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NOVA COMISSÃO

CRMV-SP cria comissão de entidades
Após reunião com representantes das
entidades de classe da Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, realizada em
março em sua sede, o Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Estado de São
Paulo (CRMV-SP, São Paulo/SP), no uso
de suas atribuições legais, decidiu em
Reunião Plenária Ordinária instituir sua
vigésima primeira comissão.
A Comissão das Entidades Veterinárias Regionais do Estado de São Paulo
foi criada com o objetivo de fortalecer as
associações regionais de médicos-veterinários do Estado de São Paulo e estreitar
o relacionamento dos profissionais e
entidades de classe com o Conselho. A
intenção é possibilitar maior atenção às
necessidades específicas de cada região,
visando a melhoria da formação em Medi-

cina Veterinária e a qualidade dos serviços
médicos-veterinários prestados.
Para compor a nova comissão foram
nomeados os profissionais Rogério Arno
Miranda (presidente da Associação de
Médicos-veterinários da Zona Norte da
Cidade de São Paulo), como presidente; e
Felipe Consentini (presidente da Associação dos Médicos-veterinários de Sorocaba
e Região), Mussi Antonio de Lacerda (presidente da Associação dos Médicos-veterinários de Ribeirão Preto e Região), Maria
Cristina Santos Reiter Timponi (presidente
da Associação dos Médicos-veterinários de
Jundiaí e Região e da Frente das Entidades
Veterinárias Regionais do Estado de São
Paulo) e Paulo Corte Neto (presidente da
Associação dos Médicos-veterinários de
Araras), como membros efetivos.

PREMIAÇÃO

Desenvolvimento
da Medicina Veterinária
O CRMV-SP recebe indicações de nomes de profissionais que contribuíram
para o desenvolvimento da Medicina
Veterinária para a escolha dos médicos-veterinários a serem premiados em
2018. Este ano, o Conselho irá entregar quatro prêmios: "Walter Maurício
Corrêa" (categoria Ensino da Medicina
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Veterinária), "Moacyr Rossi Nilsson"
(categoria Pesquisa), "Ernani Ibirá
Gonçalves" (categoria Defesa Sanitária
Animal), e "Faiçal Simon" (categoria
Animais Selvagens/Silvestres). As indicações podem ser realizadas até o dia 3
de junho por meio do site do Conselho:
www.crmvsp.gov.br. Participe!

EVENTOS

Qualificação
e atualização
No mês de junho, o CRMV-SP
realiza uma série de eventos voltados a qualificação e atualização
profissional. No dia 5 de junho,
a Comissão Técnica de Médicosveterinários de Animais Selvagens
dá prosseguimento ao Ciclo de
Palestra de Atualização Clínica
em Animais Silvestres. Para este
dia estão programas palestras, a
partir das 18h45, sobre Acupuntura, Fisioterapia e Reabilitação
em Animais Silvestres no auditório da sede do Conselho.
Já no dia 13 de junho, serão
realizados uma audiência pública
aberta aos profissionais da região
de Ribeirão Preto, às 15h30, e o
27º Simpósio Regional de Saúde
Animal, às 19h, no Oasis Tower
Hotel. O Prof. Dr. Archivaldo Reche
Júnior ministrará a palestra “Clínica
de Felinos Sem Mistérios – O que
preciso saber para ser um bom
clínico de gatos – Dicas práticas”.
Aproveite para anotar na agenda e já se inscrever também
o “Curso Gestão de Clínicas
e Responsabilidade Técnica”,
promovido pelo CRMV-SP com
o apoio da Universidade de Marília (Unimar) e da Associação de
Médicos-veterinários de Marília
e Região (AMVEMAR). O curso acontecerá no Bloco VIII da
Unimar, no dia 18 de agosto, das
8h às 18h, e será ministrado pelo
médico-veterinário Sérgio Lobato.
O conteúdo programático do
curso compreende os seguintes
tópicos: Introdução à Responsabilidade Técnica, Formatos de
Negócios Veterinários, Fundamentos de Marketing Aplicados à
Responsabilidade Técnica, Legislação Aplicada, Rotinas Funcionais
e Acessórias do Responsável Técnico, Noções de Biossegurança,
Prevenção de Acidentes em Estabelecimentos Afins e Normas e Legislação Aplicada à Biossegurança.
As inscrições para todos os
eventos estão abertas e podem
ser feitas pelo site crmvsp.gov.br
(Eventos).

