
No desenvolvimento da pagina da Academia Paulista de Medicina 
Veterinária – APAMVET houve necessidade da criação de um novo setor - 

procurando dinamizar o inter-
relacionamento da Academia com os Acadêmicos de São Paulo e de outros 
estados Brasileiros, bem como com a comunidade Veterinária do nosso Estado 
e de ilustres confrades que temos Brasil afora.  

Esse novo setor, intencionalmente, dará preferência a assuntos 
relacionados a Historia da Medicina Veterinária, reminiscências de Acadêmicos 
e Veterinários, ao ensino de nossa Profissão – suas fases e suas Instituições, a 
evolução da pesquisa e o que foi feito para chegarmos aonde chegamos... E, 
rememorando nosso passado, analisado o momento atual, imaginarmos aonde 
a Medicina Veterinária moderna chegará, em futuro próximo. 

Um detalhe, talvez uma tentativa de se alcançar o ponto máximo da 
informação e formação de conceitos necessários para o pleno exercício 
profissional, ao apresentar-se, por exemplo, uma reportagem em nossa pagina, 
sempre que for possível apresentar-se-á o texto integral apresentado a 
repórteres, revisores ou editores para que a idéia do autor seja expressa na 
integra. 

Também, quando houver possibilidade e for conveniente, os autores 
apresentarão de forma suplementar adendos ao seu texto ou em resposta a 
questões que forem levantadas pelos Acadêmicos ou Veterinários. 

Como notícia inicial desta seção da pagina da APAMVET, nos 
reportaremos ao noticiário do PICOLLO Informativo da Sociedade Paulista de 
Medicina Veterinária: ano IV-nº 16-Outubro de 1994. 

Assim sendo, ao cumprimentar os visitadores da pagina 
www.apamvet.com  esperamos que a iniciativa seja de agrado e aperfeiçoe 
a dinâmica de nossa comunicação com a Sociedade. 
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Entre inúmeras reminiscências da Veterinária Paulista, encontram-se 
algumas, consideradas como boas notícias, porém outras foram tristes; 
felizmente - uma pequena minoria. Mas, mesmo assim, elas foram dignas e 
necessárias de terem sido publicadas. Pois, informaram a Sociedade 
Veterinária de nosso Estado e merecem ser repetidas, anos depois, para atuais 
esclarecimentos e informações de uma plêiade de novos Médicos Veterinários. 
Essa é uma das atuais propostas da pagina www.apamvet.com: rememorar e 
destacar fatos da história da Medicina Veterinária Paulista. E, nesse relembrar 
de fatos de nossa gloriosa história, sempre encontraremos com amplo 
destaque a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – de 
todas as associações classistas de nossa nobre profissão no Estado de São 
Paulo. 

Iniciaremos essa nostálgica 
com uma notícia de 1994 publicada no jornal 

informativo da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – SPMV. 



Ano IV – nº 16 de outubro de 1994. Destaque-se que a denominação desse 
Informativo foi uma homenagem ao Primeiro Presidente da Sociedade Paulista 
de Medicina Veterinária Vet. Luiz Picollo  [1929 -1930]. Em breve notícia 
informou-se o falecimento de ilustre Ex-presidente da SPMV – o Professor Dr. 
Paschoal Mucciolo  [1945-1946], na Mineira cidade de Uberlândia – no dia 15 
de julho de 1994. Cabe destacar que este ilustre Veterinário formou-se na 

antiga Escola de Medicina Veterinária de São Paulo, 
tendo sido Professor Catedrático da Faculdade de 
Medicina Veterinária da USP e Professor Emérito da 
FMVZ da UNESP – Campus de Botucatu/SP. Além 
do mais, o Ilustre Médico Veterinário é o Patrono da 
Cadeira número quatro da  APAMVET  - Academia 
Paulista de Medicina Veterinária. 

É, ainda, de se realçar, que nesse nº 16 do 
Picollo há informações sobre a constituição da 
Gestão 1993/1996 da Sociedade Paulista de 
Medicina Veterinária, com a marcante participação de 
três Acadêmicos da APAMVET, entre os membros da 
Diretoria da SPMV. 

  



 


