São Paulo, 28 de abril de 2011.

Prezados Sócios,
Com enorme satisfação os diretores desta sociedade trazem aos
senhores associados os resultados e perspectivas do nosso trabalho.
Iniciamos a programação cientifica de 2011, com o curso “Mitos e
Verdades em Cardiologia Veterinária” que contou com a presença de 75
colegas oriundos da cidade de São Paulo e também do interior do
estado. Este curso teve como sede o anfiteatro do CRMV-SP, recebendo
de seus participantes nota média de 9,4/10,0 ao avaliarem os critérios organização e tema das
palestras.
No mês de março, na cidade de Santos, tivemos o primeiro ciclo de palestras em conjunto com
a AMVECOM, com mais de 80 pessoas presentes. O próximo ciclo de palestras em parceria
com outras entidades de classe está programado para 11/05/2011 na cidade de Araras. Em
16/05/2001, apresentaremos, na cidade de São Paulo, nos próprios da FMVZ-USP, os “Casos
Complicardiológicos”, onde os apresentadores irão debater juntamente com os veterinários
presentes casos de difíceis soluções relacionados ao sistema cardiovascular.
Em junho, acontecerá o “I Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia Veterinária”, que
contará com a presença de grandes nomes da Cardiologia Veterinária Brasileira como os
professores Maria Helena Larsson, Denise Schwartz, Aparecido Antônio Camacho, entre outros
colegas
renomados.
O Dr. Roberto Santilli, é presença confirmada na “Conferência Ítalo-Brasileira de Arritmias
Cardíacas”, agendada nos dias 23 e 24 de julho. Em novembro, para o “Simpósio de
Cardiomiopatias”, teremos a presença do Dr. Michael O’ Grady da Universidade de Ontario Canadá.
Para 2012, estamos nos empenhando para que seja realizado o “I Congresso Brasileiro de
Cardiologia Veterinária”. Em breve os senhores serão informados a respeito de novidades
sobre o tema.Recentemente, fechamos parceria com a empresa SDAMED, onde os nossos
associados têm descontos de 10 a 15% em eletrocardiógrafos, monitores multiparamétricos,
oxímetros e aparelhos para mensuração de pressão arterial. Sócios SBCV agora tem 35% de
desconto (R$ 196,00 por R$ 127,00) na assinatura bienal (12 edições) da revista Clinica
Veterinária.
Ressaltamos que já se encontra no ar o nosso novo website, onde os associados têm uma área
restrita e a possibilidade de efetuar o pagamento dos nossos cursos pelo sistema do
Pagseguro. Solicitamos aos sócios que através deste canal enviem sugestões para que
possamos continuar a progredir, e consequentemente, a cardiologia veterinária , continue a
prosperar.
Atenciosamente,
Guilherme Goldfeder

