JABOTICABAL SEDIA SIMPÓSIO DE SAÚDE ANIMAL
Evento é promovido pelo CRMV-SP e voltado para estudantes e profissionais da
área
No próximo dia 22, a cidade de Jaboticabal será sede do XXV Simpósio de Saúde
Animal, promovido pelo CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado de São Paulo). O evento acontecerá no Centro de Convenções da
UNESP, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.
O Simpósio é voltado para profissionais e estudantes da área e acontece cinco
meses após o último evento, em Araçatuba, no mês de outubro de 2016.
“Esses eventos são essenciais para atualizar e qualificar os profissionais em
saúde animal na região. Além disso, é uma oportunidade para debater ações com
a comunidade acadêmica, estudantes e profissionais sobre a nossa área, em
especial em um momento como o que vivemos em nosso país”, destacou o
presidente do CRMV-SP, Dr. Mário Eduardo Pulga.
Ele será o responsável pela abertura do Simpósio. Em seguida, o Professor Dr.
Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, irá conduzir uma palestra sobre “Febre Amarela no
Brasil”.
Após o intervalo será a vez da Dra. Margareth Genovez, tesoureira do CRMV-SP e
ex-diretora do Centro de Sanidade Animal e docente do Programa de PG em
Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental para o Agronegócio do Instituto
Biológico. Ela irá palestrar sobre o tema “Brucelose Humana reemerge como
preocupante doença ocupacional”.
“Queremos convidar todos os profissionais e estudantes da região. Essa troca de
informações e debates enriquece e contribui para o crescimento da nossa
profissão, especialmente quando envolve saúde animal e saúde humana”,
finalizou o presidente do CRMV-SP.
SERVIÇO
XXV Simpósio Regional de Saúde Animal do CRMV-SP
Data: 22/03/2017 – 18h
Local: Centro de Convenções da Unesp – Campus Jaboticabal, sito à Via de Acesso
Prof. Paulo Donato Castellan, s/n, na Vila Industrial.
Inscrições gratuitas pelo link http://bit.ly/2n1rgiO - Vagas Limitadas
Outras informações: rodrigo.gabinete@crmvsp.gov.br
Programação:
18h – Abertura: Dr. Mário Eduardo Pulga – Presidente do CRMV-SP

18h30 – Palestra: “Febre Amarela no Brasil” – Prof. Dr. Luiz Tadeu Moraes
Figueiredo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo
19h20 – Intervalo
19h40 – Palestra: “Brucelose Humana reemerge como preocupante doença
ocupacional” – Dra. Margareth Genovez, ex-Diretora do Centro de Sanidade
Animal e docente do Programa de PG em Sanidade, Segurança Alimentar e
Ambiental para o Agronegócio do Instituto Biológico
20h30 – Encerramento
Para fazer a sua inscrição preencha o formulário. Em caso de dúvidas, entre em
contato pelo e-mail rodrigo.gabinete@crmvsp.gov.br.
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA E AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS:
Apex Agência – Conteúdo Estratégico – www.apexagencia.com.br
1) Sandra Cunha – (11) 99694 8607 ou sandracunhapress@gmail.com
2) Leonardo Fagundes – (41) 99683 0663 ou Leonardo@apexagencia.com.br

