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Bem-estar animal, uma 
questão superior

Silvânia Lima*

Reverenciado e muito aplaudido, o 
médico e professor aposentado Heitor Rosa 
recebeu em sessão solene o título de Profes-
sor Emérito da UFG. A homenagem certifica 
o trabalho de quem dedicou toda uma vida 
a serviço da pesquisa e do incentivo profis-
sional. Entre os destaques da trajetória do 

Escola de Agronomia marca cinquentenário

Professor Emérito a Heitor Rosa
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O homenageado cumprimenta a mesa solene 
composta pelos professores Fernando Passos 
Cupertino de Barros, ex-secretário de Estado da 
Saúde; Joel Pimentel Ulhôa, ex-reitor da UFG; 
Vardeli Alves de Moraes, diretor da FM; Edward 
Madureira Brasil, reitor da UFG; Ary Monteiro do 
Espírito Santo, ex-reitor da UFG; Claudemiro Quireze 
Júnior e  Sérgio Daher, da Faculdade de Medicina. 

No dia 1º de março a Escola 
de Agronomia da UFG (EA) abriu so-
lenemente as comemorações do seu 
cinquentenário. Moda de viola, home-
nagens e reencontros marcaram o lan-
çamento das atividades de comemora-
tivas, que ocorrerão  durante o ano de 
2013, como palestras, dias de campo e 
eventos culturais.

O  diretor da EA,  Juarez  Pa-
trício de Oliveira Júnior,  emocionou a 
todos ao lembrar o histórico da Esco-
la de Agronomia que já formou  apro-
ximadamente três mil profissionais, 
mestres e doutores qualificados para 
desenvolver atividades de produção 
no campo. Atualmente a unidade possui 
1.076 estudantes matriculados nos cursos 
de graduação em Agronomia, Engenharia de 
Alimentos e Engenharia Florestal, e 212 nos 
quatro programas de pós-graduação. Para o 
diretor, “os próximos anos dessa história se-
rão escritos com a mesma responsabilidade, 
compromisso e dedicação que tivemos até 
aqui”, disse ele.

Entre os ex-alunos presentes estava 
Fernando Jesus Oliveira, de 83 anos, que 

fez parte da primeira turma da Agronomia. 
Orgulhoso, ele declarou: “Na minha época era 
tudo diferente, mas eu sinto saudades dos cole-
gas e de tudo o que nós vivemos nessa escola”, 
reconheceu.

O reitor da UFG, Edward Madureira Bra-
sil relembrou seu tempo de estudante na uni-
dade e declarou que “a renovação que a Escola 
vem passando é extremamente benéfica, pois 
vemos a nova geração chegando e já se envol-
vendo de corpo e alma em eventos como este”.

gastroenterologista estão o pioneirismo na Fa-
culdade de Medicina (FM), onde foi diretor, e no 
Hospital das Clínicas, onde participou da cria-
ção da Comissão de Ética e foi chefe do Depar-
tamento de Clínica Médica. Também já presidiu 
a Sociedade Brasileira de Hepatologia e a Fede-
ração Brasileira de Gastroenterologia.

“Fico emocionado ao rece-
ber a maior honraria da institui-
ção. É o título máximo da univer-
sidade, que carregarei no peito por 
toda a vida. Mas considero que foi 
uma generosidade de todos os que 
aprovaram a concessão”, disse o 
homenageado.

Entusiasmado, Heitor Rosa 
falou ainda dos progressos da 
UFG, do exercício da docência e 
efetuou agradecimentos. Mas tam-
bém foi crítico, na cobrança por 
maiores investimentos em educa-
ção, ao comportamento de alguns 
poderes constituídos, à corrupção. 
Disse que vê com apreensão o sis-
tema de cotas das universidades 
públicas, a explosão de novas es-
colas de Medicina, ressaltando a 
necessidade de investimento no 
ensino básico.

O diretor da Escola de Agronomia Juarez Patrício 
relembrou a formação de várias gerações de 

profissionais das Ciências Agrárias na EA/UFG

Domesticados ou não, os animais muito têm nos 
servido, seja como meio de transporte, de entre-
tenimento, de terapia, de companhia ou de ex-

perimentação científica, além de suprir outras deman-
das, como fonte de alimento e de comercialização. Entre 
todas essas atividades, permeia uma questão séria de 
respeito pela vida, que vem mobilizando profissionais, 
entidades e instituições, que é a proteção animal. É pela 
ética que devemos mostrar nossa superioridade, nesse 
caso, indistintamente, garantindo o bem-estar animal: 
o respeito pelos animais silvestres, os cuidados diários 
àqueles confinados ou domesticados, a máxima mini-
mização do sofrimento daqueles tomados para a experi-
mentação científica. 

Às vésperas de sediar o II Congresso Internacional 
Transdisciplinar de Proteção à Fauna, a ser realizado de 
25 a 27 de abril, a universidade, por meio do Jornal UFG, 
promove uma discussão sobre o bem-estar animal em 
sua mesa-redonda. Profissionais de diversas áreas, não 
só aqueles ligados diretamente ao meio animal, como o 
médico veterinário e o zootecnista, mas também de outras 
áreas, como a Medicina e o Direito, estarão reunidos para 
dar seguimento, em nível local, ao movimento que ocorre 
em todo o mundo pela evolução de questões legais, cien-
tíficas e culturais em favor dos animais.

O evento objetiva a promoção do diálogo entre pro-
fissionais e instituições, com vistas à conscientização 
cada vez maior e à ampliação de possibilidades de ações 
integradas de proteção à fauna, que resultem na implan-
tação de políticas públicas. Para tanto, como já previsto 
na Carta de Goiânia do I Congresso, é necessário que 
haja o envolvimento dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, parceria entre o Ministério Público, os Con-
selhos Regionais de Medicina Veterinária, as universida-
des e outras instituições afins, outras ações, em torno 
dessa causa.  

Na academia, as expectativas passam pela obriga-
toriedade de inserção da disciplina Ética e Bem-Estar 
Animal nos cursos de Medicina, Medicina Veterinária, 
Biologia, Zootecnia e Agronomia, e dessa temática em 
disciplinas de outros cursos, como a de Direito Ambien-
tal do curso de Direito. Em todos os casos, a serem mi-
nistradas, preferencialmente, por médicos veterinários 
especializados no tema. Outro aspecto de suma impor-
tância que permeia esse assunto nas universidades diz 
respeito à reavaliação de seus métodos de ensino e de 
pesquisa, visando a redução do uso de animais, ainda 
indispensáveis para o desenvolvimento da ciência.
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