São Paulo, março de 2018

Prezado Associado,

Como é de seu conhecimento está em curso, neste período, o processo de eleição da nova
gestão (2018-2021) de nossa Sociedade. A SBDV, entidade com 18 anos de profícua existência, encontra-se
consolidada, pelo trabalho incessante de diretores que a conduziram sempre de forma graciosa, guindados,
por eleições embasadas em posturas estatutárias, de forma ética, clara e produtiva pelas seis gestões pretéritas.
Nesses dezoito anos evidenciou-se a congregação de associados estrangeiros, que militam
em cinco países, e de brasileiros estabelecidos em 20 unidades da federação, atraídos que foram pelo associativismo, pela dedicação à especialidade, pelo desejo de aprimorar, de forma contínua, seus conhecimentos
dermatológicos, podendo assim almejar o desejado título de dermatologista, outorgado neste ano aos primeiros pleiteantes aprovados
Pude eu, pessoalmente, acompanhar o inequívoco e sólido crescimento da SBDV, desde suas
primícias em março de 2000, então na qualidade de acadêmico, último anista do curso de graduação em medicina veterinária. Participei da cerimônia de fundação da SBDV, na qualidade de “Jovem dermatólogo".
Paripassu, fui me aproximando, apreendendo e me interessando pela forma de gerir os destinos da especialidade. Convidadofui ,em 2009, e eleito como Primeiro Tesoureiro (Gestão 2009-2012) e ,a seguir, assumi o
cargo de Tesoureiro Geral (Gestão 2012-2015) e, então, o de Presidente (Gestão 2015-2018), ora em final de
mandato.
Ao apagar das luzes desta sexta gestão da entidade fui instado e convencido a dedicar- me à
SBDV, agora na tentativa de re-eleger-me, possibilitado que é pelo disposto no Estatuto da SBDV, juntamente com outros colegas que, também, pretendem, graciosamente coparticipar como diretores, com um
único intuito que é o de bem servir a entidade e a seus associados que abraçam a esta especialidade.
Reunimos um corpo representativo percentualmente condizente com a magnitude de sócios
distribuídos pelas unidades federativas. Muitos elegíveis e outros indicados a posteriore, tal como reza o
Estatuto da SBDV (ABDV),da chapa inscrita e nos cargos a preencher logo após a posse.
Pretende-se, caso tenhamos seu aval, perpetuar o que se tem em pleno funcionamento e implementar novas ações, de forma gradativa, sem aventuras, com os devidos “pés no chão”, dentre as quais
ressalto:
conduzir os destinos de forma honesta, ética e transparente, sempre tomando por base de ação o
disposto em nosso Estatuto.
manter as parcerias com as melhores empresas que de nós se aproximam com o objetivo de oferecer
produtos e serviços de qualidade vinculados à saúde tegumentar e orgânica.
perpetuar a lapidação de conhecimentos através do calendário científico, por meio de palestras (“Cutis in totun", "Domingo Tegumentar”, “Noite do Tegumento”etc); homologando cursos de especialização de qualidade inequívoca; cursos de difusão, de caráter nacional ou internacional, congressos
promovidos ou apoiados pela SBDV/ABDV.
mantere, quiçá, ampliar as parcerias com as co-irmãs,que conosco cerram fileiras em prol de seus
associados, permitindo a obtenção de vantagens mútuas em eventos, desobrigando o clínico geral a
filiar-se a um leque de associações, sociedades e colégios de especialistas.

perpetuar a outorga de novos títulos de especialista em dermatologia veterinária e a renovação
daqueles que caducarem ao longo da Gestão.
solicitar a renovação da habilitação da SBDV/ABDV para a concessão e perpetuação de títulos de
especialista em dermatologia veterinária (Resolução CFMV 935/2010)
implantar em 2019, nosso evento magno, pleno de sucesso em 2015, com mais de 1000 participantes,
o 2ºCongresso Brasileiro de Dermatologia Veterinária (CBDV).
aprimorar nossa página web, que sempre necessita de adequações e acertos, pelo dinamismo das
ferramentas disponibilizadas.
implantar gradativamente um sistema de convênios destinados aos associados adimplentes e a seus
familiares.
incrementar a criação de novas delegacias (Regional, Estadual e Distrital) migrando com a implementação de eventos em locais próximos a morada e ao local de trabalho de nossos associados.
continuar oferecendo um calendário cientifico sempre pleno de novidades, em protocolos de
diagnóstico e de terapia, permitindo assim a educação continuada, visando a complementação
curricular daqueles que almejam conquistar e perpetuar o título de dermatologista veterinário *
ampliar o nº de eventos gratuitos aos associados adimplentes.
aprimorar a nossa exitosa ferramenta de divulgação dos associados adimplentes a futuros clientes
que buscam os serviços do nosso seleto corpo de dermatólogos e dermatologistas.
*Nº de eventos recorde na Gestão 2015-2018
33 eventos (SP,PR,RS,PA,CE,ES) com 2432 participantes e média de 73,7 inscritos/evento,
correspondendo a 34% de todos os eventos promovidos (n=96) nos 18 anos de existência da SBDV em que
se congregaram 5849 interessados.
Finalmente, permito- me apresentar aqueles que comporão a nova Gestão, caso mereçamos
seu voto:
Presidente:Luiz Eduardo Bagini Luccarts
Médico Veterinário graduado pela FMVZ /USP (2000)
Mestre em Ciências - Clinica Veterinária - Dermatologia FMVZ/USP (2010)
Residência em medicina veterinária (SES / FMVZ-USP 2002-2003)
MV contratado “pro-tempore” (FUMVET) nas 3ªe 4ª edições do CEDV/USP (2010-11 e 2011-12)
Ex- membro da Diretoria Científica da SBDV (2006-2009)
Ex- PrimeiroTesoureiro da SBDV (2009-2012)
Ex- Tesoureiro geral da SBDV (2012-2015)
Clínico autônomo (Pet Care)
Vice Pesidente: Simoni Maruyama
Médica veterinária graduada pela UNIP (1995)
Egressa do Curso de Especialização em Dermatologia Veterinária CEDV/USP (2004-2005)
Ex-méd. vet. do do Serviço de Dermatologia do HOVET/USP
Mestre em Ciências Clínica Veterinária – Dermatologia FMVZ/USP(2010)
Ex- Tesoureiro geral (2009-2012)
Ex- Membro da Diretoria Científica da SBDV/USP (2012-2015)
Atual Conselheira (Gestão 2015-2018)
Clínica autônoma (Clindog)

Secretário Geral: Cristina Sartorato de Lima
Médica veterinária graduada pela UNIP-SP (2001)
Egressa do Curso de Especialização em Dermatologia Veterinária CEDV/USP (2009-2010)
MV contratada “pro-tempore” (FUMVET) na 5ª edição do CEDV/USP (2014-2015)
Ex - Primeira secretária da SBDV (2012-2015).
Atual Secretária Geral (2015-2018)
Clínica autônoma (Metazooa CV)
Primeiro Secretário: Leandro Haroutune Hassessiani Galati
Médico veterinário graduado pela FMVZ/USP (2013)
Residência em medicina veterinária I, II, III (MEC/FMVZ-USP - FUNDAP 2014-2016)
Mestrando em Ciências - Clínica Veterinária-Dermatologia FMVZ/USP
Atual 1º Secretário (Gestão 2015-2018)
Clínico autônomo
Tesoureiro Geral: Jenny Lie Maeda Kawasaki
Médica veterinária graduada pela FMV/UEL (1986)
Egressa do Curso de Especialização em Dermatologia Veterinária CEDV/USP (2004-2005)
Ex - Primeira secretária da SBDV (2009-2012)
Ex - Secretária Geral da SBDV (2012-2015)
Atual Tesoureira Geral (2015-2018)
Clínica autônoma (CV Dra Jenny)
Primeiro Tesoureiro: CayoYujiNitta
Médico Veterinário graduado pela FMVZ /USP (2013)
Residência em medicina veterinária I, II, III (MEC/FMVZ-USP - FUNDAP 2015-2017)
Atual Colaborador de mídias (Gestão 2015-2018)
Clínico autônomo (Metazooa CV)
Diretor Científico: Rita de Cássia Carmona Castro
Médica veterinária graduada pela FMVZ-USP (1995)
Mestre em Ciências - Clinica Veterinária - Dermatologia FMVZ/USP 2003
Professor adjunto FESB
Ex- médica veterinária “pro tempore”, do HOVET-USP
MV contratado “pro-tempore” (FUMVET) nas 3ªe 4ª edições do CEDV/USP (2010-11 e 2011-12)
Ex- Membro da Diretoria Científica da SBDV (2012-2015)
Atual Diretora Cientifica (Gestão 2015-2018)
Clínica autônoma (Provet e Naya)
Diretor Social: Camila Steiner São Bernardo Gouveia
Médica veterinária graduada pela FMV/UEL (1996)
Egressa do Curso de Especialização em Dermatologia Veterinária CEDV/USP (2006-2007)
Ex –colaboradora da Diretora Social da SBDV (2012-2015)
Atual Diretora Social (Gestão 2015-2018)
Clínica autônoma (CMV)
Conselho Consultivo: Carlos Eduardo Larsson
Médico veterinário graduado pela FMVZ/USP (ano 1972)
MV Sanitarista (FSP / USP 1974)
Mestre (1976), Doutor (1981) em Saúde Pública (FSP/USP)
Livre Docente e Professor Titular (FMVZ/USP)
Ex Presidente: SBDV,SBMV, SPMV, ANCLIVEPA-SP
Coordenador dos CEDV / USP-SBDV
Ex Presidente da Comissão Mista de Especialidades do CFMV
Conselheiro do CRMV-SP

Ex Coordenador de Residência em Medicina Veterinária e do Programa de PG em Clínica Veterinária
(FMVZ/USP)
Sócio honorário (SBDV, SADEVE)
Atual Vice-Presidente (Gestão 2015-2018)
Conselho Consultivo: Daniel Gerardi
Médico veterinário graduado pela FMV/UFL (2000)
Residência em medicina veterinária (SES/FCAV/UNESP (2001-2003)
Mestre (2005) e Doutor (2008) em Ciências - Clínica Médica Veterinária (FCAV/UNESP)
Ex-docente Universidade Católica Dom Bosco (MS), UNICASTELO (SP), UPIS (DF)
Prof. Assistente Doutor (FMV/UFRGS)
Coordenador do Serviço de Dermatologia (HCV/UFRGS)
Ex-Coordenador do PRMV - Saúde Animal Coletiva (HCV/UFRGS- 2014-2016)
Diretor do HCV da FMV/UFRGS
Atual membro da DRS/SBDV (Gestão 2015-2018)
A seguir seguem os médicos veterinários convidados a colaborar com a nossa gestão:
Colaborador da Diretoria Científica: Paulo Sergio Salzo
Médico Veterinário graduado pela FMVZ /USP (1989)
Mestre em Ciências - Clinica Veterinária - Dermatologia FMVZ/USP (1997)
Residência em medicina veterinária (SES / FMVZ-USP 1990-1991)
Professor (Universidade ANHANGUERA , UMESP)
Sócio Fundador da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária
Coordenador do Curso de pós graduação lato sensu “Clínica de Cães e Gatos” da UMESP.
Clínico autônomo (Pet Care, Fauna e Badiglian)
Atual membro da Diretoria Cientifica (Gestão 2015-2018)
Colaborador da Diretoria Científica: Mary Marcondes
Professor Adjunto da FMV - UNESP - Araçatuba
Ex-residente da FMVZ/ USP
Mestre, Doutora e Livre-docente em Clínica Veterinária
Responsável pela Disciplina de Dermatologia de Cães e Gatos do Programa de Pós-graduaçãostricto sensu
da FMV - UNESP - Araçatuba
Vice Diretora da FMV-UNESP-Araçatuba
Atual Conselheira (Gestão 2015-2018)
Colaborador da Diretoria Científica: Carla Pelegrini Aarão
Médica Veterinária graduada pela UNIMETO (2004)
Egressa do Curso de Especialização em Dermatologia Veterinária CEDV/USP (2006-2007)
Clínicaautônoma (Dermatoclínica)
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