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Eliseu Roberto de Andrade Alves é natural de São João DelRei-MG e formou-se engenheiro agrônomo pela Universidade
Federal de Viçosa (UFV) em 1954. Seu currículo profissional
inclui ainda os cursos Master of Science in Agricultural
Economics e PhD in Agricultural Economics, ambos na Purdue
University, Estados Unidos.
Em 1955, ingressou na Emater-MG, onde trabalhou por 17
anos. Participou do grupo de trabalho que concebeu a
Embrapa, onde exerceu as funções de diretor (1973-1979) e
diretor presidente (1979-1985). Na primeira gestão, dirigiu o

(~ que é ética?

---.....\

'Na guerra, a atividade humana mais

.
~

I

programa

de pós-graduação e

as áreas de

métodos

quantitativos, difusão de tecnologia e documentação, além de
ter ajudado a conceber o modelo institucional da Empresa.

l

selvagem, existe a ética da guerra para

Com

colocar limites à violência. l'Jas

anteriores, Eliseu Andrade assumiu a presidência da Codevasf

o conhecimento

das

experiências

profissionais

organizações, a ética também visa

em 1985. Durante os cinco anos em que esteve à frente da

colocar limites à violência entre chefes e

Companhia, desenvolveu trabalhos de destaque, como a

chefiados, entre iguais, e também à

criação do conceito de distrito de irrigação, por meio do qual os

agressividade, à impaciência e à

projetos públicos passaram a ser administrados por irrigantes.

competição. Assim, por limites é um dos

Além disso, emancipou parcialmente todos os projetos da

seus objetivos. Mas, muito e muito além

Codevasf; concebeu e implantou o programa de exportação de

disto, a ética objetiva criar ambiente que

frutas e negociou empréstimos com o Banco Mundial, BID e

ajude todos a serem felizes, cumpridores

governo japonês, o que permitiu uma grande expansão da área

do dever e voltados para fazer a

irrigada pela Companhia. Também ajudou a conceber e

Codevasf alcançar seus obetivos na sua
imensa luta contra o atraso e a pobreza".

executar o programa de 1 milhão de hectares do Presidente

Eliseu Alves

no qual foi o primeiro autor.

Sarney, inspirado em trabalho feito por técnicos da Embrapa,

Ao longo de sua trajetória, teve reconhecimentos importantes
como: Medalha do Mérito Universitário, concedida pela
o

Universidade Federal de Pelotas, em 1982; Prêmio Frederico

Programa de Difusão da Ética com base no exemplo,

de Meneses Veiga, pela Embrapa, em 1988; Prêmio Moinho

inspirada em Benjamim Franklin: "Um bom exemplo

Santista, em 2000; Grão Cruz da Ordem Nacional do Mérito

é o melhor sermão". O depoimento de Eliseu Alves,

Científico, pela Presidência da República, em 2001 e Doctor

ex-presidente da Codevasf, faz parte dessa iniciativa.

Honoris Causa, pela Purdue University.
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