiga Fazenda de Criação de São Carlos do Ministério
da Agricultura, a Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de
São Carlos – UEPAE São Carlos, hoje Embrapa Pecuária Sudeste. Após dois
anos e oito meses é transferido para o Departamento Técnico Científico –
DTC, em Brasília. Em São Carlos fica instalada a UEPAE, com 17
pesquisadores, os primeiros laboratórios e projetos de pesquisas em
andamento. No DTC a missão é auxiliar a montagem das unidades de
pesquisas por todo o Brasil. São dois anos intensos. Muitas unidades da
Embrapa estavam se instalando em todas as regiões do país. Em 1980 é
enviado para a Michigan State University nos Estados Unidos para cursar o
PhD em Dairy Science com ênfase em nutrição de bovinos leiteiros e
estatística experimental. De volta, em 1984, é lotado no Departamento de
Planejamento e Programação da Pesquisa – DPP, em Brasília. No DPP é
nomeado coordenador da programação da pesquisa com a missão de
coordenar toda a programação de pesquisa da Embrapa.
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Em 1989 é novamente transferido para São Carlos, SP, para a agora
Embrapa Pecuária Sudeste. A partir de 1996 é nomeado, por dois
períodos, Chefe Geral desta unidade da Embrapa. Em 2004 volta para a
sede em Brasília como Assessor da Presidência da Embrapa. Neste mesmo
ano, durante oito meses ocupa a Chefia Geral da Embrapa Trigo.
Em 2007 aposenta-se e inicia nova fase. Estabelece-se como Consultor em
Pecuária de Corte e Leite. Desde então tem se mantido bastante ativo
neste trabalho.
Além da Embrapa, é membro do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal –
CBNA, onde, desde 1992 faz parte da diretoria; e membro do Conselho
Deliberativo do Instituto Adventista de Ensino. Também fez parte do
Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Sergipe – EPEASE.
Na área técnica pesquisou e publicou trabalhos relacionados com nutrição
de bezerros e vacas leiteiras, cinética da digestão ruminal e utilização de
pastagens por bovinos. Foi consultor ad hoc da FAPESP e CNPq. Ainda atua
como consultor ad doc de revistas científicas.
Em 1973 conheceu Dulce Guilhém com quem se casou e tem dois filhos: o
mais velho, Flávio, é engenheiro de produção, reside em São Paulo e
trabalha na área da tecnologia de informação e, a mais nova, Mariana, é
médica dermatologista, reside e trabalha em Barueri.
Aliomar e Dulce tem aproveitado a disponibilidade de tempo da
aposentadoria para passearem. Visitaram a Espanha, França, Egito,
Jordânia, Israel, Turquia e Grécia. Outros países estão nos planos.
Atualmente vivem em São Carlos, SP, à Avenida Sabará, 166, Parque
Sabará, onde se sentem honrados em receber amigos.
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Contribuindo com fotos para o resgate histórico
Anfiteatro da Engenharia
Turma A
Aula da matemática? Não tenho certeza.

Foto tirada um pouco antes da entrada para a formatura
07/01/1971
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