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ApamVet lança livro sobre a Medicina 

Veterinária e comemora seus 10 anos de 

fundação 
Cerimônia festiva ocorreu ontem (22/09), na sede da Academia, 

em São Paulo (SP), e contou com a participação de importantes 

profissionais e do governador do Estado 
A Academia Paulista de Medicina Veterinária (ApamVet, 

São Paulo/SP), em cerimônia no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV-SP), lançou ontem (22/09) o livro “Virtuosa 
Missão – A história da Medicina Veterinária no Estado de São 
Paulo e as suas contribuições para o Desenvolvimento da Criação 
de Animais no Brasil”. A publicação foi escrita pelo jornalista 
João Castanho Dias, editado pela Barleus e impresso pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Fig. 1 – Mário Pulga – Presidente do CRMV-SP expôs, já nos primeiros minutos 
do evento, a importância do médico-veterinário no Brasil (Foto: C&GVF) 



Na abertura oficial do evento de lançamento, o presidente do 
CRMV-SP, Mário Pulga, celebrou o fato da apresentação do livro 
ao público ter ocorrido no mês em que se comemora o dia do 
médico-veterinário. “É um dia especial para toda a classe, pois se 
lança um livro que conta a história da Medicina Veterinária e 
também se homenageia profissionais renomados”. 

Dada à oportunidade, Pulga expôs a consideração de que os 
médicos-veterinários, atualmente, são reconhecidos como os 
“doutores dos cães e gatos”, porém, segundo ele, são esses 
profissionais que possuem o papel de destaque nas diversas 
espécies animais e na promoção da saúde única, cujo significado 
está atrelado à saúde dos seres humanos, animais e meio 
ambiente. 

O presidente da Apamvet, Eduardo Harry, também 
aproveitou a ocasião para ressaltar a data comemorativa na qual 
são celebrados os dez anos da instituição: “A entidade foi criada 
com o objetivo de reforçar os laços e, assim, cultivar a relevância 

da profissão”, revela. 

A cerimônia de 
lançamento do livro também 
contou com a presença de 
uma figura política de 
significante importância. O 
governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
subiu ao palco para encerrar a 
celebração e aproveitou para 
agradecer o convite para o 
evento. “É com muita alegria 
que estou aqui para 
comemorar a década da 
Academia Paulista de 
Medicina Veterinária e, 

também, o lançamento do livro que retrata a Medicina 
Veterinária.  

Fig. 2 O aniversário da Apamvet foi lembrado e 
mencionado pelo presidente da Academia, 
Eduardo Harry Birgel (Foto: C&GVF) 



Hoje pude matar um pouco da saudade do meu pai, José 
Geraldo Rodrigues de 
Alckmin, também médico-
veterinário. Nós devemos 
muito aos médicos-veterinários 
e, por isso, hoje me orgulho de 
estar aqui”, encerra. 

Na ocasião, a ApamVet 
também outorgou comendas de 
mérito veterinário aos 
homenageados que foram: 
Antônio Roberto Alves Corrêa 
(Laboratório Biovet , Vargem 
Grande Paulista/SP), Antônio 
Ruy Viana Freire (DSM), 
Edival Santos (MSD Pet Star, 
São Paulo/SP), Enrico Lippi 
Ortolani (FMVZ-USP, São 
Paulo/SP), Erik Manfrim 

(Special Dog , Santa Cruz do Rio Pardo/SP), Francisco 
Cavalcanti de Almeida, na foto, (médico-veterinário e ex-
presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado de São Paulo), Jardel Massari (Ourofino Saúde Animal, 
Cravinhos/SP), João Carlos Di Gênio (Grupo Objetivo), Jorge 
Espanha (Merial Pets, Paulínia/SP), Luís Brinckmann (Purina, 
São Paulo/SP), Marcelo Brunini (UCBVet Saúde Animal, 
Jaboticabal/SP), Márcio Mesquita Serva (Unimar, Marília/SP), 
Nelson Antunes (Fiesp , Cerqueira César/SP), Sérgio Zimerman 
(Petz- Grupo Pet Center Marginal), Stefan Mihailov 
PhibroGuarulhos/SP), Vera de Godoy Ribeiro (Vetnil Prod 
Veterinários, Louveira/SP) e Geraldo Alckmin (Governador do 
Estado de SP). 

Fig.3-Filho de médico-veterinário, o 
governador Geraldo Alckmin marcou 
presença na solenidade (Foto: C&GVF) 



 

Figura 4 - O evento reuniu profissionais da área para prestigiarem o 
lançamento da obra e os 10 anos da Apamvet (Foto: C&GVF) 

Outros detalhes sobre o evento você pode conferir na 
próxima edição da Revista Cães&Gatos VET FOOD. 

Virtuosa Missão. Com mais de 250 páginas e cerca de 300 
imagens, a publicação detalha o trabalho de centenas de 
profissionais e traz histórias sobre os cuidados de animais no País. 

Fonte: Redação Cães&Gatos VET FOOD. 
 


