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São	  Paulo,	  27	  de	  fevereiro	  de	  2013.	  

Prezados Colegas, 
 
Iniciamos a programação cientifica de 2013 (programa completo em www.sbcv.org.br) com dois eventos, os quais 
reuniram mais de 100 colegas.  Na cidade do Rio de Janeiro, tivemos uma palestra internacional sobre hipertensão 
arterial pulmonar. Em São Paulo, houve a segunda edição do colóquio cardiológico, mais uma vez foi um sucesso, 
suscitando troca de experiências sobre os temas abordados entre os colegas que compuseram a mesa de debate. 
 
Em 25 e 26 de maio, na cidade de São Paulo, organizaremos o Simpósio Internacional de Ecocardiografia, onde 
teremos como convidado o Dr. Karsten Schober, um dos cardiologistas veterinários mais respeitados do mundo. 
 
Nos dias 12 e 13 de outubro, será a vez do tão esperado Simpósio Internacional sobre Cardiomiopatias em Felinos. O 
estadunidense Daniel Hogan, da Universidade de Purdue, idealizador do estudo Fat Cat, trará novidades em relação 
ao manejo, diagnóstico e tratamento dos pacientes felinos acometidos por estas enfermidades. Nessa mesma data, 
será realizada a eleição para a diretoria triênio 2014-2017. Solicito aos colegas interessados em inscrever a sua chapa, 
que se atualizem sobre as normas em nosso estatuto disponível em nosso sitio virtual. 
 
Devido ao fim da parceria entre a SBCV e a empresa Royal Canin, o SBCV Informa número VI não será impresso. A 
sua versão on-line está disponível em nosso sitio virtual. Estamos em busca de novos parceiros, para impressão da 
edição de numero VII.    
 
Saudações a todos, esperamos que o último ano de nossa gestão seja mais um ano de grandes realizações para nossa 
associação. 

 
 

Obs: Anexo a essa carta, está o boleto referente à anuidade de 2013. Mantivemos os mesmos valores de 2012.  
	  


