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O Colar Candido Fontoura do mérito Industrial 
Farmacêutico é uma honraria instituída pela SINDUSFARMA-

Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
para homenagear Empresários, 
Dirigentes Executivos e Profissionais da 
Indústria Farmacêutica ou Entidades 
Parceiras em reconhecimento a 
relevantes serviços prestados a 
serviços do setor. A premiação visa 
resgatar a memória da Indústria 
Farmacêutica no Brasil e destacar a 
atuação de seus líderes, como 
reconhecimento aos seus feitos. Raros 
são os segmentos da sociedade que se 
encarregam de cultuar a memória, suas 
lideranças, seus ícones e mitos e, muito 

especialmente, suas contribuições para a comunidade. Dessa 
maneira, o SINDUSFARMA tem certeza de prestar uma justa 
homenagem àqueles que ajudaram a construir a imagem e a 
pujança do setor industrial farmacêutico brasileiro. 

A honraria e concedida anualmente e a medalha confeccionada em 
dois modelos: 

1.1.1.1.  Colar para empresários, dirigentes executivos – em 
atividade ou não, composto por medalha com busto em alto relevo 

do Patrono, com a inscrição 

 em sua face frontal e 

circundada por uma coroa de louros e por adorno 
externo, apoiada sobre um resplendor e, no verso, 
com o logotipo do SINDUSFARMA e data do jubileu 
[1933-2008], com destaque para a data em que foi 
outorgada. 

2.2.2.2. Colar para Profissionais e Ex-
profissionais da Indústria Farmacêutica. A 
medalha tem semelhante confecção, a não ser 
pela ausência do apoio sobre um resplendor. 

A cada agraciado com a comenda é 
atribuído um Diploma e sua biografia é inserida num livro de 
memórias do Sindicato. 
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 Cândido Fontoura da Silveira, nasceu em 
Bragança Paulista/SP em 1885 e formou-se em 1905 na Escola de 

Farmácia e Obstetrícia de São Paulo – 
posteriormente incorporada a Universidade 
de São Paulo, numa época em que se 
criavam os Laboratórios Industriais 
Farmacêuticos.  Com sua intensa atividade 
desenvolvida em nosso Estado, foi autor de 
vários livros e associado a seu pessoal 
amigo - o ilustre Escritor Paulista Monteiro 
Lobato, criou o famoso personagem “Jeca 
Tatu” um simplório caboclo, exemplar 
caipira, combalido e acometido por 
verminoses, que lhe tiravam o prazer de 

viver. O “Almanaque do Jeca Tatu”- criado 
em 1920, era distribuído nas escolas 

Publicas [suas edições chegaram a quase cem milhões de 
exemplares] e demonstrava como os trabalhadores rurais poderiam 
se proteger das verminoses ou do “amarelão”, pelo uso do 
vermífugo “Ankilostomina Fontoura”, associado ao fortificante 
“Biotonico Fontoura”. 

Em seu intenso labor em prol da implantação de uma 
moderna indústria farmacêutica no Brasil fundou, em 1915 o 
conceituado Instituto Medicamento Fontoura, conhecido por todo 
cidadão Paulistas da velha guarda pelo “Biotônico Fontoura” e que 

a partir de 1947 associou-se ao grupo Norte-Americano Wyeth.  

A partir de então os antibióticos passaram a ser produzidos no 
Brasil. Para, posteriormente, abrir uma linha de Produtos 
Veterinários, tendo como “carro chefe” o ‘Pentabiótico Veterinário’ – 
excelente combinação de Penicilinas de curta e longa ações, com 

Figura 1 - Cândido Fontoura da 

Silveira 
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estreptomicina e di-hidro-estreptomicina bases (sulfatos). Destaque-
se que na oportunidade [1958] o suporte técnico da Industria 
Farmacêutica era de responsabilidade do Acadêmico da APAMVET 
– DRT. Vicente do Amaral. Em sequência ás mencionadas 
Indústrias Farmacêuticas se associaram à Fort Dodge Saúde 
Animal e em 2009 foram incorporadas pelos Laboratórios Pfizer 
Ltda.  

Cândido Fontoura da Silveira imbuído de forte por seu espirito 
classista, fortemente relacionado com sua formação profissional foi 
Presidente da União Farmacêutica de São Paulo, quando em junho 
1923 a Entidade foi cenário de um desentendimento sobre a 
decisão assumida pela Escola de Farmácia e Odontologia de São 
Paulo, que obedecendo à legislação vigente tinha abdicado do 
Reconhecimento Federal, passando a reger-se, apenas, pela 
Legislação Estadual, o que então era permitido. Pressionado pelos 
opositores, Cândido Fontoura da Silveira em Sessão Ordinária do 
dia 14 de junho de 1923 apresentou sua renúncia da Presidência da 
Entidade de Classe. 

Cândido Fontoura sempre se destacou por suas iniciativas e 
pelo tino de liderança empresarial e envolvimento nas causas 
sociais! Pois, em 1933 destacou-se na criação e foi o Primeiro 
Presidente do “Syndicato dos Industriais de Productos Chimicos e 
Pharmaceuticos”, – ‘celula mater’ SINDUSFARMA - Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.  

Além do mais, foi fundador da Rádio Cultura, com a finalidade 
de disseminar informações sobre o controle das endemias e outras 
enfermidades. 

O Hospital Infantil Cândido Fontoura foi implantado no dia 
30 de setembro de 1958, com a vocação de cuidar de crianças e 
adolescentes, o que induziu sua denominação que homenageia o 
farmacêutico Cândido Fontoura da Silveira.  

O Colar Cândido Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico 
foi instituído em 2009 e, anualmente, confere esta honraria a 
empresários, dirigentes executivos e profissionais da Indústria 
Farmacêutica ou entidades parceiras, em reconhecimento ao 
pioneirismo, à prestação de relevantes serviços ao setor, com 
resultados importantes em benefício da sociedade brasileira. 

Entre os inúmeros homenageados pelo SINDUSFARMA - 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo com o 
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mereceu destaque, pelo seu significado de ser a 

Primeira Comenda outorgada a um ilustre Médico Veterinário e 
Acadêmico da Academia Paulista de Medicina Veterinária, que 
dedicou com aplicação e eficiência suas atividades prestando 
relevantes serviços a Indústria de Farmacêutica de Produtos de Uso 
Veterinário, resultando em significativo benefício da sociedade 
brasileira.  

Alexandre Develey é natural da Suíça, 
nascido no primeiro dia de outubro de 1937, 
na cidade de Lausanne e nacionalidade 
brasileira, por naturalização. No Brasil, em 
São Paulo graduou-se no ano de 1959, em 
Medicina Veterinária na 22ª. Turma da 
tradicional Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade de São Paulo 
[Rua Pires da Mota 159]. Na oportunidade 
por ter-se classificado em primeiro lugar, 
recebeu o Prêmio “Dr. Francisco Emygdio da 
Fonseca Pacheco.  
Durante sua graduação e, posteriormente, 
no pleno exercício de sua profissão 
demonstrou grande interesse por atividades 

administrativas, industriais e comerciais, para alcançar sucesso 
profissional. Para tanto frequentou mais de uma dezena de cursos 
de pós-graduação “lato sensu” em diferentes especialidades. 
Entretanto cabe ressaltar alguns que tiveram grande importância 
para sua atividade na Indústria Farmacêutica de Produtos de Uso 
Veterinário: 
 

� Cursos Gerenciais e Comercias de Indústrias de Produtos 
Veterinários, promovidos: pela Bayer do Brasil nos anos de 1973, 
1975, 1976 e 1977 e pela Socil Pro Pecuária – 1977 e 1978; bem 
como o Seminário de Negócios a Termo - promovido pela ANFAR – 
Associação dos Fabricantes de Rações. Além do Curso 
Internacional de Liderança empresarial, promovido em 1995 pela 
IMD business school – Lausanne - na Suíça. 

 
� Estágios profissionalizantes de especialização foram 

realizados pelo Laureado, destacando que a maioria desses 
estágios foi em Instituições e Entidades sediadas no exterior, 

Figura 2-Med. Vet. Alexandre Jcques 

Louis Develey / CRMV-SP 00203. 
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destacando:  
1 - Março / maio de 1960, no Serviço de Repressão ao Doping 

do Jockey Club de S. Paulo. 

2 - Abril / junho de 1964 no “Parasitologisches Institut” 
[Instituto de Parasitologia da Bayer], em Elberfeld –. República 
Federal da Alemanha. 

3 - Fevereiro / maio de 1966 no “Tierspital in der – 
Tierärtzliche Hochschule Zürich” (Hospital Veterinário da Escola 
Superior de Veterinária de Zürich”), na Suíça. 

4 - Junho / novembro de 1966, estagio na “Richard Götze 
Haus”- der Tierärtzliche Hochschule Hannover” [Escola Superior  
de Veterinária de Hanover - República Federal da Alemanha], tanto 
na “Kinik für Rinderkrankheiten” [Clínica de Enfermidades dos 
Bovinos], como também, na “Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie 
des Rindes, [Clinica de Obstétricia e Ginecologiados Bovinos]. 

� 5 - Agosto / outubro 1976, estágio de três meses no “Centre 
de Recherches de Talhouet- Etablissements Guyomarch”, em 
Vannes – França.  
 

� Atividades Profissionais: o Currículo do Laureado 
demonstra sua intensa e profícua atividade no Meio Empresarial da 
Indústria de Produtos Veterinários: 

� 1960-1961 – Chefe do Serviço Veterinário do Jockey Club 
de São Vicente e Chefe do Serviço de Repressão ao Doping. 

� 1961-1977 – Gerente da Divisão Veterinária da Bayer do 
Brasil S/A  

� 1977-1983 - Diretor Comercial de Socil Pro Pecuária 
S.A.. 

� 1983-1984 – Consultor da Cooperativa Central de 
Produtores de Leite de Minas Gerais – Itambé, para fins de 
construção da fábrica de rações. 

� 1983-1984 – Gerente Técnico de SANEBRAS- Sociedade 
Brasileira de Saneantes. 

� 1984 –1998 – Diretor Operacional da Divisão Vetmedica 
de Boehringer Ingelheim do Brasil. 

� 1987-1998 – Diretor Operacional de Solana Agro-
Pecuária (grupo Boehringer). 

� 1998 – 2.000 – Delegado para o Brasil da Empresa 
Irlandesa / Norbrook Laboratories 

� 1994 – 2003 – Consultor, no setor de exportação da 
empresa Produtos Veterinários Ouro Fino Ltda. 

� 2006-2009 – Consultor do setor de exportação da 
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empresa de Produtos Veterinários Agener União. 
1999 - até a presente data, Sócio Gerente de Ani-Serv 

Pesquisa de Mercado. 

� Assessorias, Consultorias e Comissões Técnicas: no 
desempenho de suas atividades profissionais foi encarregado de 
importantes funções administrativas: 

1-  Comissão Técnica – Sindicato da Indústria de Produtos 
Veterinários – 1972 / 1976 e 1985 / 1988; 

2-  Comissão de Zôo-saneantes- Ministério da Saúde - 
1973 / 1974; 

3- Diretor Técnico – Pecuária- Soc. Bras. de Defensivos 
para a Lavoura e Pecuária – 1972 /1973; 

4- Observador – VI Congresso Pan-americano de 
Veterinária e Zootecnia – Santiago – Chile – 1970. 

5- Assessor Técnico da Associação dos Empresários da 
Amazônia - 1975 / 1980; 

6- Membro efetivo do Alto Conselho Agrícola da Secretaria 
da Agricultura do Estado de São Paulo – 1975 / 1978; 

7- Membro do Conselho Consultivo da Cooperativa de 
Crédito da Região Bragantina – Credibrag –1994 / 1999; 

8- Presidente do Comité de Satisfação dos Clientes da 
Superintendencia do Ministerio da Agricultura no Estado de São 
Paulo – a partir de 2005.  

 
� Atividades Associativas -  No decorrer do exercício da 

profissão de Médico Veterinário teve oportunidade de desempenhar 
inúmeras atividades sociais de interesse da Classe Veterinária:  

1.1.1.1.  - Presidente da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária 
[SPMV] – 1975 / 1978; 

2.2.2.2.  Membro do Conselho Consultivo da Sociedade Paulista de 
Medicina Veterinária [SPMV] - de 1978 / 1982; 

3.3.3.3.  Presidente das 31ª e 32ª Conferências Anuais da Sociedade 
Paulista de Medicina Veterinária [SPMV] – 1976 / 1977; 

4.4.4.4. Presidente da Comissão de Mercado da Associação dos 
Fabricantes de Rações Balanceadas – ANFAR- 1980 / 1981; 

5.5.5.5.  Conselheiro Suplente do CRMV-SP - Conselho Regional de 
Medicina Veterinária – 1981 / 1983; 

6.6.6.6.  Tesoureiro da Junta Interventora do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de 1985 a 1988; 

7.7.7.7.  Membro do Conselho Consultivo da Cooperativa de Laticínios 
de Bragança Paulista – 1992 / 1994; 

8.8.8.8.  Vice-presidente do SINDAN – Sindicato das Indústrias de  
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Produtos para a Saúde Animal – 1996 / 1998; 

9.9.9.9.  Membro do Conselho Curador da Fundação de 
Medicina Veterinária da FMVZ-USP- de 1998 a 2000; 

10.10.10.10. Tesoureiro e Acadêmico da APAMVET - Academia 
Paulista de Medicina Veterinária, a partir de 2006; 

11.11.11.11. Presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, em São Paulo 
[CRMV-SP], a partir de 2.008. 

12.12.12.12. Conselheiro Suplente do CRMV-SP - Conselho Regional 
de Medicina Veterinária – gestão 1981 / 1983 e 2012 / 2015; 

13.13.13.13. Desempenhou inúmeras atividades Editoriais: 

• 1964 -1976 - Coordenador Responsável “House organ 
trimestral da Bayer do Brasil” – “Informações Veterinárias” - tiragem 
de 45.000 exemplares; 

• 1976-1982 - Diretor da Equipe Técnica Redatora do “House 
organ trimestral da Socil Pro Pecuária” - “Revista Socil”, tiragem de 
25.000 exemplares; 

• Editor Responsável do “Boletim da APAMVET” informativo 
oficial da Academia Paulista de Medicina Veterinária / trimestral, 
com tiragem de 25.000 exemplares, a partir de 2011. 

 

Na solenidade festiva, comemorativa dos 80 anos de produtiva 
existência do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo [SINDUSFARMA], com a participação de uma 
plateia de mais de 800 participantes – familiares dos homenageados 
e convidados, destacando-se a presença do Governador do Estado 
de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin [também condecorado na 
ocasião], como também a participação de inúmeros deputados e, 
autoridades representativas do Ministério da Saúde. Em 2013 a 
Entidade Promotora outorgou 41 Comendas e pela primeira vez, o 
agraciado foi um Veterinário, que labutou, diuturnamente, até sua 
aposentadoria na Indústria Farmacêutica o Acadêmico Alexandre 
Jacques Louis Develey, digno representante da Academia Paulista 
de Medicina Veterinária.  
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Ao centro o Laureado Acadêmico Alexandre Develey. A seguir em sentido Horário: os Ao centro o Laureado Acadêmico Alexandre Develey. A seguir em sentido Horário: os Ao centro o Laureado Acadêmico Alexandre Develey. A seguir em sentido Horário: os Ao centro o Laureado Acadêmico Alexandre Develey. A seguir em sentido Horário: os 
laureados; a plateia; o local,;laureados; a plateia; o local,;laureados; a plateia; o local,;laureados; a plateia; o local,;    o painel; a Mesa Diretora dos Trabalhos, grupo de o painel; a Mesa Diretora dos Trabalhos, grupo de o painel; a Mesa Diretora dos Trabalhos, grupo de o painel; a Mesa Diretora dos Trabalhos, grupo de 
homenageados homenageados homenageados homenageados ––––    entre os quais o Governador do Estado Geraldo Alckmin e. novamente entre os quais o Governador do Estado Geraldo Alckmin e. novamente entre os quais o Governador do Estado Geraldo Alckmin e. novamente entre os quais o Governador do Estado Geraldo Alckmin e. novamente 
o laureado Alexandre Develeyo laureado Alexandre Develeyo laureado Alexandre Develeyo laureado Alexandre Develey. 

Em solenidade que contou com a presença do governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, um dos homenageados foi 
realizada no dia 30 de abri, com exuberante festividade realizada no 
Golden Hall do World Trade Center, em 
São Paulo, marcando de forma 
expressiva o 80º aniversário do 
SINDUSFARMA e, desta forma 
comemorou-se, também, o Dia da 
Indústria Farmacêutica Paulista. O 
acontecimento e o mérito dos laureados 
ficaram expressos na afirmação do 
Presidente do Sindicato Cleiton de 
Castro Marques ao dizer: “o dinamismo, 
a ética e a liderança dos homenageados são fonte de inspiração e 
exemplo e base da trajetória de sucesso da entidade ao longo de 
seus 80 anos de atuação”.  
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Para homenagear o Laureado Acadêmico Alexandre Develey, 
estiveram presentes no evento, representantes da Academia 
Paulista de Medicina Veterinária: Eduardo Harry Birgel e esposa, 
além do casal José César Panetta e Luiza Panetta, representando 
também o SINDINVET-Sindicato dos Médicos Veterinários do 
Estado de São Paulo e o CRMV/SP – Conselho Regional de 
Medicina Veterinário em S. Paulo, representado pelo Ilustre Vice-
Presidente Med. Vet. Mário Pulga. 
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