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S U M Á R I O E D I T O R I A L

O 
décimo quinto número do Boletim 
Apamvet  trata de uma edição espe-
cial. No correr dos anos, as editorias 
não apenas têm trazido notícias de 
interesse da classe, peculiaridades das 

várias especialidades clínicas e informações sobre a atual 
gestão, mas, também, têm reverenciado a memória de 
profissionais que se destacaram na sociedade. Afinal, 
uma das funções da Academia é justamente a de preser-
var e resgatar a história, dando destaque aos vultos da 
profissão e divulgando a trajetória da Medicina Veteri-
nária ao longo dos anos. Ao comemorar seus 10 anos 
de fundação, a Apamvet decidiu reunir em um livro as 
passagens profissionais que estavam caindo no esqueci-
mento, mesclando-as com a evolução dos acontecimen-
tos sociais, políticos e econômicos da cidade e do Estado 
de São Paulo. Assim nasceu o livro Virtuosa Missão.

Embora o editor da Revista Cães e Gatos Osvaldo 
Clasulli tenha dito “este livro é para ser lido um pou-
quinho por dia, relembrando os bons e velhos tempos”, 
a publicação também se destina aos jovens. O intuito é 
de que eles conheçam o passado para poder entender o 
presente da profissão.

Aproveitando o mês em que se comemora o dia do 
veterinário,  a Apamvet fez o lançamento do livro em 
uma belíssima cerimônia que outorgou a Comenda do 
Mérito Veterinário a personalidades relevantes para a 
profissão. Foram homenageados o Governador do Estado 
de São Paulo e filho de médico-veterinário, Dr. Geraldo 

Alckmin, além de outras 15 lideranças do setor médico-
-veterinário e do ensino.

A solenidade transcorreu num clima de amizade, cheio 
de agradáveis reminiscências, e, com orgulho, esta edição 
especial apresenta uma galeria de fotografias do evento. 
Nos discursos do governador, do presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo 
e do presidente da Apamvet ficou clara a relevância da 
profissão na sociedade e sua integração com as outras 
profissões no conceito novo de Saúde Única.

Os louros colhidos em 2015 dão mais força à Academia 
para enfrentar os crescentes desafios da evolução do mer-
cado e da profissão. No ano que está por vir, a classe deverá 
discutir em profundidade assuntos candentes: a melhoria 
do ensino da Medicina Veterinária, especialmente no que 
tange a exigência de terminar o curso com um ano de resi-
dência;  a normatização do uso , até agora indiscriminado, 
de células-tronco; a proliferação de cursos de formação de 
auxiliar-veterinário sem a mínima avaliação e fiscalização;  
o receituário veterinário tanto de produtos com prazo de 
carência como de drogas psicotrópicas; e a intensificação 
da Vigilância Sanitária no controle de zoonoses como a 
gripe aviária,  mormo,  leishmaniose, entre tantas outras. 

Desafios como esses deverão ser tratados em níveis 
técnicos e políticos. E a Apamvet, como um órgão inter-
mediador entre o poder público e a sociedade e ciente de 
sua responsabilidade, está preparada para enfrentar todas 
essas questões e propor soluções em amplas discussões 
com a comunidade científica.
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A 
o saudá-los cum-
primento também 
as demais autori-
dades aqui presen-
tes, professores, 

colegas e convidados.
Setembro é o mês da Medicina 

Veterinária.
Embora os cursos já existissem 

desde 1910, historicamente, no dia 
9 de Setembro de 1933, o então 
Presidente Getúlio Vargas regulari-
zou a profissão de médico veterinário 
e o ensino da Medicina Veterinária 
no país.                                                                                      

Hoje, também é um dia muito 
especial para a Medicina Veterinária 
Paulista e para este Conselho de 
Classe, pois estamos lançando o 
livro "Virtuosa Missão”, que conta a 
história da Medicina Veterinária em 
nosso estado, e também homenage-
ando diversos colegas, expoentes da 
nossa profissão e áreas afins.

Nós, médicos veterinários, hoje 
somos mais conhecidos na sociedade 
como os doutores dos cães e gatos, 

dada a mudança do perfil das famí-
lias em nosso país.

Entretanto exercemos um papel 
de destaque na sanidade da produção 
de bovinos, suínos, ovinos, caprinos, 
eqüinos, aves, ovos, peixes, abelhas, 
entre outros.

Apoiados pela excelência de 
ensino e pesquisa do Estado de São 
Paulo, na verdade sempre praticamos 
o moderno conceito da Saúde Única, 
tão amplamente divulgado pelas 
autoridades sanitárias mundiais, 
que atestam que 70% das enfermi-
dades emergentes e reemergentes no 
mundo são zoonoses.

Assim surge a Medicina 
Veterinária, responsável pela saúde 
animal, com reflexos na saúde 
humana e na preservação do meio 
ambiente.

Cada alimento de origem animal, 
oferecido na mesa dos brasileiros, 
tem desde a sua produção até as gôn-
dolas dos supermercados, a presença 
do médico veterinário atestando sua 
inocuidade. 

Estamos inseridos de maneira 
definitiva no agronegócio, pois jun-
tamente com zootecnistas e outras 
profissões contribuímos para o resul-
tado do PIB Nacional em aproxima-
damente 30%.

O nosso reconhecimento àqueles 
colegas que construíram em tempos 
difíceis, os alicerces da nossa profis-
são, quando a sociedade pouco nos 
conhecia e reconhecia.

Encerro esta fala com uma frase 
de um colega nosso, médico veteri-
nário, Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin,  pai do nosso governa-
dor, bastante oportuna nos dias de 
hoje, retirada de um documento do 
Instituto de Pesca datado de 23 de 
Setembro de 1947: 

“Cada indivíduo tem o direito de 
figurar como uma pessoa e assim ser 
tratado no meio social; as institui-
ções são feitas para servir ao homem, 
a cada indivíduo devem oferecer-
-se as condições necessárias ao seu 
desenvolvimento e expressão.”

Parabéns a todos e obrigado.

Discurso do Dr. Mário Pulga – Presidente 
do CRMV SP
Sr. Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin,  
Sr. Presidente da Academia Paulista de Medicina Veterinária, nosso sempre 
mestre, Prof. Eduardo Harry Birgel

Comemoração 10 anos de APAMVET
Lançamento do livro Virtuosa Missão

Só que somos 
veterinários e 
não sabemos 
escrever histó-
ria! Por isso, 
contratamos 
um especia-
lista da área 
que escreveu 
dezenas de 
livros sobre 
história do 

trigo, do leite, do jornalismo rural : João Castanho Dias. 
Ele conseguiu uma feliz mistura das vidas biografadas 
com os tempos em que viveram. Interligam-se carreiras 
de médicos veterinários a momentos políticos, econômi-
cos e sociais. Castanho explorou um filão de expressiva 
riqueza: a história oral. Uma colcha de retalhos pacien-
temente montada com a ajuda do Comitê Editorial e de 
uma pesquisa bibliográ-
fica abrangente. Produziu 
um livro ricamente 
ilustrado que resgata a 
vida e a obra dos grandes 
pioneiros da medicina 
veterinária no Estado de 
São Paulo cujas histórias 
estavam sendo apagadas 
pelo tempo até se torna-
rem, lamentavelmente, 
estórias para as futuras 
gerações da classe.

 Ler Virtuosa Missão 
é voltar os olhos para o 
passado e lançar atenção 
para o futuro; é perceber de quantas etapas foi composta 
nossa profissão até os dias atuais.

Como a história são aproximações, o livro em si não é 
um trabalho concluso, porém registra episódios marcan-
tes da medicina veterinária, narrando-os em um agradável 
estilo de jornalismo literário. Seguramente pessoas, fatos, 
deixaram de ser citados, quer por falha humana, quer por 
vácuos nas fontes de pesquisa. Porém, como objetivo não 

era exatamente o de publicar uma obra enciclopédica, e 
nem seria o caso, foi preciso fazer escolhas, sempre difí-
ceis. 

Virtuosa Missão não esgota o tema; a APAMVET visou 
apenas “tirar a poeira grossa” da história da atividade no 
Estado de São Paulo, mostrando também nas entrelinhas 
as suas reais contribuições para o desenvolvimento da 
criação de animais no Brasil. Como não se pode pretender 
atingir a perfeição histórica em um único livro, portanto, 
que venham muitos outros. A porteira foi aberta...    

Como tínhamos imaginado, as dificuldades para a 
realização e finalização do “Projeto Virtuosa Missão” 
seriam grandes, jamais porém seriam maiores do que 
nosso empenho e dedicação às causas da Veterinária e de 
nossa Classe Profissional, a instituição da Comenda do 
Mérito Veterinário da Academia Paulista de Medicina 
Veterinária fora a primeira tentativa para ativar a execu-
ção do almejado projeto. Foi conseguido o apoio de 16 
Instituições que acreditaram na capacitação da equipe 

responsável pelo mencionado Projeto. A elas devemos o 
sucesso que foi alcançado no memorável acontecimento 
do dia 22 de Setembro de 2015 – 18 meses depois do 
inicio da grande jornada graças às atividades do autor 
da obra – jornalista João Castanho Dias e do Conselho 
Editorial: Acadêmicos Alexandre Develey; Angelo João 
Stopiglia; Carlos Eduardo Larsson e José Cezar Panetta 
– sob a Presidência do Acadêmico Eduardo Harry Birgel.

10 anos de fundação 
merecem uma comemoração! 
Uma festa? Um coquetel? 
Uma conferencia? Um livro? 
Sim, um livro, um livro que 
reverenciasse os pioneiros da 
medicina veterinária no  
Estado de S.Paulo.

Antes da cerimônia, o Governador visitou 

o presidente do Conselho Regional 

de Medicina Veterinária. Entre outros 

assuntos, Dr. Mário Pulga pediu apoio ao 

projeto de lei em substituição ao Decreto 

estadual 40.4000.

Discurso do Prof. Dr. Eduardo Harry Birgel 
- Presidente da Academia Paulista de 
Medicina Veterinária (APAMVET):                                                                            

Com imensa satisfação a 
Academia Paulista de Medicina 
Veterinária saúda a participação 
do ilustre Governador Geraldo 
Alckmin – filho de nosso sempre 

referenciado e notável Patrono da 
22ª Cadeira Geraldo José Rodrigues 
Alckmin, no evento do lançamento 
do nosso Livro “VIRTUOSA 
MISSÃO” e da outorga das primeiras 

Comendas do Mérito Veterinário 
da Academia Paulista de Medicina 
Veterinária. Com este preâmbulo, 
apresentamos nosso testemunho 
de respeito e admiração às ilustres 
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autoridades presentes, aos nossos 
queridos homenageados e aos 
prezados confrades.

Há mais de dez anos a Academia 
Paulista de Medicina Veterinária foi 
criada e implantada com o objetivo, 
primordial de fortalecer os laços de 
amizade, que de há muito uniam 
todos quantos propugnavam em 
prol do enaltecimento da nobre 
profissão de Médico-Veterinário e, 
assim poder, com galhardia, cultivar 
a observância do exercício profissio-
nal e da deontologia, bem como se 
dedicar ao estudo da História das 
Ciências Veterinárias. Ressalte-se, 
todavia, que uma das missões mais 
significativas da APAMVET é a de 
reverenciar a memória dos grandes 
vultos que gradativamente posicio-
naram a Veterinária no contexto 
social da atualidade, como também 
destacar pessoas, instituições e 
empresas que prestaram relevantes 
serviços à profissão; especialmente 
aqueles que colaboraram ou permi-
tiram a edição da “VIRTUOSA 
MISSÃO”.

Recentemente, a Veterinária 
festejou o centenário da implanta-
ção do Ensino Superior de Medicina 
Veterinária – criado por decretos 
de 1910 e implantado em 1913/14. 
Então, ficou patente a necessidade 
de se preservar nossa historia e 
divulgar reminiscências de nossa 
profissão: a APAMVET, em 2014 
completaria 10 anos de existência, 
São Paulo festejaria os 80 anos de 
existência do Ensino de Veterinária 
na Universidade de São Paulo, 
sendo um dos cursos pioneiros que 
originou a USP em 1934, ao mesmo 
tempo comemoravam-se, também 
os 95 anos de existência deste 
ensino no Estado de São Paulo. Para 
a Academia e seus Acadêmicos era 
necessário marcar esses momentos, 
com eventos de significativa impor-
tância: homenagens e divulgação de 
nosso glorioso passado. 

Havia necessidade de registrar 
nossas reminiscências, ainda vivas 
na memoria de nossos confrades 
e dos documentos dos Patronos: 
a ideia da publicação de um livro 
repleto de memorias foi conside-
rada a resolução de nossos dilemas!

E, assim passaram-se quase dois 
anos cheios de dificuldades e barrei-
ras que teriam de ser ultrapassadas.

E foram!
No momento, como se eu fora 

um verdadeiro filosofo ou historia-
dor, volto ao passado remoto: aos 
ditos de Sêneca; um dos mais célebre 
intelectual do Império Romano. No 
momento, suas citações corroboram 
com nosso cerimonial, que reco-
mendou sermos breves na orató-
ria: Sêneca diria – “Deus dotou o 
homem de uma boca e dois ouvidos 
para que ouça o dobro do que fala.” 
Porém, para representar a jornada 
que ora encerramos, o ditado que 
mais representa nossa atividade 
seria: “Não é porque certas coisas 
são difíceis que nós não ousamos; 
é justamente porque não ousamos 
que tais coisas são difíceis.”

Ousamos, e assim podemos dizer: 
realmente, as dificuldades foram 
ultrapassadas com denodo e união, 
e  a Academia Paulista de Medicina 
Veterinária, soube escolher quem 
seria o autor do livro e a indicação 
do Jornalista João Castanho Dias 
– da Editora Barleus resultou na 
realização de excelente trabalho de 
coleção de citações, entrevistas e 
histórias, correlacionando os fatos 
com imagens muito representativas. 
Além disso, tivemos o necessário 
apoio de Instituições Paulistas 
– com destaque ao Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
em São Paulo, à Sociedade Paulista 
de Medicina Veterinária – a célula 
mater da Veterinária Paulista e à 
Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da USP – Unidade de 
Ensino, remanescente do primeiro 

curso de Veterinária do Estado de 
São Paulo [1919]. Fundamental, 
também, foi a intensa atividade 
desempenhada por dois Confrades 
que merecem louvores por excelente 
desempenho: o Primeiro Tesoureiro 
Acad. Alexandre Jacques Louis 
Develey e o Primeiro Secretário 
Acad. Angelo João Stopiglia.

Todavia, neste momento cabe 
ainda destacar os patrocinadores 
desta obra, aqueles que acredi-
taram no nosso projeto, certos 
que chegaríamos gloriosamente 
ao final da jornada. Nossos reais 
amigos foram: quatro Instituições 
de Representação Profissional e/ou 
de Ensino : CRMV-SP, UNIMAR, 
UNIP e SINDAN e 11 Empresas 
relacionadas à Agropecuária 
: BIOVET, DSM TORTUGA, 
MERIAL, MSD-SAÚDE ANIMAL, 
NESTLÉ PURINA, OUROFINO 
SAÚDE ANIMAL,  PETZ, 
PHIBRO, SPECIAL DOG, UZINAS 
CHIMICAS BRASILEIRAS-
UCBVET  e VETNIL.

Emocionado, agradeço a atenção. 
Muito obrigado.

APAMVET e os prefaciado-
res entregam o primeiro exem-
plar do livro Virtuosa Missão ao 
Governador do Estado de S.Paulo:
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Discurso do Governador:

É grande a alegria por estar aqui 
na Academia Paulista de Medicina 
Veterinária, no lançamento do livro 
que retrata a história da Medicina 
Veterinária e de seus profissionais, 
em São Paulo e no Brasil. Aqui, posso 
matar as saudades de meu saudoso pai, 
que era veterinário e dedicou sua vida 
aos peixes. Meu pai dizia que piscicul-
tura é agricultura debaixo d’água. 

Mas o Brasil deve muito à Medicina 
Veterinária. Em cem anos, passa-
mos de importador de carne para os 
maiores exportadores de proteína 
animal do mundo. São Paulo é hoje o 
maior exportador de carne bovina do 
mundo, é o maior produtor de ovos. 
Em suma, é uma alegria estar aqui 
com o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e com a Academia Paulista 
de Medicina Veterinária.

Agradeço ao professor Eduardo 
Harry Birgel, presidente da Apamvet, e 
cumprimento a sua esposa, dona Alice; 
o Dr. Mário Eduardo Pulga, presidente 
do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária; cumprimento todos os 
conselheiros, a dra.  Arani Nanci 
Bomfim Mariana, vice-presidente da 
Apamvet; o desembargador Ademir 
de Carvalho Benedito, do Tribunal de 
Justiça do Estado; o magnífico reitor 
da Unimar, um dos homenageados 
de hoje, Márcio Mesquita Serva; o 
professor doutor Raul Girio, prefeito 
de Jaboticabal  e que é professor da 
Medicina Veterinária da Unesp; o Dr. 
Paulo Bressan,  presidente da Fundação 
Parque Zoológico de São Paulo.  

Cumprimento também o pro-
fessor doutor José Antônio Visintin, 
diretor da Faculdade de Medicina e 

Veterinária de Zootecnia da USP; o 
Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida, 
ex-presidente do Conselho Regional, 
em nome de quem quero saudar aqui 
todos os homenageados, amigas e ami-
gos.

Eu confesso que vocês encheram 
o meu coração de alegria com este 
evento. Perdi a minha mãe quando 
eu tinha dez anos de idade. Então 
eu me apeguei  ao meu pai; era dia e 
noite grudado com ele... Em  minha 
casa, a Medicina Veterinária sempre 
esteve estava presente... Nós vivíamos 
a sua profissão o dia inteiro. Até em 
jogo de baralho, eram os veterinários 
contra os agrônomos... Geralmente,  
jogavam meu pai e o Dr. Vieira, cuja 
filha está aqui, a Dra. Maria Cecília, 
que é professora, também veterinária 
da USP e esposa do Paulo Bressan, 
também veterinário. Pois eram os 
veterinários contra os agrônomos, Dr 
Felipe de Moura Bastos e Dr. Roberto 
Rodrigues. Os veterinários ganhavam 
todas, e eu ficava ali torcendo... Eu gos-
taria de poder  rever aqui o Dr. Hélio 
Ladislau Stempniewski, que era muito 
amigo de papai e hoje ocupa a cadeira 
22 da academia, da qual meu pai é o 
patrono. Papai teve uma formação 
humanista; antes de fazer veterinária, 

ele foi seminarista. Passou quatro anos 
no seminário, quando estudou o grego, 
o latim... Foi também professor de por-
tuguês. 

Para sorte minha, no último ano, 
ele saiu do seminário...

E aí foi estudar Veterinária. Aliás, 
a sua foi uma das primeiras turmas 
da USP, porque a USP nasceu da 
Veterinária, da Esalq em Piracicaba, 
da Poli, da Medicina na  Dr. Arnaldo, 
do Direito no Largo São Francisco, 
da Farmácia, da Odontologia e da 
Faculdade de Educação. Elas se uni-
ram e daí surgiu a Universidade de  São 
Paulo. 

A minha irmã nasceu em Santos, 
porque meu pai foi para lá dirigir o 
Instituto de Pesca Marítima. Quanto 
a mim, nasci em Pindamonhangaba, 
porque meu pai foi transferido para 
lá, para dirigir a estação de piscicul-
tura. Eu me lembro da sua dedicação. 
Àquele tempo, não havia separação 
entre pesquisa e extensão rural. Então 
se fazia pesquisa e extensão... Era tra-
balho no sábado, no domingo, durante 
feriados, em  laboratório e ao mesmo 
tempo ele ia de fazenda em fazenda, 
dizendo “olha, você tem água, represe, 
é mais barato produzir proteína 
debaixo d’água, produza peixe.” 

O primeiro homenageado 
foi Dr. Geraldo Alckmin, 
digníssimo Governador do 
Estado de S.Paulo:

S O L E N I D A D E  D E  O U T R O G A  D A  C O M E N D A  D O  M É R I T O  V E T E R I N Á R I O
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Hoje, o que tem de “pesque e pague” 
lá no Vale do Paraíba é impressionante! 
E isso vem desde 40 ou 50 anos atrás. 
Mas eu quero trazer uma palavra não 
apenas de nostalgia, de saudade deste 
homem culto e muito simples que foi 
meu pai. Ele tinha o voto de pobreza, 
foi membro da Ordem Terceira de 
São Francisco de Assis, era homem de 
comunhão quase diária, que me ensi-
nou muitos princípio e valores. 

Mas, estando aqui, quero homena-
gear a nossa Medicina Veterinária. Há 
cem anos, o Brasil era importador de 
gado. Hoje, somos os maiores expor-
tadores do mundo de gado bovino e 
um grande produtor de proteína ani-
mal. Superamos os Estados Unidos, 
superamos a Austrália. Eu estive 
recentemente em Uberaba, e pudemos 
apresentar lá o trabalho do Instituto  de 
Zootecnia. Foram décadas de estudo, 
para lançar o boi chamado 7-7-7, ou 
seja, 7 arrobas no desmame, 7 arrobas 
na recria e 7 arrobas no acabamento, 
21 arrobas líquidas em dois anos. É 
impressionante! Fruto de genética e 
de manejo. São Paulo também é hoje o 
maior produtor de ovos do Brasil, além 
de sermos um  grande exportador de 

genética na área de avicultura. 
No campo da sanidade animal, algo 

bem lembrado aqui pelo Dr. Francisco, 
há que se mencionar o combate à febre 
aftosa. Ficamos 24 horas preocupados 
aqui, para que nenhum país vizinho 
passe a aftosa para cá. Há preocupa-
ção também com a gripe aviária, a 
influenza aviária, com a migração de 
aves dos Estados Unidos. A apicultura 
também é fundamental em termos 
de emprego e da economia em geral. 
Aliás, é a agropecuária, e o agronegó-
cio em geral, que estão segurando o 
emprego atualmente, nesse momento 
tão difícil para o País.  Em todas as 
áreas, nós vemos a força da pecuária 
brasileira e a importância da medicina  
veterinária, seja na pesquisa, seja na 
extensão rural, seja no atendimento. 
Por isso, a nossa palavra aqui é de agra-
decimento, de homenagem.

Concluo com uma história de meu 
pai, que era muito bem-humorado. Ele 
gostava  de vacas Jersey; elas têm casco 
bom, sobem morro, cruzam terras 
montanhosas, seu leite é melhor,  tem 
proteína; a vaca Jersey é mais resis-
tente, é precoce, com 15 meses já está 
pegando cria. É boa produtora, tem 

úbere perfeito. 
Mas, o mais importante é que se 

pisar no pé do dono, dói menos, não é?
Meu pai tinha um empregado cha-

mado Bidú, o encarregado de tirar o 
leite. Uma vez, chamei-o de lado e per-
guntei: “Bidú, o quê que houve aqui?” 

“Diminuiu o leite, doutor! O senhor 
sabe que tem cobra que mama na vaca, 
não é?”

Num outro dia, tive de eliminar 
uma parte do leite que o Bidú tirou. 
Disse a ele: “Bidú, é preciso lavar a 
mão, lavar o úbere da vaca, lavar a 
ordenhadeira, agora é verão, muito 
quente, os micróbios aumentam”. 

O Bidú me respondeu: “Doutor, 
essa história do micróbio é implicância 
do governo...” 

Muito, muito obrigado!

A seguir, o presidente da APAMVET outorgou Comendas do Mérito Veterinário aos homenageados: 

Antônio Roberto Alves Corrêa (Laboratório Biovet , Vargem Grande Paulista/SP),
Edival Santos (MSD -São Paulo/SP), 
Enrico Lippi Ortolani (FMVZ-USP) 
Erik Manfrim (Special Dog , Santa Cruz do Rio Pardo/SP),
Francisco Cavalcanti de Almeida,  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 , Paulínia/SP), 
Luís Brinckmann ( Nestlé Purina,São Paulo/SP),
Marcelo Brunini (UCBVet Saúde Animal,Jaboticabal/SP), 
Márcio Mesquita Serva (Unimar, Marília/SP),
Nelson Antunes (Fiesp , São Paulo), 
Sérgio Zimerman (Petz- Grupo Pet Center Marginal), 
Stefan Mihailov (Phibro - Campinas/SP),
Vera de Godoy Ribeiro (Vetnil Prod. Veterinários, Louveira/SP) 

S O L E N I D A D E  D E  O U T R O G A  D A  C O M E N D A  D O  M É R I T O  V E T E R I N Á R I O G A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O S

Geraldo
Alckmin 
Governador do Estado 
de São Paulo

Ele nasceu em Pindamonhangaba, 
no interior paulista, em 7 de novem-
bro de 1952. Filho de Geraldo José 
Rodrigues Alckmin (médico veteriná-
rio de profissão) e Míriam Penteado. 
É casado com Maria Lúcia Alckmin e 
tem três filhos e cinco netos. 

Professor, vereador, prefeito, depu-
tado estadual e federal, secretário 
estadual, vice-governador e governa-
dor de São Paulo, Alckmin começou 
cedo na vida pública. 

Com 19 anos, assumiu respon-
sabilidades como vereador, em 
Pindamonhangaba. Em 1976, aos 23 
anos, foi eleito prefeito de sua cidade 
natal e se tornou o mais jovem da his-
tória da cidade a ocupar o cargo. 

Foi eleito deputado estadual em 
1982. Em 1986, elegeu-se deputado 
federal. Foi vice-líder da bancada no 
Congresso Constituinte e, posterior-
mente, um dos fundadores do Partido 
da Social Democracia Brasileira 
(PSDB). 

Na Câmara Federal, foi o autor 
da primeira proposta legislativa do 
Código de Defesa do Consumidor, 
assim como o relator do projeto 
que originou a Lei de Benefícios da 
Previdência Social.

Em 1994, foi eleito vice-gover-
nador de Mário Covas. Além 
das atribuições do cargo, coor-
denou o Programa Estadual de 
Desestatização. Com a morte de 
Covas, em 2001, assumiu o governo 

e se reelegeu em 2002. 
Em 2000 e 2008, foi candidato à 

Prefeitura de São Paulo. Em 2006, 
chegou ao segundo turno da elei-
ção presidencial . Em 2009, foi 
empossado secretário de Estado de 
Desenvolvimento, onde comandou a 
maior expansão de Etecs e Fatecs no 
território paulista. 

Em 2010, venceu as eleições para 
governador do Estado no primeiro 
turno, com mais de 11,5 milhões de 
votos. Em 2014, foi reeleito com mais 
de 12,2 milhões de votos (57,31% do 
total), vencendo a eleição em 644 dos 
645 municípios paulistas.

Carreira política:
1972 - Eleito vereador em 

Pindamonhangaba

1976 - Eleito prefeito de 
Pindamonhangaba

1982 - Eleito deputado estadual 
1986 - Eleito deputado federal
1988 – Participa da fundação do 

PSDB
1990 - Reeleito deputado federal
1994 - Eleito vice-governador na 

chapa de Mário Covas (PSDB)
1998 - Reeleito vice-governador
2001 - Em 6 de março, com a 

morte de Covas, assume o governo de 
São Paulo

2002 - Eleito governador de São 
Paulo

2008 - Assume a Secretaria esta-
dual de Desenvolvimento

2010 - Eleito governador de São Paulo
2014 - Reeleito governador de São 

Paulo

Médico por formação e homem público por vocação, 
Geraldo Alckmin é o atual governador do Estado de São 
Paulo, cargo que ocupa pela quarta vez.
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Edival
Santos 
Presidente  
da MSD

Edival Santos é Médico Veterinário, formado pela 
Universidade de São Paulo com MBA pelo Ibmec 
Business School.

Atividades junto à FMVZ-USP:
• Presidente do Diretório Acadêmico 
(1971-1972)
• Suplente de representante do Corpo 
Discente junto à Douta Congregação 
(maio/1972 a maio/1973)
• Presidente do Laboratório Bio-Vet Ltda.
• Presidente da ABSG (Associação 
Brasileira dos Criadores de Santa 
Gertrudis).
Experiência Profissional:

Diretor Industrial do Laboratório 
Bio-Vet Ltda.
01/setembro/1974– 30/abril/1986
Coordenou o licenciamento do Laboratório 
Bio-Vet Ltda.  junto aos órgãos: MAPA, 
prefeitura de Cotia, CETESB, Bombeiros, 
Emplasa, Engenharia Sanitária, Secretaria 
de Negócios Metropolitanos, Conselho de 
Desenvolvimento Industrial do Ministério 
da Indústria e Comércio e obtenção 
de financiamentos junto ao BADESP/
BNDES; acompanhando integralmente 
a execução da construção e ampliação 
do mesmo na sua transferência para 
Vargem Grande Paulista- SP – 1979. 
Diretor Vice-Presidente do Laboratório 
Bio-Vet Ltda.
30/abril/1986– 15/abril/2015
Responsável Técnico do Laboratório Bio-
Vet Ltda.
Desde setembro de 1979
Registrou junto ao MAPA todos os pro-
dutos das diversas linhas desde agosto de 
1974, das linhas avícola, pet e pecuária, des-
tacando-se a Vacina contra a Febre Aftosa.

Proprietário e administrador da 
Fazenda União do Brasil – Buri – SP.
Desde setembro de 1986.
Presidente da Associação Brasileira dos 
Criadores de Santa Gertrudis (ABSG) 
por 4 gestões 
Biênios: 2206-2007; 2008-2009; 2012-
2013; 2014-2015.

Membro do Conselho Curador da 
Fundação de Medicina Veterinária – 
FUMVET da USP
Desde maio de 2013.
Cursos e Congressos:
• XXI World’s Poultry Congress – 
Montreal, Québec, Canada – 20 a 
24/08/2000.
• II Simpósio Internacional sobre 
Coccidiose Aviária – FACTA – Fundação 
APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas 
– Foz de Iguaçu – PR – 9 e 10/março/1999.• 
XIV Congresso Latino-americano de 
Avicultura – Santiago do Chile – Chile – 
10 a 13/outubro/1995 

• International Seminar on Agricultural 
Systems in Israel – International Division 
of Cooperation – Israel Government 
Office – Kibbutz/Israel – setembro/1993.
• XXIV Congresso Mundial de Veterinária 
– Rio de Janeiro-RJ – 18 a 23/agosto/1991
• Immunization of Adult Birds with 
Inactivated Oil Adjuvant Vaccines – Lyon, 
France – 25 a 27/junho/1981
• Seminário de Técnicas de Controle de 
Raiva – Organização Pan-americana de 
Saúde – Organização Mundial da Saúde – 
20 a 24/novembro/1972.
Visitas de Intercâmbio Técnico:
• Innova Andina – Peru, Rodrigo Gracia, 
Gerente de Divisão Animal – outubro de 
2005.
• Auburn University – USA, Emílio C. 
Mora, PHD – Dep. Poultry Science – 
janeiro de 1988 e fevereiro de 1989.
• VI International seminar of Avian 
Pathology – University of Georgia – USA 
– julho/1986.
• University of Delaware – USA – Dr. J. 
K. Rosemberg – Department of Animal 
Science and Agricultural Biochemistry – 
janeiro/1985.
• Escuela de Medicina Veterinária – 
Universidade do Chile – Dr. Hector 
Hidalgo O. – Responsável pela Patologia 
Aviária – 11-12/janeiro/1984.
• Laboratoires de l’Institut Mérieux – 
Lyon, France – Dr. Vre H. G. Petermann – 
Chefe do Departamento de Virologia – 27/
junho/1981.
• Institut Pasteur – Paris, France 
– Professeur Docteur P. Atanasiu – 
junho/1981.

Antônio Roberto
Alves Corrêa 
Presidente do 
Laboratório Biovet

Natural de Rio Claro – SP. Nascido em 02 de abril de 
1950. Casado, com 3 filhos. 
Médico Veterinário e Zootecnista, formado em 1974 
pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo.

G A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O SG A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O S

Iniciou sua carreira como estagiá-
rio, atuando em diversas funções no 
campo, assumiu responsabilidades 
técnicas e comerciais junto a Coopers 
e Novartis (1987/2000), antes de se 
juntar à Intervet do Brasil em 2000. 

De 2000 a 2005, teve considerá-
vel sucesso nas áreas de Marketing 
e Desenvolvimento de Produtos, 
ajudando a empresa a crescer e 
tornar-se uma das maiores no Brasil. 
Em 2005, foi nomeado Diretor de 
Marketing Global – Ruminantes em 
Boxmeer (Holanda), posição que ele 

ocupou até ser nomeado respon-
sável pela subsidiária da MSD na 
Espanha -,onde ocupou o cargo de 
Gerente Geral até dezembro de 2012. 
Atualmente (janeiro de 2013) Edival 
é o Presidente da MSD Saúde Animal 
no Brasil.

Após a solenidade de outorga, o 
repórter perguntou: Um dos home-
nageados foi o Edval Santos, ele vai 
fazer aniversario terça-feira, você 
pode dar parabéns, só uns parabéns, 
rapidinho para ele? Quem veio foi o 
filho dele para receber a Comenda.

G E R A L D O  A L C K M I N , 
GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO: Nossa homena-
gem ao Dr. Edval Santos, parabéns, 
saúde, muita alegria, foi muito bem 
representado pelo seu filho aqui 
na Academia Paulista de Medicina 
de Veterinária, e parabéns, porque 
Platão dizia que o homem ou a 
mulher só sai das cavernas, depois 
dos cinquenta, então está iniciando 
agora a sabedoria. Parabéns, muita 
saúde Dr. Edval. 
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G A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O SG A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O S

Carreira acadêmica
Graduou-se em Medicina Veterinária 

pela FMVZ-USP (1977). Neste mesmo ano 
ingressou na docência dessa Faculdade, no 
Departamento de Clínica Médica. Em 1980, 
obteve seu mestrado em Patologia Clínica da 
Escola de Veterinária da UFMG. Concluiu 
seu doutorado em 1988 em Parasitologia 
pelo Instituto de Ciências Biomédicas-USP. 
Realizou pós-doutorado no Moredun 
Research Institute em Edimburgo- Escócia 
em 1991 e 1992, nas áreas de Doenças 
Parasitárias e Nutricionais. Realizou concur-
sos de Livre Docência e de Professor Titular 
em Doenças Nutricionais e Metabólicas pelo 
seu Departamento no FMVZ-USP, nos anos 
de 1997 e 2006, respectivamente. Foi Professor 
Visitante no Royal Veterinary College em 
Copenhague, Dinamarca, e na Faculdade de 
Veterinária de Lugo, Espanha, em 2002 e 2008, 
respectivamente. 

Orientou até o momento 13 alunos de mes-
trado; 12 de doutorado, 13 de iniciação cientí-
fica e quatro de aperfeiçoamento. Publicou 109 
artigos científicos em revistas indexadas inter-
nacionais e nacionais; 4 livros e 12 capítulos de 
livros. Teve bolsa de produtividade científica do 
CNPq de 1993 a 2013, onde também foi con-
sultor ad hoc, como também da FAPESP. Suas 
principais linhas de pesquisa, no momento, 
são o estudo de doenças nutricionais e meta-
bólicas que acometem bovinos confinados.  
Atividades de extensão 

Em 1982 começou escrever artigos 
técnicos para o Suplemento Agrícola 

do Jornal o Estado de São Paulo, sendo 
convidado no ano seguinte para ser seu 
consultor, aí permanecendo até 1989. 
Em 1997 foi convidado para atuar como 
Consultor Veterinário no Programa tele-
visivo Globo Rural, aí permanecendo até 
os dias atuais. Desde fevereiro de 2009 
escreve a coluna mensal, denominada 
“Fatos e Causos Veterinários” na Revista 
DBO, especializada em gado de corte. Já 
ministrou mais de 300 palestras nacio-
nais e internacionais e coordenou mais 
de uma dezena de cursos e minicursos.  
Cargos administrativos  

De 2001-3 foi vice-presidente da 
Comissão de Graduação da FMVZ, 
sendo seu presidente nos próximos quatro 
anos. Ajudou a implantar os Conselhos de 
Classe e coordenou dois cursos de didá-
tica para professores e dois de empreen-
dedorismo para alunos. Em 2007 foi eleito 
vice-diretor da Faculdade e implementou 
política de comunicação e coordenou as 
festividades dos 90 anos de veterinária e 
75 anos de USP da FMVZ. De setembro 
de 2011 a 2015, foi escolhido diretor da 
mesma Unidade atuando firmemente na 
internacionalização da FMVZ, onde lan-
çou o inédito programa de duplo-diploma 
em graduação com duas Universidades 
Europeias (Porto e Zaragoza), em avan-
çado estágio de implantação, reformulou 
a sua Fundação (FUMVET), aumentou 
o número de dias-de-campo oferecidos 
para técnicos e pecuaristas e implantou a 

assessoria jornalística na Faculdade, entre 
outras obras. 

 O momento positivo, a política de 
internacionalização e a reconhecida qua-
lidade do Curso de Medicina Veterinária 
da FMVZ foi considerada na avaliação 
internacional QS (Quacquarelli Symonds 
Limited) que classificou-a, em 2015, 
como a 36ª melhor Faculdade de Ciências 
Veterinárias do mundo, a mais destacada 
no ranking entre as latino-americanas 
e na frente de muitas outras tradicio-
nais Faculdades pelo mundo afora.  
Participação em comissões 

Foi membro da Comissão Científica 
(1984-87) e de Publicações (1993-96) 
da Sociedade Paulista de Medicina 
Veterinária. De 2006-09 participou 
da Comissão Nacional de Ensino 
em Medicina Veterinária do CFMV, 
sendo responsável pela elaboração de 
questões da área de Clínica do Exame 
Nacional de Certificação Nacional, 
no período. Representou a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência na 
Comissão do MAPA que estudou o uso 
de anabolizantes na pecuária, em 1987.  
Momento e futuro 

No momento, foi indicado pela nova 
Diretoria da FMVZ para atuar como 
“Embaixador” da Unidade para as rela-
ções internacionais. Além disso, tem 
outros dois projetos principais. O de 
desenvolver atividade de consultoria para 
alunos de graduação e pós-graduação 
da FMVZ na área de planejamento de 
carreira; e de levar conceitos técnico-vete-
rinários para profissionais, que estão fora 
do âmbito acadêmico, e para pecuaristas, 
que recebem pouca informação, por meio 
de palestras, dias-de-campo, simpósios 
etc.     

Ausente por motivo de viagem ao exterior, Prof.Dr. 

Ortolani foi muito bem representado pelo seu filho

Enrico Lippi
Ortolani 
Professor Titular - Depart. 
de Clín. Méd. da FMVZ

Nasceu na cidade de Mairinque-SP em 1953. Realizou seu 
ensino básico nessa cidade e concluiu seu curso secundário 
em Piracicaba-SP. Nos anos de 1970-71 trabalhou no Jornal 

Cruzeiro do Sul, da cidade de Sorocaba-SP. Desde garoto acompanhou seu pai, Arganauto, 
em sua pequena criação de bovinos, inicialmente de leite e depois de corte, surgindo daí sua 
vocação para a veterinária, com destaque para a clínica de bovinos, onde atua até hoje.

A Special Dog é uma empresa de 
origem familiar do setor de benefi-
ciamento de grãos. A partir de 2001, 
depois de uma bem sucedida expe-
riência no mercado industrial pro-
duzindo farinha de arroz – até hoje 
fabricada para atender grandes multi-
nacionais , foi inaugurada a primeira 
fábrica para a produção de alimentos 
para cães sob a marca Special Dog.

Em quase 15 anos completos de 
atividade, a Special Dog se consolidou 
como empresa com um linha com-
pleta 100% premium para cães e gatos, 
contando ainda com uma linha super 
premium que tem alcançado elevados 
níveis de satisfação junto ao público 
consumidor. 

Com posição cativa entre as cinco 
maiores empresas do país em volume 
de vendas e atuando ainda de forma 
regional, com presença marcante nos 
estados de São Paulo e Paraná, além 
de cidades de Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul, a marca se prepara para 
atender cidades do Rio de Janeiro e de 
Santa Catarina, num ordenado pro-
cesso de expansão. 

A empresa possui hoje três fábricas 
dotadas das mais modernas tecnolo-
gias e trabalha para inaugurar uma 
quarta unidade, em fase de constru-
ção, a iniciar atividades em 2016. Com 
investimentos constantes em seu pro-
cesso de produção e alcançando níveis 
de crescimento sempre superiores ao 

do setor pet, a Special Dog se consa-
grou pela qualidade de seus produtos 
e do seu sistema de entregas, hoje uma 
grande frota predominantemente 
própria (75%), que, além de agilizar 
o atendimento, permite que produtos 
de elevada qualidade possam custar 
menos para o consumidor.

Além disso cumpre com todas exi-
gências estabelecidas pelo segmento 
pet do Brasil e de países para os quais 
exporta, incluindo Colômbia, Chile e 
Ilhas Seychelles, na África.

Erik Manfrim – o visionário
À frente da Special Dog desde a 

sua concepção, o empresário Erik 
Manfrim é um líder nato que sabe, 
como poucos, dividir poder e dele-
gar tarefas e méritos. Diretor da 

área financeira e administrativa da 
empresa, ele partilha com o irmão 
Mario Sergio Manfrim a sociedade 
sobre um patrimônio sólido, gerido 
através de recursos próprios. 

Formado em Administração de 
Empresa, com MBA em  Gestão 
Empresarial pela FIA/USP, empresta 
à rotina da Special Dog seu espírito 
pautado no bom humor, na informa-
lidade e numa habilidade ímpar de 
tratar bem as pessoas. Sua personali-
dade amigável e humana fazem dele 
um visionário que não perde a opor-
tunidade de ampliar seus horizontes 
e o das pessoas que o ajudam a fazer 
da empresa um sinônimo de sucesso 
empresarial.

Caçula de uma família de três 
irmãos, pai de duas filhas e volun-
tário de diferentes causas ancoradas 
na cidade onde vive, é um exemplo e 
parceiro para cada novo integrante do 
time da Special Dog. Discreto, aten-
cioso e de grande generosidade, cos-
tuma dizer que não é preciso esperar 
um bolo crescer para dividí-lo com as 
pessoas. Uma analogia simples que se 
traduz numa empresa que desde sua 
origem partilha seus lucros e êxitos 
com seus colaboradores, pessoas feli-
zes, satisfeitas, que sabem que podem 
conquistar seus sonhos com o próprio 
esforço.

Erik
Manfrim 
Sócio-fundador  
da Especial Dog

A Special Dog  e seu diretor Erik Manfrim



14 B O L E T I M  Apamvet a p a m v e t . c o m 15a p a m v e t . c o m B O L E T I M  Apamvet

G A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O SG A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O S

Em 1977 fez curso de Produção e 
Controle de Vacinas contra a Febre aftosa 
no Centro Panamericano de Febre aftosa. 
Posteriormente, estagiou no Laboratoire 
de Virologia de Maison D’Alfort e no 
Laboratoire de Virologia Animale de Lyon, 
ambos na França. Durante a década de 1980, 
foi diretor técnico, delegado substituto e, 
posteriormente, titular da Delegacia Federal 
de Agricultura do MAPA/SP. 

Dirigiu o Departamento de Defesa 
Agropecuária da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral da Secretaria 
de Agricultura do Estado de São Paulo, em 
Campinas, pelo período de um ano. E cola-
borou com o Conselho Nacional da Pecuária 
de Corte, na capital de São Paulo. 

Assumiu, em 2006, a Presidência do 
CRMV-SP, permanecendo no cargo até 
3 de agosto de 2015, portanto, por três 
mandatos consecutivos. Como presidente 
do Conselho, trabalhou com afinco para 
alcançar as seguintes metas de trabalho:

1. Reestruturações física, administra-
tiva e jurídica da sede e das regionais do 
Conselho;

2. Reativação da fiscalização profissio-
nal, inclusive com descentralização para as 
regionais;

3. Criação da figura do ouvidor junto à 
sede, unidades regionais e municípios de 
relevância socioeconômica no Estado de 
São Paulo;

4. Participar ativamente junto às escolas 
de Medicina Veterinária e Zootecnia do 
Estado, levando aos formandos orientações 
ético-profissionais;

5. Descentralizar e colocar à disposição 
das classes as instalações das unidades regio-
nais do CRMV-SP para reuniões, cursos, 
entre outros eventos de interesse dos profis-
sionais;

6. Instalar as regionais do Vale do Paraíba, 
da Baixada Santista e de Campinas;

7. Consolidar a implantação do Portal 
da Medicina Veterinária e da Zootecnia, 
permitindo atualização e acompanhamento 
permanente aos profissionais e empresas 
inscritos no Conselho;

8. Consolidar a implantação do sistema 
de informática do Conselho, via rede, 
incluindo as unidades regionais, conferindo 
maior dinamismo às ações administrativas;

9. Consolidar e dinamizar as Comissões 
de Ética, Responsabilidade Técnica, Fiscal, 

Ensino e Pesquisa, Editorial, Bem-Estar 
Animal, Zootecnia, Saúde Animal, Tomada 
de Contas, Licitação, Fisioterapia e outras;

10. Apoio às Entidades de Classes liga-
das à Medicina Veterinária e Zootecnia no 
sentido de assegurar junto à comunidade 
a importância dessas profissões quanto 
aos aspectos socioeconômicos e de saúde 
pública;

11. Assegurar a participação do 
CRMV-SP junto a órgãos municipais, 
estaduais e federais, entidades privadas, 
objetivando o fortalecimento da Medicina 
Veterinária e Zootecnia em todas as áreas de 
atuação;

12. Cumprir e fazer cumprir a legislação 
vigente.

Em sua gestão, o CRMV-SP não ape-
nas fiscalizou o exercício profissional, mas 
atuou de forma participativa e próxima 
das entidades de classe e da sociedade civil. 
Destacando-se o fato de ter sido a primeira 
entidade de classe a firmar parceria com o 
SEBRAE-SP. 

Foi estabelecido ainda convênio impor-
tante com a Fundação Medicina Veterinária, 
o qual financia a Biblioteca Virtual em 
Medicina Veterinária e Zootecnia com um 
acervo de 70 mil artigos técnicos científicos. 
Integrou ainda o CRMV-SP com a Apamvet 
e estabeleceu parceria, que já dura três anos, 
com a NürnbergMesse Brasil, responsável 
pela Pet South America, para a realização 
da campanha de valorização profissional 
Informa, Forma e Transforma. 

Uma das maiores conquistas de sua ges-
tão foi a aquisição da atual sede do Conselho, 
prédio de 10 andares localizado no bairro do 
Paraíso, quitada integralmente no dia 5 de 
junho de 2015. 

Francisco  
Cavalcanti 
de Almeida 
Ex-presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária 
do Estado de São Paulo

Francisco Cavalcanti de Almeida é médico-veterinário, formado, em 
1971, pela Faculdade Fluminense de Medicina Veterinária da Universidade 
Federal Fluminense. Iniciou sua carreira como chefe do Grupo de Produção 

Animal (GEPA) e médico veterinário do Grupo Estadual de Combate à Febre aftosa no Estado de São Paulo (GECOFA/
SP), ligados à Diretoria Federal do Ministério da Agricultura no Estado de São Paulo (MAPA-SP). Posteriormente, foi 
responsável pela equipe de controle de vacinas contra a Febre aftosa e coordenador geral do GECOFA/SP.

Com a formação de técnico 
em Zootecnia, Jardel trabalhou no 
Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC). Entre 1982 e 1987, foi supervi-
sor de venda de uma grande empresa 
de nutrição animal na região de 
Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 
Nessa época, Jardel decidiu voltar 
a estudar e optou pela faculdade de 
Direito. 

Em 1987, o mineiro se juntou 
ao seu amigo de infância, Norival 
Bonamichi, e abriu uma empresa de 
representação veterinária. Foi então 
que surgiu a Produtos Veterinários 
Ourofino, em Ribeirão Preto (SP).

Com suas experiências, Jardel e 
Norival começaram a comprar e a 
vender produto veterinário. “Ficamos 
dois anos como distribuidores e 
depois começamos a trabalhar com 
os laboratórios de sanidade animal”, 
conta.

Foi então que pensou: “se nós ven-
demos o produto dos outros, vamos 
fazer um para nós”. Desta forma 
passaram a fabricar e começaram os 
primeiros passos da atual Ourofino 
Saúde Animal, atualmente, aos 28 
anos, a maior indústria veterinária de 
origem brasileira.

A linha de produtos da Ourofino 
atende à sanidade de bovinos, equi-
nos, aves, suínos e animais de esti-
mação. A empresa está em constante 
evolução tecnológica em um trabalho 

realizado por sua equipe multidiscipli-
nar que inclui médicos-veterinários, 
zootecnistas, farmacêuticos, biólogos, 
biotecnólogos, entre outros. “Nossa 
equipe comercial é formada em sua 
maioria por médicos-veterinários que 
vivenciam o dia a dia em fazendas de 
todo o Brasil”, explica Jardel.

A competitividade da Ourofino 
está também alicerçada fortemente 
em pessoas. Com 1.230 colaboradores, 
a empresa investe em um ambiente de 
valorização, respeito e oportunidades. 

“Para mim, o maior acerto na his-
tória da Ourofino foi acreditarmos nas 
pessoas com um relacionamento sem 
hierarquias nem burocracias, com 
simplicidade, valorização e, claro, 
políticas comerciais diferenciadas. 
Esse sucesso se resume a perseverança, 
transparência e nunca prometer nada 
que não possamos cumprir”, finaliza o 
empreendedor.

Nesta valorização das pessoas, a 
Ourofino Saúde Animal se destaca 
no mercado não só por seu perfil 
inovador, pela qualidade e tecnologia 
empregadas em suas operações, mas 
também pelo forte senso de respon-
sabilidade social. Entre as várias ações 
lideradas pela empresa estão o apoio 
a entidades assistenciais, o desen-
volvimento de projetos especiais nas 
comunidades em que está inserida, a 
prática de ações voluntárias por seus 
colaboradores, além da constante 

preocupação com o meio ambiente. 
Entre seus principais programas estão 
o Jovens de Ouro e o Cidadãos de 
Ouro, voltados para a educação, cul-
tura, esporte e cidadania na formação 
de pessoas.

Os programas atendem a jovens de 
famílias carentes da região em que a 
Ourofino está presente. A iniciativa 
contribui para o resgate da autoestima 
e apresenta valores de cidadania à 
criança e ao adolescente, proporcio-
nando o desenvolvimento susten-
tável da comunidade. O objetivo é 
democratizar o acesso ao esporte e 
à cultura educacional como forma 
de inclusão social, ocupando ainda 
o tempo ocioso das crianças. Cerca 
de 400 jovens já foram atendidos 
pelo programa. Conheça mais em  
www.ourofinosaudeanimal.com.

Jardel
Massari 
Sócio-fundador  da 
Ourofino Saúde Animal

Jardel Massari nasceu em Inconfidentes, pequena 
cidade rural do sul de Minas Gerais, na época distrito 

do município Ouro Fino. Cresceu entre lavouras e animais. Quando 
adolescente, cursou a escola agrícola de Muzambinho, também em Minas.
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Formação Acadêmica:
Médico (Universidade de São Paulo)
Atividades Profissionais:
Professor de Física;  Diretor Fundador 

- Curso Objetivo Pré – Vestibulares; Diretor 
Fundador - Colégio Integrado Objetivo; Diretor 
Fundador e Presidente - SUPERO – Sociedade 
Unificada Paulista de Ensino Renovado; 
Presidente - Fundação Futura; Diretor 
Presidente - Faculdades Objetivo; Reitor - UNIP 
– Universidade Paulista 

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE 
ENSINO E PESQUISA:

1. Implantação e Implementação de cur-
sos regulares:
• Unidades Implantadas do Colégio Integrado 
Objetivo (154 un.)
• UNIP – Unidades Universitárias (Instituto 
de Ciências Exatas e Tecnologia/Instituto de 
Ciências Humanas/Instituto de Ciências Sociais 
e Comunicação/Instituto de Ciências da Saúde/
Centro de Pesquisa e Tecnologia/Centro de Pós-
Graduação).

2. Projetos Pedagógicos e Atividades 
Extra-Curriculares:
POEMA – Programa de incentivo a educação 
e meio ambiente. ; Projeto Paranoa – Brasília;  
PICMO - Projeto Integrado de Ciências do Mar 
Objetivo (Campos avançado da UNIP,Angra 
dos Reis); Projeto Amazonas – Escola da 
Natureza (Campos avançado da UNIP,Manaus);  
PEAD – Projeto de Educação Ambiental a 
Distância;  Programa Objetivo de Educação do 
Superdotado; POIT – Projeto de Orientação 
e Identificação de Talentos; Programa de 
Educação a Distancia; Projeto Banco de dados 

em videotexto; ENSAT – Projeto de Ensino 
a Distancia Via Satélite; OBCOM – Projeto 
Objetivo Computadores; Projeto e Montagem 
de rede de computadores Video-Computer 
Man;  Projeto de desenvolvimento tecnológico;  
Construção de um Ultraleves-Niess Asseta 1 Jet 
Sky Object; Montagem de um Submarino em 
miniatura; Montagem de um robô educacional;  
Montagem de braço mecânico; Lançamento de 
foguetes miniatura; 

3. Promoção de Pesquisas:
• 26 - Pesquisas sobre Superdotação 
• 7 - Pesquisas sobre ensino a distancia 
• 9 – Pesquisas na Área de Tecnologia da 
Educação.
• 11 – Pesquisas na Área da Saúde.
• 17 – Pesquisas na Área de Engenharia.

4. Promoção de Eventos Pedagógicos:
Centro de Pesquisa e Tecnologia UNIP/
Objetivo;  Semana Pais e Filhos; POIT – Projeto 
de Orientação e Identificação de Talentos; 4º 
Seminário das Novas Universidades Brasileiras;  
Congresso Internacional do Meio Ambiente;  
Eventos Universitários: 7 Engenharia, 6 
Comunicação, 4 Educação, 6 Psicologia, 7 
Th. International Meeting of Tecnology on 
Education – UNIP / California State University   
Northridge;  Encontro Nacional: Informática 
na Educação;  1º Encontro Internacional sobre 
AIDS;  Debate Profissões.

5. Participação em atividades do 
Conselho Federal de Educação:
Membro da comissão para incentivar o atendi-
mento ao Superdotado; Membro da comissão de 
informática e educação.

6. Atividades Públicas: várias entrevistas 

concedidas na TV, Rádio, em Revistas e em 
Jornais.

7. Artigos e Trabalhos Publicados:
• Artigos em Revistas e Jornais:
 Tema Vestibular = Por um Vestibular Elitista.
Fim do Vestibular Unificado; Tema Superdotados 
= O atendimento a alunos Superdotados no 
Brasil; Tema Ensino Público e Privado = O 
Ensino Público tem Remédio; Proposta e 
Democratizar o Ensino;  A magia do Cotidiano;  
Tema Futuro = A ciência garantirá o alimento 
do futuro; Conheça o Futuro da Agropecuária; 
Bioquímica é o futuro da Biologia; Engenheiros 
do mundo moderno; Tema Meio Ambiente = 
Há muito a se cultivar no oceano; Tema Saúde 
= Brasil tem mais Escolas de Odonto do que os 
EUA.

8. Certificados , Diplomas e outras 
Dignidades: Homenagens especiais dos 
Formandos da UNIP.(21 Turmas);  Patrono (9 
Turmas);  Agradecimentos e Homenagens: ( 
Federação Hípica de Brasília -  Projeto Rondon 
CRCS - Instituto Histórico e Cultural Pero Vaz 
de Caminha - Paulistur e Prefeitura de São Paulo 
de 1983 - Confraria dos Velhos Marinheiros -  
Troféu Status - Instituto Cultural John Kennedy 
– Universidade Popular - Prêmio Manchete 
Educação).

Comendas:
 Medalha Descubra Brasília – Projeto Rondon.
- Medalha Comemorativa dos 480º Aniversário 
do Descobrimento do Brasil – INCPVC;  
Medalha do Pacificador - Ministério do Exército;  
Medalha Brigadeiro Tobias – Polícia Militar do 
Estado de São Paulo; Medalha Comemorativa 
do Centenário de Instalação dos Cursos de 
Odontologia no Brasil; Grau de Comendador 
– Ordem do Rio Branco; Comenda do Mérito 
Veterinário outorgada pela Academia Paulista de 
Medicina Veterinária.

João Carlos
Di Gênio 
Reitor da UNIP e Presidente 
do Grupo Objetivo

Filiação: Carmine Di Gêncio e Maria Tozzi Di Gênio 
Data de nascimento: 17/02/1939 
Nacionalidade: Brasileiro 
Naturalidade: Lavina-SP

Zootecnista e presidente da Merial 
Saúde Animal para Brasil, Paraguai 
e Bolívia, Jorge Espanha, recebeu 
a Comenda do Mérito Veterinário 
da Academia Paulista de Medicina 
Veterinária (Apamvet), por sua contri-
buição à valorização da Zootecnia e da 
Medicina Veterinária no país.

Espanha é pós-graduado em 
Nutrição Animal pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, com 
especialização em negócios, marke-
ting e gestão pela Universidade de 
Columbia (EUA) e tem uma longa 
e vitoriosa carreira profissional por 
SmithKline Beecham, Zoetis e Merial 
Saúde Animal, onde está desde o início 
de 2014.

O presidente da Apamvet, Eduardo 
Harry Birgel afirmou que a atuação de 
Jorge Espanha dignifica a Medicina 
Veterinária e a Zootecnia. “Não existe 
produção de animais sem saúde e são 

os médicos veterinários e zootecnistas, 
como Jorge Espanha, os responsáveis 
por garanti-la em todas as atividades 
produtivas”.

“Tive uma carreira muito intensa. 
Comecei como “trainee” e agora sou 
presidente da Merial. Com o apoio de 
mais de uma centena de médicos veteri-
nários e zootecnistas, a Merial trabalha 
para oferecer produtos e soluções inova-
doras, que ajudam pecuaristas, produ-
tores de leite, avicultores e suinocultores 
a obter sucesso e a proprietários de cães 
e gatos a ter animais saudáveis e protegi-
dos contra as principais enfermidades”, 
ressalta Jorge Espanha. Jorge Espanha 
foi também relacionado como uma das 
100 personalidades mais influentes do 
agronegócio brasileiro em 2014, entre 
mais de 4 milhões de profissionais, de 
acordo com o ranking da edição de 
aniversário da Revista Dinheiro Rural, 
da Editora 3. 

História da Medicina Veterinária 
paulista  – O evento de homenagem 
a médicos veterinários e zootecnistas 
ilustres teve como ponto alto o lança-
mento do livro “Virtuosa Missão”, uma 
obra ricamente ilustrada, que conta 
a história da medicina veterinária no 
Estado de São Paulo. Trata-se de um 
documento importante, que marca a 
evolução da atividade e sua contribui-
ção para a produção e a saúde animal.

Sobre a Merial
Merial é uma empresa líder mundial 

em saúde animal voltada à inovação, 
fornecendo extensa gama de produtos 
para melhorar a saúde e o bem estar 
de uma grande variedade de espécies 
animais. A Merial emprega 6500 fun-
cionários com atividades em mais de 
150 países em todo o mundo e mais de 
2 bilhões de euros em vendas em 2014.

Jorge
Espanha 
Presidente da  
Merial

Jorge Espanha, presidente da Merial Saúde Animal, não 
pôde comparecer à solenidade por motivo de viagem e 
recebeu o livro Virtuosa Missão e a Comenda na sede 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Prof. Dr. Di Gênio foi representado pelo Prof. Dr. V. Borelli
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Luiz
Brinckmann 
Nestlé  
Purina

Brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, Casado, 2 filhos.
Escolaridade
Graduado em Administração de Empresas pela PUC de 
Salvador e especializações na Suíça  e Estados Unidos.

Carreira:
30 anos trabalhando na Nestlé

• Várias posições na área comercial 
em Nutrição e Nestlé Alimentos & 
Bebidas (1985 - 1994)
• Várias posições gerenciais na 
Divisão de Vendas (1995 -2002)
• Gerente de Negócios em Nestlé 
Professional (2003)

• Diretor de Vendas - (2003 - 2006)
• Vice-presidente de Operações da 
Zona Americas na Suíça (2006 - 
2007)
• Vice-presidente da Divisão de 
Laticínios, Culinários e Cereais 
(2007 - 2008)
• Desde abril de 2008, Vice-
presidente da  Nestlé Purina Brasil

Outras posições relevantes:
• Conselheiro  2º Vice-Presidente  na 
ABINPET – Associação Brasileira da 
Industria de Produtos  para Animais 
de Estimação
• Conselheiro no Sindirações – 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal

Marcelo
Brunini 
Diretor Presidente de 
UCBVET Sáude Animal

Marcelo Brunini Rodrigues  
Médico - CRM 111.802/ SP
Nascimento: 22/03/1975, Jaboticabal, SP  
Brasileiro - Solteiro - Filiação: Hilary Aparecido 
Rodrigues/ Maria Helena Brunini Rodrigues

Graduação em Medicina
Faculdade de Ciências Médicas da 

UNICAMP – Universidade Estadual de 
Campinas (São Paulo)

MÉDICO CERTIFICADO PELO  
ATLS, Advanced Trauma Life Support 
do American College of Surgeons – 2005 
a 2009)

M É D I C O  C E RT I F I C A D O 
PELO  ACLS, Advanced Cardiologic 
Life Support do American Heart 
Association – 2004 a 2006).  
Disciplinas Extra-curriculares 

• Suporte Básico de Vida 
(MD 007) – Reconhecimento e 
conduta primária frente a situa-
ções de Urgência/ Emergência, 
com carga horária de 60 horas. 
Estágios Curriculares  

Disciplina Curricular Extra 
Muro- MD 895 e MD 916 – Estágio 
nos  Centros de Saúde  São Quirino 
e Faria Lima na área de treinamento 

de Pediatria:116 horas
Disciplina Curricular Extra Muro 

– MD 114 – Medicina Comunitária: 
em Centros de Saúde de Barão 
Geraldo e  Jardim Santa Mônica  
(Campinas) :160 horas.     

Disciplina Curricular Extra Muro – 
MD 116 – Estágio Multidisciplinar 
realizado em Sumaré, SP, nas áreas 
de Pediatria, Ginecologia, Cirurgia 
e Clínica Médica: 375 horas. 
Estágios Extra-curriculares 
Internacionais

Neurosurgical Rotation on the 
Neurosurgical Service at Children´s 
Hospital and Brigham and Women´s 
Hospital, Havard Medical School, under 
supervision of  Peter M. Black, M.D., 
Ph.D. – Neurosurgeon-in-Chief – June 
7th to August 5th ,2000.

Coordenador de Informática do 
Centro Acadêmico Adolfo Lutz (CAAL), 

gestão 1998
Participação do 1o Seminário 

sobre Internato e Reforma Curricular 
na Faculdade de Ciências Médicas da 
UNICAMP  nos dias 13 e 14 de agosto 
de 2003 .

Liga de Neurocirurgia – 24 meses à 
partir de 2000, sob supervisão docente, 
num total de 960 horas em regime de 
plantões voluntários e atividades teóricas. 
Trabalho Anteriores

Clínico Geral, Master Saúde, em 
Valinhos, SP; de maio de 2004 a setembro 
de 2004.

Diretor Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação; UCB – Uzinas Chimicas 
Brasileiras S/A, em Jaboticabal, 
SP; desde  Setembro de 2004. 
Pós-Graduação

EMBA-FDC (EXECUTIVE MBA – 
FUNDAÇÃO DOM CABRAL) – Belo 
Horizonte – MG – Turma 33 (2012-2013)
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Nascido em 1941, em Marília, inte-
rior do Estado de São Paulo. Trabalhou 
cedo. Aos 6 anos, se vê nos fundos da 
farmácia do vizinho, a lavar vidros de 
penicilina e éter. Aos 14, é auxiliar no 
escritório da Companhia Bandeirante 
de Armazéns Gerais. Trabalha pela 
manhã, faz curso de contabilidade à 
tarde e outro de mecânica de manuten-
ção à noite, no SENAI. Presta concurso 
para a Secretaria da Fazenda Estadual. 
Aos 18 anos, assume como coletor, 
espécie de auxiliar administrativo para 
as Finanças Públicas. Sairia de lá 12 anos 
depois, já tesoureiro responsável por 49 
municípios, mas montaria a carreira na 
educação. 

A Associação de Ensino de Marília 
é de 1956. Desde então, o desenvolvi-
mento da cidade está articulado ao da 
instituição, que começou com ginásio, 
escola normal, colégio comercial e o 
primeiro curso universitário da região, 
o de Ciências Econômicas, escolhido 
por Mesquita. 

Ele foi o presidente do diretório aca-
dêmico entre 1962 e 1967, quando cria 
uma oportunidade de negócio. Numa 
época desprovida de material didático, 
percebe a dificuldade dos alunos de 
acompanhar o curso. Grava e transcreve 
as lições, adicionando conteúdo que 
pesquisa em bibliotecas. Compra livros 
no exterior, traduz e, com um mimeó-
grafo a álcool, incrementa as apostilas, 
que vende no próprio diretório.

O negócio prospera. Mesquita vai 
de caminhão até as portas de bancos 
e instituições que realizam concursos. 
Vende material escolar pelo correio, em 
supletivos e escolas de curso médio. O 
dinheiro obtido aplica em novos negó-
cios, que vão de venda de grampos de 
cabelo a imobiliárias. Encara a atividade 
comercial intensamente, até voltar-se 
integralmente à educação. No início dos 
anos 70, é contratado como corretor 
pelos controladores da Associação de 
Ensino de Marília para intermediar a 
passagem da instituição a empresários. 

Como pagamento, recebe 5% do 
controle, o que o leva ao Conselho da 
associação em 1968. À medida que 
compra propriedades para ampliar as 
instalações da instituição, Mesquita 
se desfaz de outras empresas – e ele 
chegou a ter dez, simultaneamente. 
Pôs tudo de lado, para negociar, até 
1980, os 95% restantes da instituição 
de ensino.

O crescimento leva a instituição 
ao projeto de universidade. Mesquita 
fora procurador da Missão Salesiana 
em Campo Grande (MT), em 1974 e 
criou projetos de autorização e reco-
nhecimento de inúmeros cursos a 
que prestava consultoria. Em 1985, a 
Associação assumiu os cursos univer-
sitários da Fundação Tamoios, de Tupã, 
novos cursos foram criados e a estru-
tura, sistematicamente, ampliada. Três 
anos depois, viria o reconhecimento do 
MEC, transformando a instituição em 
Universidade de Marília, onde Mesquita 
se torna reitor.

Sua gestão deixou para trás os tem-
pos em que o campus resumia-se a sete 
alqueires. A expansão contínua fez a 
Unimar chegar a 23 cursos de gradua-
ção e 23 de pós-graduação lato e stricto 
sensu instalados num só campus, com 
350 alqueires. 

Em suas instalações, há três fazendas 
experimentais e um hospital veteriná-
rio completo. A Farmácia Industrial 
Universitária virou um reconhecido 
núcleo de investigação laboratorial, 
assim como o centro de pesquisa de 
nutrição animal. O investimento em 
pesquisas é intenso e integra a lógica 
de ensino da Unimar, em que o aluno 
acompanha o ciclo de produção – da 
criação de um produto à comercializa-
ção - de modo a estar preparado para ser 
um empreendedor do futuro. A Unimar 
tem mais de 100 mil egressos. Hoje, são 
mais de 6 mil universitários, movimen-
tando quase 40% do volume de serviços 
e comércio da região. 

G A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O S

Márcio
Mesquita Serva 
Reitor da  
Unimar

O Talento constrói a oportunidade ou não haverá 
oportunidade”.  A frase, Márcio Mesquita Serva a diz 
quase que distraído, como uma constatação óbvia entre 
uma e outra lembrança dos anos que passaram.

Nelson
Antunes 
Fiesp 
São Paulo

Nelson Antunes 
Médico Veterinário (Universidade de São Paulo) 
Administrador de Empresas (Fundação Getúlio Vargas - SP)

Sócio Diretor
IBRAVI Instituto Brasileiro de 

Veterinária Industrial Ltda. 
Sócio – diretor

PROTEGE Projetos Técnicos em 
Geral – Assessoria Técnica na Área 
Animal 
Diretor Eleito

FIESP Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo 
Diretor

DEPECON – Departamento de 
Pesquisa e Estudos Econômicos FIESP 
Diretor

Departamento de AGRO-
NEGÓCIOS – FIESP 
Membro

Conselho Regional do SESI-SP 
Representante das atividades industriais 
Vice – Presidente

GRUPO SAÚDE RHODIA (1956-
1979)Presidente

SINDAN – SINDICATO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS PARA A SAÚDE 
ANIMAL (1978-2002) 
Sócio – Diretor

VIRBAC DO BRASIL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. (1978-1987) 
Sócio – Diretor

KONIG ARGENTINA (1979-1983)
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Destacando experiência profissio-
nal em diferentes áreas – que incluem 
desde a animação de festas infantis até 
o varejo no ramo da perfumaria - o 
presidente da Petz já havia investido 
em outros empreendimentos quando 
entrou no mundo dos bichinhos de 
estimação, alcançando o sucesso que 
pode ser visto atualmente nas muitas 
lojas do grupo espalhadas pelo Brasil. 

Foi em 2002 que, identificando um 
mercado com grande potencial e pou-
cos concorrentes, Sergio Zimerman 
decidiu apostar suas fichas no seg-
mento pet, tornando-se o idealizador 
e criador da marca Petz. Inaugurada 
no mercado paulista sob o nome de 
Pet Center Marginal (em referência 
ao endereço da primeira unidade da 
rede, localizada na Marginal Tietê), a 
marca se tornou conhecida e popu-
lar no estado, atraindo a atenção das 
famílias que buscavam qualidade 
e variedade de produtos para seus 
bichos de estimação, além de serviços 
estéticos e de saúde, em um só lugar. 

Com 13 anos de atuação, a marca 
se reformula por completo e adota o 
nome Petz como parte do seu plano 
de expansão nacional – que apresenta 
um novo conceito ao mercado pet e 
prevê a abertura de quase 70 novas 
lojas dentro dos próximos cinco 
anos, passando a fazer parte das cinco 
maiores operações mundiais do seg-
mento até 2020.

Atualmente, a marca está presente 
no Rio de Janeiro, Distrito Federal, 
Goiânia e São Paulo; estado que conta 
com lojas no litoral, interior e capital. 
Foi na capital paulista, também, que 
no início do ano a Petz inaugurou 
sua primeira megaloja conceito, 
localizada no bairro do Morumbi, 
mostrando para o público paulistano 
as mudanças que poderão ser vistas 
em todas as lojas da rede em pouco 
tempo. Entre novembro e dezembro a 
capital mineira Belo Horizonte tam-
bém receberá duas lojas Petz, acres-
centando mais um estado à área de 
atuação do grupo no País. 

Aproximando os pets das pessoas 
que visitam as unidades, o novo con-
ceito Petz busca acrescentar mais vida 
da experiência do cliente; permitindo 
que ele interaja com os bichos de 
maneira mais próxima e facilitando 
a escolha do consumidor sem que os 
pets fiquem expostos ou corram quais-
quer perigos em função desse contato. 

Em busca de oferecer um atendi-
mento completo às necessidades do 
cliente, a Petz reúne produtos, far-
mácia, clínica veterinária e serviços 
estéticos para pets, possibilitando que 
o consumidor encontre tudo o que há 
de mais importante e necessário para 
a vida, a descontração, a higiene e a 
saúde do bichinho em um ambiente 
agradável, atraente e confortável. 

Sempre tendo o bem-estar de clien-
tes e seus pets como principal preocu-
pação, a marca incorpora esta filosofia 
de trabalho nas suas lojas por meio de 
treinamentos especiais, que são reali-
zados mensalmente com toda a sua 
equipe. Hoje, a Petz conta com mais de 
1.3 mil funcionários espalhados pelas 
32 lojas do grupo no Brasil, incluindo 
atendentes especializados, veterinários 
e especialistas nas mais variadas áreas 
do universo pet. 

G A L E R I A  D O S  H O M E N A G E A D O S

Sérgio
Zimerman 
Sócio-fundador da PETZ 
Grupo Pet Center Marginal

Stefan
Mihailov 
Presidente 
da Phibro

Natural de São Paulo, Sergio Zimerman é formado 
em Administração pela UNIP, com cursos de extensão 
realizados na Europa e nos Estados Unidos e MBA em 
Varejo (pela FIA – USP). 

Presidente da Phibro Saúde Animal , homenageado 
com a Comenda do Mérito Veterinário, Stefan Mihailov, 
em reconhecimento à sua contribuição para a profissão, 

Stefan Mihailov é graduado 
em Medicina Veterinária pela 
Universidade Estadual Paulista de 
Botucatu (UNESP), com especia-
lização em Marketing pela ESPM, 
Administração de Empresas pela 
FGV, Governança Corporativa 
pelo IBGC e Gestão Avançada 
pela Fundação Dom Cabral e 
Insead-França. Com carreira 
desenvolvida em saúde e nutri-
ção animal no Brasil, América 
Latina, Estados Unidos e Europa, 
acumula 23 anos de experiência 
em posições executivas, sendo 18 
anos no Brasil e 5 anos no exte-
rior. É Conselheiro do SINDAN, 
do SINDIRAÇÕES e da ABPA. 
Atuou em empresas como Biovet, 
Cyanamid e Fort Dodge. Desde 
2010 está à frente das operações  
da Phibro Saúde Animal no Brasil. 

Na ocasião, o governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin também foi homenage-
ado e durante o discurso destacou 
o conceito do Boi 7-7-7, dizendo 
que o projeto é muito eficiente 
para a pecuária de corte no Brasil, 
já que é capaz de garantir uma 
maior valorização do produto 
para o criador em menor tempo. O 
conceito do boi 7-7-7 é divulgado 
em todo o país pela Phibro em 
parceria com a Agência Paulista 

de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA). 

C re s c i m e nt o  n o  Br a s i l 
-  A Phibro Animal Health 
Corporation (“Phibro”), empresa 
líder global no mercado de nutri-
ção e saúde animal, fechou mais 
um ano fiscal que vai de Julho a 
Junho 2014/2015 com resultados 
muito positivos, com fatura-
mento total de US$ 749 milhões, 
representando 9% de crescimento 

global nos negócios de Saúde 
Animal e 8% de crescimento no 
total da companhia sobre o ano 
anterior. No Brasil as vendas 
alcançaram 17% de crescimento 
em dólares e 28% em reais, supe-
rando de forma significativa a 
evolução do mercado de saúde 
animal no país, que nos últimos 
12 meses, acusou retração de 
5,2% em dólares. 

Nos últimos cinco anos a 
Phibro praticamente triplicou 
seu faturamento em dólares no 
país. A Phibro apresentou desem-
penho superior ao mercado em 
todas as espécies animais em que 
atua - aves, suínos e bovinos. A 
empresa está focada em animais 
de produção de proteína animal 
através de produtos que agreguem 
valor para os produtores através 
da melhor produtividade e con-
trole sanitário, garantindo assim 
que os animais saudáveis produ-
zam alimentos saudáveis para um 
mundo mais saudável.

declarou “Sinto-me honrado em receber essa homenagem que reconhece meu histórico 
de atuação como profissional e também coroa o resultado de um amplo trabalho 
desenvolvido dentro da Phibro, na sua busca incessante por apoiar o produtor e a 
sociedade no desafio da produção alimentar sustentável, acessível e de qualidade”. 
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Cofundadora da Vetnil ao lado 
do ex-marido João Ribeiro, vítima 
de um acidente aéreo em 2007, ela 
comanda a empresa junto dos filhos 
Bruno e Giuliana. O Haras BH, fun-
dado em 1990 por seu ex-marido é 
grande impulsionador do sucesso da 
empresa, funcionando como campo 
experimental para o desenvolvimento 
e utilização dos produtos da Vetnil na 
criação e treinamento de cavalos atle-
tas, localizado em Vinhedo, interior 
do estado de São Paulo. 

Depois de superar difíceis desafios, 
Vera conseguiu direcionar a Vetnil 
para importantes conquistas. Hoje a 
empresa é líder de mercado no seg-
mento de equinos, sendo destaque na 
área de pesquisas e desenvolvimento 
de produtos para saúde e perfor-
mance. A Vetnil também está pre-
sente entre os cinco mais importantes 
laboratórios do mercado PET, desen-
volvendo soluções voltadas à saúde e 
nutrição dos animais de companhia e 
no segmento de animais de produção. 

Com forte atuação no Brasil, a 
empresa também marca presença no 
exterior, exportando para países como 
Portugal, Eslovênia, Emirados Árabes, 
Angola, República Dominicana, 
Panamá, Colômbia, Peru, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai e Chile. 

O sucesso da Vetnil pode ser men-
surado por meio dos prêmios que a 
empresa vem ganhando ao longo dos 

anos. O mais recente foi conquistado 
no último mês de agosto e aponta a 
Vetnil como uma das “200 pequenas 
e médias empresas que mais cres-
cem no Brasil em 2015” pela revista 
EXAME. 

Apaixonada por esportes, Vera 
formou-se em Educação Física em 
1980. No início de sua carreira profis-
sional lecionou a matéria em impor-
tantes escolas de São Paulo. Hoje, o 
esporte está presente em sua vida de 
duas maneiras. Ela é presidente da 
Federação Paulista de Basquete Sobre 
Rodas e também fundadora da ONG 
Clube Amigo dos Deficientes, o CAD, 
visando proporcionar aos deficientes 
uma nova vida em sociedade. 

Atendendo e contribuindo com a 
formação e desenvolvimento de cerca 
de 150 atletas, o CAD conta com duas 
unidades. Uma 
localizada em São 
José do Rio Preto/
SP, onde Vera é 
Vice-Presidente, 
e outra em 
Louveira/SP, onde 
contribui como 
tesoureira. Por seu 
papel fundamental 
no desenvolvi-
mento social, rece-
beu, em 2014, a 
outorga de Cidadã 
Louveirense. 

Outra paixão de Vera são os 
eventos. Setor no qual atuou por 18 
anos, sendo oito anos na fundação 
Itaú Clube e 10 anos na empresa 
Acesso Promoções e Eventos. Esta 
experiência trouxe importantes 
ações que foram aplicadas aos even-
tos organizados pela Vetnil como 
Convenções Técnicas, Convenções 
de Distribuidores e Vendedores; 
Encontro de Residentes em Medicina 
Veterinária e demais Congressos 
Veterinários os quais a Vetnil patro-
cina.

De personalidade contundente 
e amável, Vera acredita que os bons 
resultados da Vetnil são motiva-
dos pelo oferecimento de soluções 
de excelência e pela superação das 
expectativas de seus clientes. A cons-
tante evolução da empresa parte de 
grandes investimentos em tecnologia, 
pesquisa e desenvolvimento. Parte 
deste investimento está na construção 
de um novo parque fabril, que será 
localizado na cidade de Itupeva/SP e 
que elevará a capacidade produtiva de 
870 toneladas anuais para 2.500 após 
o inicio da nova operação. O projeto 
prevê espaços para a produção de 
antibióticos e injetáveis, itens cuja 
confecção hoje é terceirizada, além da 
criação de uma linha para hormônios, 
especialmente para reprodução. 

Vera de Godoy
Ribeiro 
Sócia-fundadora da Vetnil 
Prod. Veterinários

Vera Godoy Ribeiro é brasileira, viúva, mora em São 
Paulo e é uma das mais importantes empresárias do 
mercado de medicamentos veterinários do país. 
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Personalidades e convidados presentes 
à primeira Solenidade de Outorga da 
Comenda do Mérito Veterinário.

O Senhor Governador e os 
homenageados

O Senhor Governador e os   
Acadêmicos
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P E R S O N A L I D A D E S  E  C O N V I D A D O SP E R S O N A L I D A D E S  E  C O N V I D A D E S

O Team Organizador da  
"Virtuosa Missão"

O Governador e a  
diretoria do CRMV-SP
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O LIVRO VIRTUOSA MISSÃO FOI IDEALIZADO PARA COMEMORAR OS 
10 ANOS DE FUNDAÇÃO DA APAMVET E SUA REALIZAÇÃO SOMENTE FOI 

POSSÍVEL GRAÇAS AO APOIO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E DE VÁRIAS INDÚSTRIAS. COMO FORMA DE AGRADECIMENTO, 

OS EDITORES RESOLVERAM INSERIR AS LOGOMARCAS DE CADA 
PATROCINADOR :

ACADEMIA PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA 2014 10 ANOS


