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AcADêmicO PrOf. Dr. fernAnDO JOsé Benesi 
*17/06/1951 – †02-09-2020 

A Academia Paulista de Medicina 
Veterinária - Apamvet registra e 
comunica com profundo pesar o falecimento, 
aos 69 anos de idade, do emérito confrade, 
querido colega e saudoso amigo Acadêmico 
Prof. Dr. FERNANDO JOSÉ BENESI. O 
óbito, acontecimento trágico e súbito 
[distúrbio cárdio-circulatório], ocorreu no dia 
dois de setembro de 2020, deixando triste e 

saudosa sua Esposa Rosana,  seus Filhos Eduardo e Alexandre, bem 
como uma plêiade de amigos e colegas.  

O velório ocorreu no Grupo Funeral Tatuapé / no 
Cemitério da Quarta Parada [Rua David Zeiger 330, na Zona 
Leste da Cidade de São Paulo], estabelecido para o período das  
20hs, do dia três de setembro até as 8 hs do dia seguinte, segundo 
as normas estabelecidas neste período de Pandemia - Covid-19 
[visitação de até 15 pessoas por hora e por vez, com sala de espera 
para 50 pessoas].  A missa de Sétimo  dia foi celebrada no dia seis 
de setembro de 2020 (considerando que no dia sete a Igreja estaria 
fechada), às 18hs, na Paróquia  São Gabriel Arcanjo – Rua São 
Gabriel 108/Jardim Paulista – SP [obedecendo as regras 
regulamentadas para o período de pandemia]. É de se destacar que 
num gesto magnânimo e humanitário a Rosana, sentindo-se 
considerada e abraçada pela inúmeras mensagens de apoio e apreço 

Fig. 1- Prof. Dr. Fernando 
José Benesi - foto recente. 
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de muitos amigos, dispensou a necessidade da participação nas 
exéquias do amado finado. 

O saudoso confrade Fernando José Benesi foi ativo 
profissional da Medicina Veterinária, 
graduado  na 37ª Turma (1971 – 1975) 
da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São 
Paulo, tendo desde então atuado como 
docente, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa 

(RDIDP), nesta Instituição Estadual de 
Ensino Superior, na área específica de 
Patologia e Clínica Médicas de Animais 
Ruminantes – Buiatria. Na Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, o Médico Veterináro 
Fernando José Benesi completou com exito toda a Carreira 
Universitária da USP: 

 1975 – 1978 - Auxiliar de Ensino, pela Graduação na 
FMVZ/USP  

 1978 / 1979 – Professor Assistente, pelo Mestrado 
concluido, em Patologia Clínica Veterinária -UFMG; 

  1980 / 1985 – Professor Assistente Doutor pelo 
Doutorado em Patologia Experimental e Comparada – 
FMVZ/USP; 

 1987 – 1988 - Pós-Doutorado na TI-HO [Tierärztliche 
Hochschule Hannover] / na Alemanha, como Bolsista do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq; 

 1992                 -  Livre-docência na FMVZ/USP; 
 1992 – 2003 – Professor Associado -  pela vigência da 

Resolução Regimento Geral da USP nº 3.745 de 19/10/1990;  
 2003 – Professor Titular no Departamento de Clinica 

Médica da FMVZ/USP. 
O venerado confrade Fernando José Benesi, em suas 

atividades profissionais e/ou sociais sempre se destacou pelos 
principios associativos, de educador e conselheiros de seus diletos 
estudantes e orientandos, assim sendo, participou de inúmeras 
Associações de Classe e de cursos de formação acadêmica, além 

Fig. 2 - Hasteamento das Bandeiras 
da USP a meio mastro em sinal de 
luto oficial, pelo falecimento do 
Prof. Dr. Fernando J. Benesi. 
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das obrigações cotidianas no Ensino de Graduação e Pós-graduação 
do Departamento de Clinica Médica da FMVZ/USP. Por tal razão 
no momento de seu falecimento recebeu homenagens de inúmeros 
estudantes de graduação e posgraduação, bem como e 
principalmente de entidades representativas das Ciências 
Veterinárias, a saber: 

 Faculdade de Medicia Veterinára e Zootecnia – 
FMVZ/USP; 

 Centro Acadêmico Mocyr Rossi Nilsson, da FMVZ/USP; 
 Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV 
 Conselho Regional de Medicina Veterinária/SP – 

CRMV-SP; 
 Associação de Docentes da USP – ADUSP; 
 Associação Paulista de Buiatria – ABB; 
 Academia Paulista de Medicina Veterinária – 

APAMVET; 
 Academia Baiana de Medicia Veterinária – ABMV; 
 Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia – AEXAFMVZUSP;  
 Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária – 

SBDV; 
 Veterinários do Hospital de Veterinária HOVET/USP; 
 Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD - 

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico; 
 Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

de Campina Grande – UFCG/Patos-PB; 
 Inúmeras manifestações de Veterinários e Estudantes de 

Medicina Veterinária.   
Para a necessária solenidade deste documento, permito-me 

rememorar, de forma ecumênica, as palavras iniciais de uma Missa 
em sufrágio à memória de inesquecível e pranteado Confrade: 
“aqueles, para que creem ser a morte apenas mudança de uma 
aparência passageira, Jesus Cristo nos garantiu, que a saudade 
triste, que hoje nos aflige, traz consigo a esperança de que um dia 
nos encontraremos de novo para nunca mais nos separarmos”. 
Neste momento que, virtualmente nos reunimos, pedimos a Deus 
que bem acolha o Confrade Fernando José Benesi, dando à 
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pesarosa família forças para superar estes momentos difíceis. Para 
tanto nos escoramos, novamente, no dizer do filósofo alemão 
Dietrich Bonhoeffer que afirmou: “quanto mais bela e integra for 
uma lembrança, tanto mais difícil será a separação, mas a gratidão 
transforma as recordações e boas lembranças num saudável 
silêncio.”  

Destarte, a APAmVeT/Academia Paulista de Medicina 
Veterinária com o silêncio da recordação e da lembrança, despede-
se com carinho e solidariedade, convictos que o nome do Notável 
Acadêmico Fernando José Benesi, que recentemente nos deixou, 
permanecerá em nossa memória enquanto vivermos e jamais 
deixará os umbrais e os anais da Paulista Arcádia dos 
Veterinários. 

 

Fig. 3-Homenagem dos amigos e colegas  ao  
Confrade da APAMVET Prof. Dr. Fernando  
José Benesi. Formatação L. Gregory 

 

 


