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Uma história para ser contada
Por
Ondino Cleante Bataglia

N

estes dias, eu e o prof. Antonio Roque Dechen, presidente
da Fundação Agrisus, recebemos a incumbência de escrever os artigos para este espaço do JEA que o dr. Fernando
Penteado Cardoso, fundador da entidade, costumava fazer rotineiramente. Agora, vamos revezar nos textos.
Não se trata de tarefa fácil, pois dr. Cardoso sempre trazia temas
relevantes para os leitores. Num de seus últimos artigos, por exemplo,
relembrou a visita do dr. Bourlag ao Brasil, quando ele visitou algumas
fazendas e nos brindou com uma inesquecível palestra na ESALQ.
Como nossa primeira contribuição aos leitores do JEA, nos pareceu pertinente falar um pouco de nosso antecessor, o dr. Cardoso,
muito menos para dizer dele como pessoa, mas falar um pouco de
seu legado para nossa carreira de engenheiros agrônomos.
Sua vida, agora na plenitude dos 102 anos, já foi bastante contada e é conhecida de todos nós. Os seis filhos, os vinte netos e os 38
bisnetos formam uma família próxima de uma centena de pessoas
às quais ele sempre dedicou todo seu carinho e cuidados. Durante
minha vida profissional, tive muitos contatos com o dr. Cardoso, uma
vez que ele cuidava de adubos na Manah e sempre estava conosco
lá no IAC para discutir as questões relacionadas à fertilidade do solo,
quando trazia dúvidas e muitas sugestões para pesquisas sobre temas pertinentes ao uso de adubos e corretivos.
Mas foi depois da venda da Manah e da fundação da Agrisus que
tivemos oportunidade de um contato mais frequente, uma vez que
fomos convidados a participar da atividade de gestão do portfólio de
projetos da fundação.
Apenas para situar os leitores, a Agrisus foi instituída pelo dr.
Cardoso e sua família. Os familiares, nos primeiros anos, participavam como membros do Conselho Curador e da Diretoria, mas,
como já desenhado, deveriam passar suas atribuições para a comunidade. De forma gradual, a fundação passou a ser gerida pela
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FEALQ, que hoje compartilha o Conselho de
Curadores e a Diretoria, tendo na presidência
o prof. Roque Dechen.
Nesses anos de convivência com dr. Cardoso, tivemos oportunidade de conhecer muito
de perto a visão técnica e científica que ele procurou sempre nos passar na seleção dos projetos. Para que serve a pesquisa se ela não chega
ao produtor? Quantos tratamentos fazem parte
da pesquisa? São tão complexos que nem o pesquisador vai decifrar o
resultado. Essas e muitas outras sempre foram as questões levantadas
por ele para a aprovação das propostas.
A sustentabilidade do solo sempre foi a orientação da Agrisus,
deixar solos melhores para nossos descendentes produzirem suas
plantas e alimentos. E, para isso, uma cadeia de atividades foi desenhada para potencializar cada real investido. A educação foi a forma
privilegiada para esse objetivo. Privilegiar a educação individual na
forma de bolsas de graduação e pós-graduação, em viagens de estudo e participação em eventos. Apoiar a organização de congressos,
reuniões, simpósios e outras atividades visando ao treinamento e
aprimoramento técnico. Mas, acima de tudo, apoiar os eventos com
a participação do produtor.
Dentre tantos ensinamentos passados pelo dr. Cardoso para nossa comunidade agronômica, temos certeza de que o legado da Fundação Agrisus será sempre um exemplo de altruísmo a ser seguido e
admirado por todos nós.
*Ondino Cleante Bataglia é engenheiro agrônomo formado na ESALQ
em 1967, secretário-executivo da Fundação Agrisus e diretor-presidente
da empresa Conplant Consultoria.
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