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Entrevista:
Médicos veterinários elegem diretoria de associação

Foto de Paulo A. Tibério
Antonio Lobão, Almir Bernardino, Francisco Sanches e Morato (Geraldo Sergio)
Criada no dia 19 de novembro do ano passado, a Associação dos Médicos
Veterinários de Piracicaba e Região (Amvepre) elege no próximo dia 19 a sua
primeira diretoria. A informação foi prestada por Antonio de Oliveira Lobão, um
dos membros da comissão que elaborou o estatuto da entidade. Ele esteve
ontem na redação do Jornal de Piracicaba com os integrantes da diretoria
provisória da entidade.
Entre as principais finalidades da associação, Antonio Lobão destacou que ela
irá defender os direitos, interesses e prerrogativas dos médicos veterinários,
zelar pelo código da ética profissional, incrementar o estudo de assuntos
ligados a profissão e seu exercício, mediante a realização de debates,
conferências, cursos, simpósios, reuniões etc.
Além disso, ressaltou Lobão, a Amvepre também assessorará e cooperará com
os poderes públicos no estudo de assuntos ligados à profissão e seu exercício,
sempre que solicitada, promoverá e incentivará a cultura intelectual, manterá
convênios com instituições visando a obtenção para os associados, de
benefícios na compra de bens, materiais e serviços e manterá intercâmbio com
instituições e associações congêneres, visando o fortalecimento de classe.
De acordo com Antonio Lobão, até o momento 15 veterinários estão
associados na entidade e estão distribuídos nas seguintes categorias:
fundadores, efetivos, honorários, beneméritos, temporários e acadêmicos.
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De acordo com Lobão, a primeira eleição da Associação dos Médicos
Veterinários de Piracicaba e Região, acontecerá no dia 19 deste mês, na
Clínica Veterinária SOS Animal, localizada na Rua Bela Vista, 257. Por
enquanto, a entidade está sendo presidida por uma diretoria provisória
composta pelos seguintes membros: presidente, Francisco José Sanches,
secretária, Maria Rosa Sarto e tesoureiro, Almir José Bernardino.
Conforme prescreve o estatuto, a entidade terá dois orgãos auxiliares que foi
destacado por Lobão, que são a Comissão Técnico-Científica e Comissão
Sócio-Cultural. A primeira organizará encontros, reuniões científicas, cursos,
palestras etc e a segunda, promoverá eventos sociais, culturais e esportivos
entre os associados, semestralmente.

Leia o artigo de Antonio de Oliveira Lobão:
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA
http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF
Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece
Curso de Homeopatia para agrônomos.
Curso de Homeopatia para médicos e
Curso de Homeopatia para veterinários.
http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx
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