Academia Paulista de Medicina Veterinária

São Paulo 24 de novembro de 2012

Ofício Circ. s/n Pres. APAMVET: divulgação do 39º CONBRAVET e estimulo á

participação dos Acadêmicos das Arcádias Brasileira e Regionais na Reunião das
Academias – dia 05/12/2012 [14 às 18 horas].
Estimados Confrades
Com enorme satisfação e alegria aproveito a oportunidade para
cumprimentar a Comunidade Acadêmica da Medicina Veterinária Brasileira e
apresentar as necessárias informações para a participação das Academias de
Medicina Veterinária do País em magnífico evento a realizar-se no estado de
São Paulo.
O 39º CONBRAVET-Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária,
promovido pela SBMV-Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, sob o
sempre eficiente auspício da SPMV-Sociedade Paulista de Medicina
Veterinária e um significativo conjunto de Entidades e Instituições
relacionadas à Medicina Veterinária Brasileira, foi programado para mais uma
vez ocorrer no Estado de São Paulo: o evento será implantado, no período de
quatro a seis de dezembro de 2012, no Centro de Convenções – Mendes
Convention Center – localizado na Avenida General Francisco Glicério nº
206 [Bairro Campo Grande], CEP 11065-400 Santos / São Paulo.
No dia cinco de dezembro, na Sala nº 7, no período de 14:00 ás 18:00
horas ocorrerá a Reunião da Academias de Medicina Veterinária do Brasil,
sob o comando do Confrade Acad. Milton Thiago de Mello, Presidente da
ABRAMVET. Nesta oportunidade os representantes das Arcádias de
Veterinária de nosso País, bem como dos Acadêmicos participantes do
CONBRAVET e demais Veterinários interessados nas tradições de nossa
Nobre Profissão. Nessa oportunidade os participantes poderão discutir os
temas fundamentais da Medicina Veterinária e evidenciarem a evidente
inclusão das Academias, no equacionamento das propostas apresentadas
para discussão.
Para o sucesso das nossas empreitadas é necessária e fundamental a
participação de um grande número de Acadêmicos com seus trajes talares,
abrilhantando a Reunião, que poderá – se for o desejo da maioria criar uma
Federação de Academias Regionais de Medicina Veterinária, obedecendo às
diretrizes de nossa “célula maior”: a Academia Brasileira de Medicina
Veterinária- ABRAMVET.
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Para se permitir a maior participação dos Acadêmicos neste evento a
Presidência da ABRAMVET e a SBMV conseguiram dos Organizadores do
Evento a isenção das taxas de inscrição para até cinco Membros de cada
uma das Academias de Veterinária Brasileira. A cortesia aplica-se aos
Acadêmicos e não aos acompanhantes e outras pessoas.
Além do mais, a Presidência da APAMVET, conseguiu o beneplácito do
Ilustre Presidente da SPMV, para a isenção de taxas de inscrição para os
Acadêmicos da APAMVET, particularmente, pelo fato da maioria deles serem
Sócios Remidos da SPMV. Para efeitos de segurança administrativa seria
conveniente que uma relação desses representantes fosse enviada aos
organizadores do Evento ou para a Sociedade Brasileira de Medicina
Veterinária.
Maiores informações serão conseguidas acessando a Pagina da
Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – onde as informações são
detalhadas de forma elucidativa ou por via telefônica - na SPMV [11/32094505 e 11/3209-9747], quando o consulente será bem atendido e informado
pelas gentis Secretárias Jane e Lia. Além do mais, ainda complementando
esclarecimentos sobre a realização do 39º CONBRAVET, recomendo a leitura
e visualização da Pagina na Internet, apresentando em arquivo atachado as
informações do Congresso e da Cidade de Santos/SP, como divulgada pela
Sociedade Paulista de Medicina Veterinária.
Para finalizar, aproveito para reafirmar e endossar as palavras que
figuraram no fecho da Circular da ABRAMVET nº 04 de 13 de novembro de
2012: “Na certeza do comparecimento dos Confrades de nossas Academias,
com seus respectivos capelos, numa demonstração de congraçamento e
intercâmbio de propósitos apresento aos ilustres Acadêmicos meus votos de
continuado sucesso e felicidades pessoal”.
Atenciosamente

Prof .Dr. Eduardo Harry Birgel
Acadêmico Presidente da APAMVET
Academia Paulista de Medicina Veterinária
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