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Caros Colegas, 

O segundo ano de nossa gestão chega ao fim.   

Nosso primeiro congresso foi muito bem avaliado pelos 200 congressistas, vindos de diversas cidades de 

nosso país. Realizamos 10 cursos em 5 Estados diferentes de nossa federação.  

Os primeiros passos em busca do título de especialista em cardiologia veterinária foram dados com a 

nossa visita ao CFMV em agosto deste ano. 

Com a criação das 4 regionais (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste e Centro-Oeste) iremos aumentar 

a abrangência de cursos pelo Brasil. Estão programados para o próximo ano, 20 cursos, sendo 4 deles 

internacionais. 

O ano de 2013 começará a todo vapor. Em 10 de janeiro na Capital Fluminense, teremos o nosso primeiro 

curso internacional (as inscrições já podem ser realizadas em nosso site). No dia 3 de fevereiro, em São 

Paulo, teremos a segunda edição do colóquio cardiológico; evento esse que foi um sucesso em 2012. 

Anexado a este comunicado, está o SBCV informa número V. Devido a um problema entre o 

patrocinador e a gráfica, foi impresso com 3 meses de atraso. Estamos trabalhando para solucionar esse 

problema. Esperamos até o fim de janeiro enviar- lhes o Boletim ano II numero VI.  

Vale lembrar que todos os nossos Boletins estão disponíveis em nosso sitio virtual. 

Despeço-me e desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 

 

 


