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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: Anselmo Paulo Bellodi 

Local da entrevista: São José do Rio Preto, São Paulo 

Entrevistadores: Ana Carolina Bichoffe e Mário Grynszpan 

Câmera: Fernando Herculiani 

Duração: 2h 12min 

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites do Agronegócio 

 
Entrevista: 23 de novembro 2011 
 
1º Bloco: Origens familiares; a descendência italiana da parte paterna da família; a 
primeira propriedade familiar: a Fazenda do Coco, em Jaboticabal, São Paulo; o 
desenvolvimento inicial de diferentes culturas de plantio na Fazenda do Coco. 
 
2º Bloco: A ampliação da Fazenda do Coco; a alfabetização em Jaboticabal; A ida 
para a cidade de São Paulo para a conclusão dos estudos; a entrada na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, no curso de Engenharia Química em 1960. 
 
3º Bloco: Origens da parte materna da família; formação escolar de sua mãe; o 
casamento de seus pais. 
 
4º Bloco: Concepções acerca do papel político; a relação da família com a política; o 
cortejo de sua família por políticos locais; o período de agitação política na 
Mackenzie; a posição ideológica em relação ao movimento militar de 1964; a relação 
dos negócios familiares com os sindicatos de trabalhadores. 
 
5º Bloco: A titulação acadêmica de seus irmãos; a contribuição da carreira em 
Engenharia Química para os negócios familiares; a produção das fazendas de cana-de-
açúcar da família; a divisão dos empreendimentos da família Bellodi em sociedades 
distintas; o falecimento de seu pai. 
 
6º Bloco:  O casamento com Célia Vilela Bellodi; a família de Célia Bellodi; a 
implementação da pecuária e da agricultura nos empreendimentos rurais da família; o 
prazer em exercer a atividade de pecuarista. 
 
7º Bloco: A consolidação da carreira de pecuarista; a desistência das atividades em 
suinocultura; o emprego da pecuária de corte e a expansão para o centro-oeste 
brasileiro; a empresa de seu filho – Bellman – de nutrição de bovinos; a opção pela 
pecuária e o declínio das atividades em agricultura. 
 
8º Bloco: O papel de desbravador do pecuarista; as pressões sociais em torno dos 
pecuaristas por politicas de reflorestamento; pressões internacionais pelo 
reflorestamento brasileiro. 
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9º Bloco: O aumento da produção pecuária para o mercado externo; a utilização de 
terras degradadas e o emprego de tecnologias; as vacinas e o controle de doenças dos 
animais; críticas em relação às políticas de rastreabilidade pecuária. 
 
10º Bloco: A necessidade do uso da tecnologia na pecuária a partir da década de 
1980; o emprego da adubação das pastagens; a utilização do confinamento bovino – o 
“boitel” – nas atividades pecuárias; o período de alimentação do gado para abate. 
 
11º Bloco: Diferenças entre a pecuária brasileira e a argentina; o desestímulo à 
atividade pecuária no período do Plano Cruzado; o medo de invasões arbitrárias de 
suas terras. 
 
12º Bloco: A defesa de interesses do setor agropecuário na Constituição de 1988; a 
participação em mobilizações associado à Cooperativa de Canavieiros; avaliações a 
respeito da participação política da União Democrática Ruralista (UDR). 
 
13º Bloco: A expansão do rebanho brasileiro a partir da década de 1990; o aumento 
da pecuária para exportação na década de 1990; a fundação da empresa de nutrição 
animal – Bellman – por seu filho; a relação com o empreendimento de seu filho. 
 
14º Bloco: As certificações de qualidade na pecuária; o certificado de 
Estabelecimento Rural Aprovado SISBOV (ERAS); a habilitação do Serviço de 
Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalino (SISBOV); os 
diferenciais de gestão pertencentes em sua carreira; a filiação de seu filho ao Partido 
Verde (PV); concepções acerca da responsabilidade social na pecuária. 
 


