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Boa noite a todos. Queremos em primeiro lugar saudar os componentes da mesa1

que nos honram com suas presenças, que são a Magnífica Reitora Wrana Panizzi, a2

nossa paraninfa, Profa. Rosemari de Oliveira, o Diretor da Faculdade de Veterinária,3

Prof. Carlos Marcos de Oliveira, o Diretor do Hospital Veterinário, Prof. André Rocha,4

o Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul,5

Fernando Dornelles, os professores homenageados Carlos Afonso Beck, João Roberto6

Mello, José Fernando Lobato, Marcelo Grillo e Antônio Penz Júnior, bem como a7

assistente administrativa Maria Cristina Demingos, e os funcionários homenageados8

Reginaldo Rodriguez e Ronaldo Jesus Oliveira.9

Hoje estamos aqui cumprindo mais uma etapa em nossas vidas e esta é10

certamente, apenas uma das muitas vitórias que teremos.11

Durante a Faculdade, fomos orientados por nossos professores, que nos12

ensinaram técnicas e critérios para que tivéssemos segurança e objetividade em nossas13

decisões. E afinal, todo profissional deve ter firmeza em seus atos. Che Guevara, o14

grande revolucionário já dizia: “É preciso ter os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens”.15

Este “estar com a cabeça nas nuvens” está dentro de cada um de nós e significa que16

nunca trairemos nossos sonhos, nossas fantasias, pois estas não são meramente17

sinônimos de imaturidade. São na verdade, a rocha firme em que nos apoiamos, são a18

nossa fé. Estamos cientes do compromisso que temos com a sociedade, a qual nos19

proporcionou uma formação de terceiro grau. Sairemos hoje desta solenidade com um20

imenso desafio, que por idealismo escolhemos e por audácia desejamos enfrentar com21

todo orgulho e toda responsabilidade. Nos preparamos para o mercado de trabalho,22

fazendo estágios, trabalhando e nos dando conta de quão importante é nossa formação23

para a sociedade, e para nós: “Não é o desafio com que nos deparamos que determina24

quem somos e o que estamos nos tornando, mas a maneira com que respondemos a ele.25

Somos combatentes, idealistas, mas plenamente conscientes, porque isto não nos obriga26

a ter teoria sobre as coisas, mas sim a sermos conscientes” (Henfil).27

Chegamos à conclusão de que nada seria melhor do que transformarmos nosso28

dia não só em dia de festa, mas de reflexão, em que repensamos sobre a importância que29

temos na melhoria da qualidade de vida da população, na saúde pública, na qualidade e30

quantidade de proteína animal produzidas nesse País, na saúde animal e no exercício31

consciente e responsável da cidadania.32
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Somos importantes sim, mas precisamos ser cada vez mais reconhecidos política33

e socialmente. Produzimos riquezas, mas delas não usufruímos. Criamos condições para34

absorção de mão-de-obra, mas encontramos dificuldades no mercado de trabalho.35

Contribuímos com a matéria-prima para a formação do bolo econômico, mas somos36

esquecidos na hora da partilha. Nós, da nova geração devemos mudar esta realidade e37

assim, o médico veterinário que no passado foi importante e no presente é fundamental,38

será no futuro imprescindível.39

Nesses anos de convivência diária, em meio a uma turma que era inicialmente40

tímida, havia uma sensação de vazio em todos nós. Aprendemos com o tempo a relevar41

nossas diferenças. A cumplicidade então, foi progredindo e por tantas vezes, de mãos42

dadas caminhamos para um mesmo objetivo; lado a lado, lutando contra os mesmos43

obstáculos, rindo, chorando e comemorando pelos mesmos motivos. Tudo isso ficará44

gravado em nossa memória e registrado nas centenas senão milhares de fotos.45

Por fim, quando pensávamos que aquele vazio havia sido preenchido, nos46

deparamos novamente com ele; agora traduzido por saudade.47

Saudações àqueles que souberam durante esses anos cultivar a amizade, e o48

nosso sentimento de compreensão e respeito àqueles que, vivendo momentos de pouca49

luz, desrespeitaram o companheirismo.50

“Nenhum homem é uma ilha isolada. Somos todos como um imenso continente,51

que fica fragmentado quando alguém dele se separa” (?).52

Separamo-nos agora não com um adeus, mas com a saudade do tempo que junto53

percorremos, e que este já esperado e fatal desencontro, seja apenas material. Que54

nossos espíritos prossigam unidos e fortalecidos por este fantástico elo que se chama55

AMIZADE!56

Existe um agradecimento que deve ser feito a seres que não estão aqui presentes,57

mas são o instrumento de nosso trabalho: os animais. Àqueles que com os olhos58

humildes nos falaram de sua vontade de viver, vítimas solicitadas pela ciência para o59

benefício da humanidade, que por tantas vezes lançaram sobre nós olhares ingênuos,60

sem saber o motivo de nossas mãos trêmulas ao tocar em seus corpos, que com tanta61

dignidade, fizeram-se imensamente humildes, enquanto ajudavam-nos a entender a vida62

e a arte de vivê-la.63
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Professora Rose, “... O mestre que caminha à sombra do templo rodeado de64

discípulos, não dá de sua sabedoria mas sim de sua fé e de sua ternura. Se ele for65

verdadeiramente sábio, não nos convidará a entrar na mansão de seu saber, mas antes66

nos conduzirá ao limiar de nossa própria mente...” (Khalil Gibran). Professora Rose, tu,67

que nos momentos de mestre, foste a mais sincera das amigas e nos momentos de68

amiga, a mais leal dos mestres, o nosso muito obrigado. Se pudéssemos compreender o69

sentido do teu trabalho e o quanto nos deste em dedicação, saberíamos o quanto é70

pequena nossa homenagem.71

Aos professores homenageados, queremos dizer que no olhar curioso do72

aprendiz, está o potencial da semente e na habilidade do Mestre que ensina, a esperança73

do semear. Ensinar é crer, é acreditar que se pode contribuir para a formação de um74

caráter; é compartilhar de sua existência. Por todos vocês terem cumprido a árdua tarefa75

de ensinar e de ter nos ajudado a ser o que somos, agradecemos.76

Aos outros professores, queremos dizer que ser mestre não é apenas lecionar.77

Ensinar não se restringe a transmitir conhecimento. Ser mestre é ser instrutor, guia e78

companheiro, é caminhar com os alunos passo a passo, transmitindo os segredos da79

caminhada. É dar exemplo de dedicação, doação, de dignidade.80

A vocês, que além de compartilhar conosco seus conhecimentos, souberam ser81

amigos, alegrando-se com nossas vitórias e apoiando-nos em nossas lutas difíceis, o82

nosso muito obrigado. Aos que se limitaram a serem apenas professores, a nossa83

compreensão. Aos que não foram nem amigos, nem professores e apenas nos fizeram84

suportar as injustiças, a nossa esperança de que a vida lhes ensine o que é ser85

HUMANO.86

Vencemos a difícil escalada, mas não foi a sós. Nossa vitória cabe também a87

outros. Aos funcionários, nossa gratidão e admiração pela compreensão que nos88

dedicaram.89

Hoje também fazemos o nosso agradecimento a Deus, que incomparável e90

inconfundível na sua infinita bondade, compreendeu os nossos anseios e nos deu a91

necessária coragem para atingirmos os nossos objetivos. A Ele oferecemos o nosso92

porvir e pedimos força para sempre agirmos com eficiência em nosso trabalho e acerto93

em nossas decisões.94
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Pedimos agora que todos os pais dos formandos presentes neste salão se95

levantem, por favor.96

Queremos agradecer aos pais, que nos deram o dom mais precioso: a vida e não97

se contentando em presentear-nos apenas com ela, abriram as portas do nosso futuro,98

iluminando nosso caminho com a luz mais brilhante que puderam encontrar: o estudo.99

Não existem palavras para dizer a gratidão que sentimos e portanto, nos limitaremos a100

repetir as palavras de Rui Barbosa:101

“... Se um dia, já homem feito e respeitado, sentires que a terra cede aos teus pés,102

que tuas obras se desmoronaram, que não há ninguém a tua volta para te estender a mão,103

esquece a tua maturidade, passa pela tua mocidade, volta à tua infância e balbucia, entre104

lágrimas e esperanças, as últimas palavras que sempre te restarão na alma: - Meu Pai,105

Minha mãe...”.106

Os pais podem se sentar agora, muito obrigado.107

As homenagens deste dia se estendem também aos nossos Familiares, Cônjuges,108

Filhos, Noivos, Namorados, Irmãos, Tios, Avós e Amigos, que sempre estiveram109

presentes com um sorriso amigo e um beijo na hora do adeus. As alegrias de hoje110

também são tuas, pois o teu amor, estímulo e carinho, foram as armas desta vitória e111

hoje, ao fim desta longa caminhada, paramos para dizer nosso muito obrigado pela112

compreensão, pelo estímulo nas horas de desânimo, pela atenção que não demos e pelas113

alegrias e tristezas que não compartilhamos.114

A turma de formandos 1997/2 agradece a presença de todos nesta solenidade e115

deseja que possam levar em seus corações a felicidade que hoje se expande de nós. Uma116

boa noite e uma vida repleta de alegrias e vitórias para todos nós. Muito Obrigado!117

Tchau.118

119

Obs.: Itens entre parênteses não foram lidos no momento da solenidade.120


