MENSAGEM DE BOAS VINDAS

O XLIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA
VETERINÁRIA – CONBRAVET, o mais tradicional evento da veterinária nacional,
este ano realizado em Conjunto com o V ENDESA, Encontro Nacional de Defesa
Sanitária Animal, recebe os profissionais e autoridades na hospitaleira Cidade de Belém
do Pará.
Belém é o local ideal para debater e difundir as conquistas técnicocientíficas da atualidade veterinária, tendo como tema central: “Caminhos para um
Serviço Veterinário Sustentável”, especialistas do Brasil e do exterior apresentarão
uma grande diversidade de assuntos que representam os desafios e as conquistas
profissionais. Além do mais, a Cidade de Belém conta com uma excelente infraestrutura, que a torna uma cidade agradável, para bem receber os Médicos Veterinários
de todas as origens.
O 43º CONBRAVET e o V ENDESA - 2017 é realizado no momento
em que pecuária nacional chega a um patamar de liderança no mercado mundial, como
maior exportador de carnes, consolidando assim a sua vocação natural de supridor de
alimentos e de matérias primas. Por essa razão nos Eventos serão debatidos os
relevantes temas ligados ao ambiente, bem estar animal, aqüicultura, fauna silvestre,
produção sustentável e agricultura familiar. Temas igualmente importantes serão
debatidos, como: Veterinária Militar, medicina de animais aquáticos, métodos
modernos de diagnóstico, erradicação e prevenção das diversas enfermidades que
afetam o rebanho e restringe o comércio, cujo controle é indispensável para a
inocuidade dos produtos de origem animal.
Apresento os votos de boas vindas a todos os congressistas, reafirmando
a confiança na Medicina Veterinária do meu País, com a certeza de que esse
CONBRAVET e ENDESA será um importante marco para a valorização profissional,
dentro das Comemorações do Centenário das Primeiras Turmas do Ensino Veterinário
Brasileiro 97 anos da SBMV.
Belém do Pará, 4 de dezembro de 2017.
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