CRMV-SP premia profissionais de destaque da Medicina Veterinária
Cerimônia ocorrerá em setembro, em São Paulo, e faz parte das atividades
da I Semana do Médico-Veterinário
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
(CRMV-SP) realizará em setembro, mês de comemoração ao Dia do MédicoVeterinário, cerimônia para a entrega dos prêmios “Max Ferreira Migliano”
(Clínica), “Ernesto Antonio Matera” (Cirurgia e Anestesiologia), “Renê Correa”
(Empreendedorismo) e “Sebastião Timo Iara” (Saúde Pública Veterinária). O
evento ocorrerá no dia 15, às 18h, no Novotel Jaraguá, em São Paulo.
A atividade tem como objetivo reconhecer e premiar profissionais que se
destacaram em seu campo de atuação, além de resgatar a memória de
médicos-veterinários que contribuíram para o desenvolvimento da profissão.
“É importante reconhecer esses colegas, pois eles são exemplo para toda a
classe”, disse o presidente do CRMV-SP, Dr. Mário Eduardo Pulga.
O evento marcará o encerramento das atividades da I Semana do MédicoVeterinário, que passará pelas cidades de São José do Rio Preto, Ribeirão
Preto, Campinas e Santos. No dia 15, os presentes também poderão
acompanhar duas palestras que tratarão do tema Cuidados Intensivos e
Hospitalização e Saúde Pública, mote da campanha “Saúde é Uma Só”,
lançada recentemente pelo CRMV-SP, que visa mostrar à sociedade o papel
da Medicina Veterinária na relação indissociável entre a saúde animal,
ambiental e humana.
A participação é gratuita. As inscrições devem ser feitas no site da Petsa, por
meio do endereço: http://www.petsa.com.br/pt/experiencias/subcategoria/isemana-do-medico-veterinario#o-evento
Os premiados
O Prêmio “Max Ferreira Migliano” (Clínica) será entregue ao Dr. Carlos
Eduardo Larsson, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia
Veterinária. Formado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), mestre e
doutor em Saúde Pública pela mesma instituição, e pós-doutor pela
Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, Larsson é uma das
maiores referências em dermatologia veterinária do Brasil.
“Creio que minha nomeação retrate, talvez, o papel de co-pioneirista na
especialidade que abracei há mais de quarenta anos. Durante minha
trajetória profissional, dediquei-me de corpo e alma, principalmente, para
minimizar o sofrimento dos milhares de pacientes e seus angustiados
proprietários que buscavam o atendimento no Hospital Veterinário da FMVZUSP. Mesmo que milhares de nós não sejamos agraciados, a expectativa de
ver alguns serem lembrados conforta a todos”, enfatizou.

O Prêmio “Ernesto Antonio Matera” (Cirurgia e Anestesiologia) será entregue
a Dra. Denise Tabacchi Fantoni, mestre em Patologia Experimental e
Comparada e doutora em Clínica Cirúrgica Veterinária pela FMVZ-USP.
Para ela, o grande mérito em ser premiada é saber, sobretudo, que a
lembrança de seu nome partiu de seus colegas de profissão. “Muitos deles
me acompanharam nessa trajetória profissional. Sem dúvida, receber este
reconhecimento é um grande estímulo para que eu continue firme, a trabalhar
com afinco e dedicação, como professora e anestesiologista”, disse.
O Prêmio “Renê Correa” (Empreendedorismo) irá para a Dra. Carla Alice
Berl, fundadora da Pet Care, uma das maiores redes de hospitais veterinários
de São Paulo. Formada pela FMVZ-USP, Carla é responsável por liderar uma
equipe de mais de 80 profissionais técnicos. “Este é um prêmio importante,
pois trata-se de um órgão competente, que me elegeu baseado no
reconhecimento do meu esforço e resultados alcançados nestes 37 anos de
trabalho”, disse a médica-veterinária.
O Prêmio “Sebastião Timo Iaria” (Saúde Pública Veterinária) será entregue a
Dra. Adriana Maria Lopes Vieira, presidente da Comissão de Saúde Pública
do CRMV-SP e membro da Comissão Nacional de Saúde Pública do CFMV.
“Sinto-me honrada em ter sido indicada e escolhida Este prêmio reforça a
importância de se reconhecer a atuação do médico-veterinário junto à saúde
pública veterinária”, disse.
Atualmente, a médica-veterinária dedica-se incansavelmente pelas
mudanças necessárias para um mundo melhor, onde a integração humanoanimal-meio ambiente seja harmoniosa. “Trabalho pela saúde e bem-estar há
27 anos, contudo, a utilização destes termos passaram a ser utilizados
apenas recentemente. Por isso, cada conquista neste sentido é uma vitória”,
enfatiza.
Confira abaixo a programação completa:
I SEMANA DO MÉDICO-VETERINÁRIO
São José do Rio Preto-SP
Dia 11/09
Local: Hotel Quality St Paul
Horário: 18h às 21h
Ribeirão Preto-SP
Dia 12/09
Local: Hotel Mercure
Horário: 18h às 21h
Campinas-SP
Dia 13/09
Local: Hotel Mercure
Horário: 18h às 21h

Santos-SP
Dia 14/09
Local: Hotel Mercure
Horário: 18h às 21h
São Paulo-SP
Dia 15/09
Local: Novotel Jaraguá (200 pessoas)
Horário: 18h às 22h30
18h – Abertura
18h30 – Premiação
19h – Brunch
19h30 – Palestra com Dra. Adriana Maria Lopes Vieira, presidente da
Comissão Técnica de Saúde Pública Veterinária do CRMV-SP. Tema: “Saúde
Única: a indispensabilidade de ações multidisciplinares”.
20h30 – Palestra com Dra. Sibele Konno, médica-veterinária da Pet Care.
Tema: “Cuidados intensivos e hospitalização”.
Prêmios:
- Prêmio Max Ferreira Migliano (Clínica) - Dr. Carlos Eduardo Larsson;
- Prêmio Ernesto Antônio Matera (Cirurgia e Anestesiologia) - Dra. Denise
Tabacchi Fantoni;
- Prêmio Renê Correa (Empreendedorismo) - Dra. Carla Alice Berl;
- Prêmio Sebastião Timo Iaria (Saúde Pública Veterinária) - Dra. Adriana
Maria Lopes Viera
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.
Ele é o órgão de fiscalização do exercício profissional dos médicosveterinários e zootecnistas do Estado de São Paulo, mais de 33 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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