Prezados colegas buiatras.
É com satisfação que inauguramos essa página do nosso Congresso e
aproveitamos o momento para reforçar o convite. A sua presença é muito importante nesse evento.
Nós, no Paraná, estamos sediando o Congresso Brasileiro de Buiatria
pela segunda vez. O primeiro ocorreu há dez anos em Curitiba e, agora, elegemos Foz do Iguaçu, convictos de que os buiatras de todo o Brasil poderão
desfrutar momentos agradáveis ao lado de um dos maiores espetáculos da
natureza.
O programa científico ainda não está concluído, mas já contamos com o
aceite dos três pesquisadores estrangeiros que farão a primeira palestra de
cada dia. Idealizamos o programa de palestras composto por painéis com temática definida, moderação e período para discussão ao término. Nas manhãs,
o auditório será único para a participação de todos. Nas tardes, haverá palestras simultâneas em três auditórios. Procuramos definir as temáticas dos painéis com variedade e abrangência, com a esperança de atendermos a expectativa e interesse de todos os participantes.
Estamos organizando a 12ª edição do Congresso Brasileiro de Buiatria.
Desde a sua terceira edição, em 1999, o nosso evento vem ocorrendo regularmente nos anos ímpares, e isso é fruto do compromisso que nós buiatras, dos
diferentes estados brasileiros, temos com a causa e com a manutenção da Associação Brasileira de Buiatria ativa, atuante e fortalecida.
Muitos de nós, buiatras, estivemos em todos ou quase todos esses Eventos. Por esse motivo, eu me refiro ao Congresso de Buiatria como o “nosso
evento”.
Os buiatras brasileiros formam um grupo interessante, companheiro, divertido, dinâmico, unido, sem estrelismos e fiel à causa. Acima do aspecto da
relevância técnica e científica indiscutível, o prazer de nos revermos e estarmos congregados a cada dois anos cria e estimula a manutenção do sentimento pessoal de que a nossa participação é sempre obrigatória.
Para a nova geração de buiatras deixo a mensagem: venham participar
desse time, vestir a camisa e tornarem-se igualmente fieis. Vocês serão muito
bem acolhidos.
Colegas buiatras, a equipe organizadora espera, com alegria, receber
todos vocês e suas famílias em Foz do Iguaçu. Tenho a certeza de que juntos
faremos um Evento grandioso e bem sucedido.
Abraços a todos. Nos vemos lá.

