SOLICITAÇÃO DE APOIO AOS CRMV’s
Vimos por meio desta expor e solicitar o que segue:
CARACTERIZAÇÃO DO CONGRESSO E EVENTO PARALELOS

LOCAL E DATA
Local: Centro de Convenções João Pessoa
Período: De 09 a 11 de outubro de 2019
APRESENTAÇÃO
O congresso será um importante evento diferenciado na Medicina de pequenos
animais, constituindo-se num importante instrumento de intercâmbio de conhecimento e
experiências visando à atualização para o clínico veterinário oportunizando a discussão dos
assuntos pertinentes ao papel da Medicina Veterinária no Brasil e de como manter a
profissão integrada e atenta às necessidades da sociedade humana em desenvolvimento.
PÚBLICO ESTIMADO
Previsão de congressistas: 3.500 entre Veterinários e Acadêmicos
OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

O CONIVET 2019 – CONGRESSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE VETERINÁRIA surge
para atender a solicitação de veterinários e acadêmicos para um congresso diferenciado com
palestrantes internacionais e nacionais visando atender todas as regiões do território
nacional especialmente a região nordeste.
Este evento é uma atividade concentrada num curto espaço de tempo, em uma área
restrita congregando um público específico e altamente motivado, que terá acesso
simultâneo às informações que serão difundidas através de cursos de curta duração e
palestras.
A fim de alcançar com êxito o público desejado, várias atividades distintas serão
desenvolvidas ao longo dos três dias do congresso, dentre elas podemos citar:
• Atividades de caráter científico (mini-cursos, palestras, mesas redondas, simpósios,
apresentação de trabalhos científicos).
• Feira de equipamentos e produtos com tecnologia de última geração (na área dos stands).
• Feira de livros, revistas científicas, softwares (na área dos stands).
• Atividades sociais e de lazer: eventos de confraternização, passeios turísticos, restaurantes.
DIVULGAÇÃO
O congresso está sendo amplamente divulgado por meio dos seguintes veículos:
- Site do evento: www.conivet2019.com.br
- Sete editoras com anúncios periódicos: Revistas Pet Center, Cães & Gatos, Clínica
Veterinária, Nosso Clínico, Pet Magazine, Veterinary Science e NP Negócios Pet.
- Facebook, fanpage;
- Duas edições de malas-diretas com tiragem de 50 mil peças distribuídas pelas demais
empresas e distribuidoras todo território nacional.
ABERTURA
A abertura do evento será no dia 09 de outubro às 13 horas no Teatro Pedra do Reino no
Centro de Convenções de João Pessoa-PB.
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
O CONIVET 2019 terá sua programação com diversas especialidades de forma que os
congressistas possam aproveitar ao máximo os temas abordados.
Paralelamente serão realizados 3 eventos paralelos:
- FELIVET – SIMPÓSIO DE FELINOS
- PET VET – SIMPÓSIO DE EMPREENDORISMO SEBRAE

- CONIVET DERMATO

As palestras serão divididas em módulos — no período da tarde com duração de cinquenta
minutos/cada em eventos simultâneos realizados em 11 auditórios totalizando 110
palestrantes nacionais e internacionais.
ÁREAS DE ABRANGÊNCIA
Anestesiologia

Fitoterapia

Bem Estar Animal

Geriatria

Cardiologia

Meio Ambiente

Cirurgia

Neonatologia

Comportamento

Neurologia

Dermatologia

Nutrição

Defesa Sanitária

Odontologia

Diagnóstico por imagem Oftalmologia
Doenças Infecciosas

Oncologia

Endocrinologia

Ortopedia

Patologia Clínica

Terapêutica

EVENTO COMUNITÁRIO

Em data a ser definhada oportunamente será montada uma estrutura em ponto
estratégico de João Pessoa assistido por médicos veterinários com o objetivo de divulgar para
comunidade a importância no controle de zoonoses e outras doenças, interação homemanimal, bem estar animal e controle populacional.

Levar à população a orientação profissional, quanto à importância de boas práticas de
tratamento de seus animais de companhia, evitando assim, a disseminação de doenças, maus
tratos e descontrole populacional de animais errantes.
Nessa ação serão realizadas atividades como check-up gratuito dos animais,
distribuição de peças informativas, distribuição de amostras grátis de rações e
antiparasitários e balões para o público infantil.
As necessidades logísticas desse evento são complexas e toda ajuda é bem-vinda para
contribuir com o sucesso incondicional de um congresso de altíssimo nível que deixará a
nossa cidade de João Pessoa registrada historicamente nos anais do evento.
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA E PALESTRANTES CONFIRMADOS
Na programação científica no momento em elaboração serão destinadas oito aulas em
oito salas simultaneamente sendo as palestras de abertura de interesse dos CRMV
apoiadores do evento.
ADRIANA TEIXEIRA -SP
ALCEU GASPAR RAISER - RIO GRANDE DO SUL
ALEXANDRE REDSON ALEXANDRE SCHAMAEDECKE – CURITIBA
ANDRE SHIN CHEN – USA
ANDREA FASCETTI – USA
ARCHIVALDO RECHE
CARLA MOLENTO – PARANÁ
CRISTIANE BOTELHO
CRISTIANO FELIX – EXPOSITOR
DAMIANO STEFANELLO – ITA
DENISE FANTONI - SÃO PAULO
DOMENICO SANTORO -USA
DOMINGOS LUGO – PARAÍBA
FABRICIO DE SÁ – PERNAMBUCO
FELIPE DOS SANTOS MUNIZ
FRANCISCO SAVIO DE MOURA MARTINS
FRANZ NAOKI
GILDENOR XAVIER
GLEIDECE EUNICE LAVALLE
GUILHERMO VEIGA
HELIO AUTRAN – USA

HENRIQUE MACHADO - SÃO PAULO
JOAO MOREIRA DA COSTA NETO
JULIANA ABREU
LUCIANO MARRA – GOIÁS
LUIZ HENRIQUE
MARCIA JERICÓ – RJ
MARCONI FARIAS – PARANÁ
MARILEDA BONAFIM
MARLOS GONÇALVES
NUNO PAIXÃO - POR TUGAL
OLIVIA BORGES - PARAÍBA
PEDRO ISIDRO
RODRIGO RABELO – BRASÍLIA
RONALDO CASIMIRO – USA
RONALDO JUN YAMATO - SÃO PAULO
STEPHEN BIRCHARD – USA
TEREZA FOSSUM – USA
ESPAÇO PET
Simultaneamente será realizada uma exposição “ESPAÇO PET” com as principais
empresas de produtos e serviços que estarão apresentando seus produtos e serviços.
APOIO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA VETERINÁRIA
Após a confirmação oficial da participação do CRMV-PB no evento entendemos a
importância da parceria com os demais CONSELHOS REGIONAIS.
As necessidades logísticas desse evento são complexas e toda ajuda é bem-vinda para
contribuir com o sucesso incondicional de um congresso de altíssimo nível.
Também temos a honra de convidar o Presidente para participar da CERIMÔNIA DE
ABERTURA que será realizada no dia 09 de outubro no teatro do Centro de Convenções de
João Pessoa.
Da mesma forma lhe convidamos para o JANTAR DOS PRESIDENTES que será
realizado também no dia 9 de outubro em local a ser definido oportunamente.
Na certeza de contar com a sua valiosa participação, agradecemos antecipadamente a
atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Diante do acima exposto, e certo em podermos contar com a colaboração do CRMV
no projeto de educação continuada representado por este Congresso, que visa valorizar a
profissão e o profissional de Medicina Veterinária, através da atualização de seu
conhecimento, troca de experiências e idéias com colegas, professores, pesquisadores e
estudantes.
Solicitamos desta forma além da participação dos regionais de todo país a
disponibilização de uma sala para discussão dos temas relevantes para a medicina veterinária
e reunião com todos os presidentes presentes para nortear rumos de atuação e expansão
dos assuntos mais conflitantes para o médico veterinário clínico, que vem sofrendo com o
número crescentes de cursos de medicina veterinária em todo País.
Para isso pedimos não só a participação dos honoráveis senhores mais também a
possibilidade de uma ampla divulgação do evento por parte de vosso regional, assegurando
um sucesso que já é certo para a cidade onde o sol nasce primeiro João Pessoa/PB.
Sem mais, ficamos no aguardo do retorno sobre o exposto, onde poderemos colocar
a chancela deste regional nos encartes e peças publicitária, desejando os mais sinceros
protestos de estima e consideração.
Cordialmente,

Visite o site: www.conivet2019.com.br

