São José do Rio Preto abre I Semana do Médico-veterinário do CRMV-SP
Evento faz parte das comemorações do dia do profissional (09/09) e da campanha
de Saúde Única promovida pela instituição
São José do Rio Preto será a primeira de cinco cidades a receber, no dia 11 de
setembro, as palestras da I Semana do Médico-veterinário. O evento, promovido
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP),
acontecerá entre 11 e 15 de setembro em quatro cidades do interior, além da
capital.
O evento faz parte da celebração do Dia do Médico-veterinário e da campanha
“Saúde é uma só”, lançada pelo CRMV-SP no início do mês, que visa mostrar à
sociedade a importância do profissional para a saúde dos animais, do meio
ambiente e do próprio ser humano.
“Será uma semana intensa atualização profissional e de debates em torno de
assuntos pertinentes à nossa profissão, além de outros. Fundamental também é a
divulgação da nossa campanha de Saúde Única nessas regiões em que estaremos
presentes, especialmente a apenas dois meses da 1ª Conferência Nacional de
Vigilância em Saúde, que definirá as diretrizes nacionais”, afirma o presidente do
CRMV-SP, Dr. Mario Eduardo Pulga.
Em São José do Rio Preto, no dia 11/09, médicos-veterinários e estudantes de
Medicina Veterinária terão a oportunidade de assistir à palestra “Empresa
organizada tem melhor desempenho”, com o consultor de negócios do Sebrae-SP,
Artur Shoiti Takesawa.
No mesmo dia, a Dra. Mitika Kuribayashi Hagiwara, presidente da Comissão de
Educação do CRMV-SP, falará sobre esporotricose, uma zoonose emergente que
tem causado importantes surtos nos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro.
Em 2016, foram registrados 13.500 casos em animais e 580 em humanos, no Rio
de Janeiro. Em Guarulhos, única cidade do Estado de São Paulo onde a notificação
da doença para é obrigatória, somente neste ano já são 481 casos em animais.
Depois de passar por São José do Rio Preto, a Semana do Médico-veterinário
segue para Ribeirão Preto (12/09), Campinas (13/09), Santos (14/09) e termina
em São Paulo, no dia 15/09, quando acontece a premiação dos profissionais que
se destacaram no último ano nas categorias Clínica, Cirurgia e Anestesiologia,
Empreendedorismo e Saúde Pública Veterinária.
“É importante reconhecermos os profissionais que se destacaram em suas áreas
de atuação, pois isso também é um incentivo a eles e a todos que os têm como
exemplo. E nada melhor do que fazer isso no mês em que é comemorado o Dia do
Médico-veterinário”, avalia o presidente do CRMV-SP.
Confira abaixo a programação completa:
I SEMANA DO MÉDICO-VETERINÁRIO

São José do Rio Preto-SP
Dia 11/09
Local: Hotel Quality St Paul (150 pessoas)
Horário: 18h às 21h
18h – Abertura
18h30 – Palestra Artur Shoiti Takesawa, consultor de negócios do Sebrae-SP.
Tema: “Empresa organizada tem melhor desempenho”.
19h20 – Brunch
19h40 – Palestra com Dra. Mitika Kuribayashi Hagiwara, presidente da Comissão
de Educação do CRMV-SP. Tema: “Esporotricose e outras zoonoses transmitidas
por felinos”.
Ribeirão Preto-SP
Dia 12/09
Local: Hotel Mercure (100 pessoas)
Horário: 18h às 21h
18h – Abertura
18h30 – Palestra com Leonardo de Moura Persi, consultor de negócios do
Sebrae-SP. Tema: “Empreenda e controle as finanças do seu negócio”.
19h20 – Brunch
19h40 – Palestra com Doutor em Clínica Veterinária pela FMVZ/USP, Dr. Claudio
Nazaretian Rossi. Tema: “Atualizações em Leishmaniose Visceral Canina”.
Campinas-SP
Dia 13/09
Local: Hotel Mercure (100 pessoas)
Horário: 18h às 21h
18h – Abertura
18h30 – Palestra com Luciana Hardt, membro da Comissão de Saúde Pública
Veterinária do CRMV-SP. Tema: “Nasf e o médico-veterinário a serviço da saúde
única”.
19h20 – Brunch
19h40 – Palestra com Dra. Cristiane Pizzuto, presidente da Comissão de Bemestar Animal do CRMV-SP. Tema: “Gestão do Bem-estar do Paciente”.
Santos-SP
Dia 14/09
Local: Hotel Mercure (150 pessoas)
Horário: 18h às 21h
18h – Abertura
18h30 – Palestra com Luciana Hardt, membro da Comissão de Saúde Pública
Veterinária do CRMV-SP. Tema: “Nasf e o médico-veterinário a serviço da saúde
única”.
19h20 – Brunch

19h40 – Palestra com Dr. Carlos Eduardo Larsson. Tema: “Morbus brasiliensis:
gato como animal sentinela de casos humanos da Enfermidade de Schenck”.
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”.
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 médicos-veterinários 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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