São Paulo, 15 de junho de 2014.

Caros Colegas,

Nossa associação está de cara nova, como os senhores puderam notar, a SBCV tem
um novo logo que está sendo utilizado na veiculação de nossos cursos e do boletim
informativo. Até o final de julho, nosso sítio virtual também mudará de formato,
ficará mais moderno e interativo.
Em 2014, nossos cursos estão sendo muito elogiados e com sucesso de público.
Michele Borgarelli, nos trouxe informações extremamente relevantes sobre a ICC,
inclusive, com resultados de trabalhos ainda sobre revisão em importantes revistas
científicas internacionais. O colóquio cardiológico sobre síndrome cardiorrenal foi
surpreendente, mais de 120 colegas que estiveram presentes e puderam
acompanhar um debate em alto nível sobre uma das condições mais desafiadoras na
clínica cardiológica. Devido ao seu grande sucesso, o repetiremos nas cidades de
Belo Horizonte e do Rio de Janeiro.
Os dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2014, ficarão eternizados em nossa
história. Um dos maiores ícones da cardiologia veterinária mundial, John Bonagura,
virá ao Brasil para ministrar aulas na Conferência Internacional sobre Cardiopatias
Congênitas e para abrilhantar nossa festa de gala, na noite de 1º de novembro onde
iremos brindar juntos os 20 anos da entidade de classe que mais cresceu nos últimos
três anos em nosso País.
O documento com as normas para acreditação e registro do título de especialista em
cardiologia veterinária, no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs, enviado em agosto de
2013, foi indeferida em abril de 2014, pois um dos artigos versava sobre obtenção do
título através do notório saber. Como não é possível obtê-lo dessa forma, segundo a
resolução Nº 935, de 10 de dezembro de 2009 do CFMV, iremos reenviá-lo com as
devidas correções.
O II Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária será realizado na cidade de São
Paulo em 1 a 3 de maio de 2015.
Saúdo a todos e manifesto a satisfação dessa diretoria em continuar trabalhando em
busca de objetivos ainda maiores do que os alcançados no triênio anterior.
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