ACAPAMEVE

O Professor Jadyr Vogel e a Academia
O falecimento do Professor Doutor
Jadyr Vogel, no dia 06 de maio de
2014, determinou intensa comoção entre seus colegas médicos veterinários. O
professor Jadyr Vogel faleceu às vésperas de completar 100 anos e, além de
excelente profissional, foi extremamente dedicado a todos os problemas que
envolvessem a classe médico-veterinária. Nasceu no Rio de Janeiro em 04 de
agosto de 1914, sendo filho de Gustavo
Adolpho Vogel e de sua esposa, a senhora Felicidade Perpétua de Salles
Vogel. Foi casado com a senhora Corina
Prevato Vogel, tendo um filho, o Doutor
Gustavo Adolpho Vogel, advogado.
O menino Jadyr iniciou seus estudos na Escola Municipal Padre José de
Anchieta, no Engenho de Dentro e fez
o curso ginasial no Ginásio São Bento.
De 1933 a 1936 fez o curso de Medicina
Veterinária,
concluído
na
Escola
Nacional de Veterinária e, de 1934 a
1939 foi aluno do curso de Medicina na
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, portanto, de 1934 a 1936,
cursou, simultaneamente, duas faculdades. Sua atividade profissional principal foi na medicina veterinária mas
fez numerosos cursos de extensão na
área de medicina humana e chegou a
se especializar em pediatria. Foi pediatra de grande número de filhos de colegas veterinários residentes no campus
da Universidade Rural no km47 da via
Dutra (estrada Rio - São Paulo).
Concluída sua graduação em medicina veterinária, o jovem Jadyr passou
a integrar o corpo docente da Escola
Nacional de Veterinária, sendo professor assistente de Fisiologia dos Animais
Domésticos.
Desenvolveu intensa atividade didá-
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tica e de pesquisa trabalhando em diferentes disciplinas do curso de medicina veterinária e também na Faculdade
Fluminense de Medicina e na Escola
de Enfermagem do Estado do Rio de
Janeiro.
Conquistou o título de Doutor em
Medicina Veterinária e, por concurso de títulos e provas, foi a Professor
Catedrático de Patologia Geral e
Semiologia da Escola Nacional de
Veterinária da Universidade Rural. Para
atender a falta de pessoal docente em
determinadas áreas, foi professor de várias disciplinas do curso de medicina veterinária, demonstrando versatilidade e
amplo conhecimento da formação pro-

fissional.
Até 02 de janeiro de 1984 manteve
incessante atividade no ensino de medicina veterinária no Rio de Janeiro e em
outros estados, como professor convidado.
No âmbito da medicina veterinária atuou, também, na área administrativa sendo coordenador do curso
de Medicina Veterinária, diretor da
Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade Rural e Reitor e Vice-Reitor
da Universidade Rural do Brasil.
Durante toda sua vida universitária o
professor Jadyr participou de inúmeras
bancas de concurso no Rio e em outras
universidades do país, orientou pesquisas, publicou grande número de trabalhos, participou de congressos no país
e no exterior e foi homenageado por
alunos, colegas e numerosas entidades.
Esteve em Curitiba convidado para
bancas de concurso e participou do VI
Congresso Brasileiro de Veterinária, de
19 a 24 de novembro de 1953, sendo
o primeiro autor de dois trabalhos de
pesquisa
“Contribuição ao estudo da proteinemia em caninos normais” e “Sobre a
determinação da glicose e da uréia no
líquido cefalorraquiano do cão” ambos
com os resumos publicados nos Anais
do referido Congresso.
O professor Jadyr esteve sempre envolvido com a melhoria das condições
de trabalho dos médicos veterinários
com importante atividade em defesa
da classe. Certamente, foi quem mais
trabalhou para a criação da Academia
Brasileira de Medicina Veterinária
(ABRAMVET), fundada em 09 de setembro de 1983 e foi seu presidente
até 2013, quando se afastou por problemas de saúde. Com o sucesso da
ABRAMVET, o passou a incentivar a cria-
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