Médicos Veterinários da turma de 1968

Estimados colegas,

No final deste ano completaremos 50 anos de formados. Trata-se de uma data muito especial
para nós e, para comemorarmos, temos três importantes eventos já programados. A sua
presença é indispensável.
No dia 9 de novembro/2018 (sexta-feira), a partir das 9 horas, a Escola de Veterinária da UFMG,
por meio de sua diretora, Profa. Zelia Lobato, e de seu vice-diretor, Prof. Roberto Guedes, vai
nos receber para uma visita guiada aos seus departamentos e setores.
Ainda no dia 9 de novembro, a partir das 20 horas, o Conselho Regional de Medicina Veterinária
de Minas Gerais dará posse à nova diretoria e o novo presidente, Dr. Bruno Divino Rocha
prestará uma homenagem à nós, com uma medalha comemorativa.
No dia 10 de novembro (sábado), o nosso colega Carlos Hamilton de Almeida convida a todos
nós para uma recepção em sua residência.
Esperamos contar com a sua presença e, para isso, pedimos a gentileza de entrar em contato
com a comissão organizadora, por email ou por telefone, até o dia 01 de novembro para confirmar
a sua participação.
Programação
Data
09/11/18
(sextafeira)

Instituição
Horário
Escola de Veterinária UFMG 9:0 - 10:30 h
(campus Pampulha)

CRMV-MG

10/11/18
(sábado)

20,0 - 22:30 h

Recepção na residência do
Carlos Hamilton de Almeida
Endereço:
Rua Deputado Manoel
Costa, nº 90 – Cep: 30.350380 – São Bento - BH

10:30 -12:0 h
12:0 -14:30 h

Programação
Recepção e visita guiada aos
departamentos
e
demais
setores da Escola
Solenidades de posse e
concessão de medalhas aos
médicos veterinários de 1968
Recepção, sessão de vídeos e
fotos alusivas ao nosso
convívio e bate-papos
Almoço americano

Tarde livre (lazer, descanso,
A partir de 14:30 h conversa em dia, sorteios)

Abraço a todos,
Pela Comissão Organizadora (Carlos Hamilton de Almeida e Francisco Cecílio Viana)
Confirmação (até 01 de novembro/2018)
Carlos Hamilton

chaelegante@yahoo.com.br

Francisco Viana

fcviana2@gmail.com

