CRMV-SP lança carimbo e selo comemorativos aos seus 50 anos
Itens serão conhecidos durante a Pet South America

Como parte das comemorações de seus 50 anos de criação, o Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) está promovendo uma série de atividades para
valorizar as pessoas que fazem parte desta história e mostrar que a atuação da instituição e de
seus profissionais permeia diversos segmentos da sociedade. Uma dessas ações é a criação de
um carimbo e um selo postal dos Correios referentes ao Jubileu de Ouro.

O lançamento dos itens comemorativos acontecerá na Pet South America – maior evento dos
setores pet e veterinário organizado na América Latina – na tarde do dia 21 de agosto, no São
Paulo Expo, durante a reunião anual de entidades de classe da Medicina Veterinária e da
Zootecnia do Estado, que acontece no mezanino do programa Hospitality Class.

“Esse selo comemorativo é uma maneira de demonstrarmos o quanto nos orgulhamos da
ampla atuação do CRMV-SP e dos médicos-veterinários e zootecnistas. Neste ano especial,
queremos chamar a atenção da sociedade para a presença do Conselho em nosso dia a dia”,
afirma Mário Eduardo Pulga, presidente do CRMV-SP.

Para o presidente, a instituição não deve ser vista apenas como um órgão fiscalizador, mas sim
como um ator que está sempre presente, apoiando, orientando e proporcionando
oportunidades de desenvolvimento profissional de médicos-veterinários e zootecnistas e das
boas práticas do mercado de trabalho. E, consequentemente, zelando pelo atendimento ético
e de excelência à população.

De acordo com o vice-presidente do CRMV-SP, Odemilson Donizete Mossero, a iniciativa
também é uma oportunidade de valorizar as pessoas que fazem parte destes 50 anos de
história: “Muitas vezes, não nos damos conta da diversidade de aplicações dos conhecimentos
da Medicina Veterinária, desde o cuidado com os animais até os desdobramentos do
agronegócio e iniciativas que zelam pela saúde de todos. Mesmo assim, os médicosveterinários estão lá, desenvolvendo seu trabalho e contribuindo para o desenvolvimento da
sociedade.”

A partir da data de lançamento, o selo ficará disponível para aquisição pelo período de um ano
em todas as agências postais. Já o carimbo, será utilizado na Agência Central dos Correios de
São Paulo por 60 dias. Após esse tempo, ele passará a compor o acervo permanente do Museu
Nacional dos Correios em Brasília.

Paineis de discussão

Além da apresentação do carimbo e do selo dos 50 anos, representantes do CRMV-SP
integrarão outros momentos importantes da programação da Pet South America.

No dia 22 de agosto, das 10h às 10h45, o presidente do Regional, Mário Eduardo Pulga
participará de um debate sobre o futuro da Medicina Veterinária na América Latina com o
presidente da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários (ABHV), João Abel Buck, e o
presidente da Latin American Veterinary Conference (LAVC), Jorge Guerreiro.

E no dia 23, das 10h30 às 11h15, o vice-presidente do CRMV-SP, Odemilson Donizete Mossero,
participará do programa Insight Experience, em um painel que vai fazer um paralelo entre o
mercado de Medicina Humana e Medicina Veterinária. Irão participar também o diretor
executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Marco Aurélio Ferreira (ANAHP); o
superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo), Paulo Henrique Fraccaro e o
presidente da ABHV, João Abel Buck.

PET South America
Reunindo profissionais dos setores pet e veterinário, a Pet South America é considerada uma
das mais importantes feiras de negócios da América Latina. Em 2019, acontece de 21 a 23 de
agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, zona sul
da cidade de São Paulo.

Segundo um estudo da empresa de pesquisa Euromonitor Internacional, o mercado pet
brasileiro é composto por cerca de 146 milhões de animais de estimação e movimentou mais
de R$ 20 bilhões em 2018, consolidando a vice-liderança global no setor, atrás apenas dos
Estados Unidos.

Serviço:
Pet South America 2019
Data: 21 a 23 de agosto de 2019
Local: São Paulo Expo
Rod. dos Imigrantes - Km 1,5

