CRMV-SP programa solenidade de posse e palestras durante a PET South
America
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP)
realizará, no dia 21 de agosto, Reunião de Entidades de Classe da Medicina
Veterinária e Zootecnia, ocasião em que ocorrerá também a solenidade de posse da
sua nova diretoria, eleita para a gestão do triênio 2018/2021. A cerimônia
acontecerá durante a PET South America, um dos maiores evento do setor de pet
da América Latina, prevista o período de 21 a 23 de agosto no centro de exposições
São Paulo Expo.
A solenidade visa reforçar os compromissos da nova gestão com os profissionais da
Medicina Veterinária e da Zootecnia que atuam no estado de São Paulo, assim
como apresentar os novos membros. A nova diretoria do CRMV-SP foi eleita no dia
20 de março de 2018 e é composta pelos médicos-veterinários Mário Eduardo Pulga
(Presidente), Odemilson Donizete Mossero (Vice-Presidente), Silvio Arruda
Vasconcellos (Secretário-Geral) e Rodrigo Soares Mainardi (Tesoureiro), além de
contar com seis conselheiros efetivos e seis suplentes.
Palestras
No ano em que a classe comemora os 50 anos da regulamentação profissional,
conhecer o atual perfil dos médicos-veterinários e entender os desafios e
oportunidades do mercado é essencial para o avanço da profissão.
Por isso, além da posse solene, o CRMV-SP promoverá, no dia 21, a palestra "O
perfil do profissional do século XXI" com o máster coach Kaleizu Rosa, que também
é médico-veterinário. O objetivo do encontro é debater o papel que o médicoveterinário e o zootecnista exerce hoje na sociedade, buscando atender a uma
demanda dos profissionais que têm buscado cada vez mais, além de conhecimento
técnico, ferramentas que auxiliem em seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Ainda na PET South America, no dia 22, o presidente do CRMV-SP, Mário Eduardo
Pulga, participará do Insight Experience, em que palestrar sobre a Medicina
Veterinária no Brasil e como garantir a qualidade do ensino e da pesquisa,
participando, em seguida, de um debate com o CEO da North American Veterinary
Comunity (NAVC), Thomas M. Bohn, o vice presidente de Client Experience,
Wellness Plans, Knowledge & Learning da VCA Animal Hospitals, Arron Frasier.

Serviço
● Data: 21/08/2018 a partir das 15h
Reunião de Entidades de Classe, Solenidade de posse CRMV-SP e palestra "O
perfil do profissional do século XXI"*
*Eventos restritos a convidados.
● Data: 22/08/2018 a partir das 9h
Palestra “Como garantir a qualidade do ensino e da pesquisa da Medicina
Veterinária
no
Brasil”
e
debate
Local: São Paulo Expo (PET South America - Insight Experience)

Sobre o CRMV-SP
O CRMV-SP tem como missão promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia, por
meio da orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional em prol da
saúde pública, animal e ambiental, zelando pela ética. É o órgão de fiscalização do
exercício profissional dos médicos-veterinários e zootecnistas do Estado de São
Paulo, com mais de 35 mil profissionais ativos. Além disso, assessora os governos
da União, Estados e Municípios nos assuntos relacionados com as profissões por
ele representadas.
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