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EVENTO

ASSOCIATIVISMO

O Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de São Paulo
(CRMV-SP, São Paulo/SP) confirma
programação de palestras a serem
ministradas na 15ª Pet South America,
que acontece nos dias 30 e 31 de agosto
e 1º de setembro, em uma das maiores
plataformas de negócios e atualização
do setor pet e veterinário na América
Latina, a Pet South America.
Com o tema “Qual o seu estilo de
gestão?”, o CRMV-SP levará para a Arena do Conhecimento temas voltados ao
empreendedorismo. Parceiro do Conselho, o Sebrae-SP marcará presença com
as palestras “Como manter o lucro de
sua clínica na crise?”, “Divulgue sua
empresa” e “Por Dentro do Custo,
Despesas e Preço de Venda”.
Durante os três dias de feira, os
participantes também poderão assistir

O presidente do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV, Brasília/DF),
Benedito Fortes de Arruda, esclarece que o
Decreto nº 8.770/2016, assinado pela então
presidente Dilma Rousseff, não democratiza
as eleições para a autarquia.
“Ao retirar do processo
eleitoral um delegado que
era eleito pelos médicos-veterinários e zootecnistas e
colocar um indicado por uma
entidade privada o decreto
contempla o casuísmo. Essas
entidades são privadas, não
têm representação nos estados, não só sob o ponto de vista da existência, mas também
do número de associados”, afirmou Arruda.
O presidente do CFMV afirma ainda que
o Decreto nº 8.770/2016 é um retrocesso e
que inclui algo que já havia sido retirado de

A pauta é eleição
decreto anterior. “O Decreto nº 5441/2005,
editado pelo então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, atendeu à solicitação da Procuradoria-Geral da República, que viu como
inconstitucional a possibilidade de uma
entidade privada ter direito a
decisões dentro de uma entidade pública, como é o caso
do CFMV. A anomalia que
existia anteriormente voltou
a vigorar agora”, alertou.
Benedito Fortes de Arruda considera que a democratização das eleições acontecerá quando a legislação
permitir a votação direta para
o Conselho Federal. Em 13
de março de 2013, o Conselho Federal de
Medicina Veterinária enviou à Casa Civil
da Presidência da República uma minuta
de projeto de lei sugerindo essa alteração.

AQUARISMO

Diagnóstico de peixes

as palestras: “Como planejar a carreira
executiva ou coorporativa”, com o
médico-veterinário, professor da Universidade São Paulo (USP) e consultor
da VetCoaches, Marco Antonio Gioso;
“Estratégias Disney para Encantamento do Cliente”, com a consultora de
Gestão e Marketing em Saúde, Gleice
Oliveira; e “O mercado de pet food”,
com o médico-veterinário, presidente
da Comissão Técnica de Nutrição Animal do CRMV-SP e diretor da Ymvet
Consulting, Yves Micelli.
Além das palestras na Arena do
Conhecimento, o Conselho elaborou
uma programação especial para o
mini auditório do seu estande na feira.
Entre os temas estarão ética profissional; intercorrências em banho e tosa;
mutirões de castração; documentação;
Saúde Única; zoonoses; e a elaboração
de manual de boas práticas.
Confira a programação completa no
site do Conselho: crmvsp.gov.br e em
nossos perfis nas redes sociais.
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A Comissão Técnica de Aquicultura
do CRMV-SP realiza no dia 1/7, das 19h30
às 22h15, o workshop “Coleta e Remessa
de Material de Peixes para Diagnósticos”,
no auditório da sede do Conselho. No
dia 2/7, das 8h às 12h, haverá prática de
necropsia, coleta de material para diagnóstico e discussão de casos clínicos no
Instituto Biológico. Médicos-veterinários
e estudantes de Medicina Veterinária estão
convidados a participar.
A médica-veterinária Agar Costa
Alexandrino de Perez do Instituto de
Pesca, vinculado a Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo (IP/APTA/SAA/
SP), e também presidente do grupo de
trabalho responsável pelo workshop, irá
ministrar as palestras “Noções de anatomia e fisiologia de peixes” e “Principais
doenças infecciosas e parasitárias”.

Membro da comissão técnica do
CRMV-SP e secretária do Colégio
Brasileiro de Aquicultura, a médicaveterinária Marianna Vaz Rodrigues
palestrará sobre os cuidados gerais de
coleta de amostras e procedimentos
para coleta de material microbiológico,
parasitológico e molecular.
Confira a programação completa
no site do Conselho: crmvsp.gov.br e
em nossos perfis nas redes sociais. As
inscrições podem ser realizadas pelo
e-mail eventos@crmvsp.gov.br.
Serviço: A sede do CRMV-SP fica
localizada a Rua Apeninos, 1.088, Paraíso. O Instituto Biológico, a Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, 1.252,
Moema. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (11) 5908-4777.
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