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São Paulo, 29 de janeiro de 2019
O ano de 2018 foi muito especial para a nossa entidade. Finalizamos nossas
atividades com o maior evento de cardiologia veterinária já realizado no Brasil e na
América Latina- o III Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária. Nos dias 07, 08 e
09 de novembro, a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, se tornou a capital
brasileira dos amantes da cardiologia veterinária. Nossos mais sinceros
agradecimentos aos mais de 500 ouvintes presentes no III CBCVET, e também aos
nossos palestrantes nacionais e internacionais!
Começamos então nossas atividades em 2019 com energia renovada. Muitos
eventos já confirmados, com palestrantes nacionais e internacionais, e o primeiro
acontece no mês de fevereiro- o tradicional Colóquio cardiológico, cujo tema neste ano
será “Diuréticos”. Muitos associados têm solicitado palestras e cursos on-line. Estamos
tentando viabilizar esta alternativa, mas por hora realizaremos ao longo do ano
palestras on-line em parceria com algumas empresas, com o intuito de trazer as
principais novidades para aqueles que se interessam pela especialidade.
E por fim iniciaremos este ano os preparativos para a realização da primeira
prova para obtenção do título de especialista em cardiologia veterinária. Acabamos de
receber a resposta positiva do Conselho Federal de Medicina Veterinária para a
realização de algumas mudanças nas normas previamente aprovadas. Com isso,
formaremos uma comissão que será responsável por organizar a prova provavelmente
até o ano 2020. Em breve essas normas serão disponibilizadas no site para que todos
os associados possam consultar.
E vamos para mais um período de muito trabalho. A todos os associados
desejamos um ano maravilhoso!!!
Atenciosamente,

____________________
Dra Lilian Caran Petrus
Diretor Presidente Triênio 2017/2020
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