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Conheça a AMVEJUR
Quem somos?
Em 16 de março de 1995 nascia a AMVEJUR, 

com o objetivo de unir a classe veterinária da 
região em prol do crescimento da profissão. 
Atualmente contando com associados nas 
regiões de Jundiaí e Campinas, a AMVEJUR 
tem se empenhado em fornecer atualização 
técnico-científica a seus sócios, defender 
seus interesses perante o poder público e 
também promover o reconhecimento do 
médico veterinário por parte da sociedade.

O que temos feito?
De 1995 até hoje, a AMVE-

JUR só cresceu. Temos pro-
movido palestras gratuitas 
e cursos científicos com 
descontos a nossos asso-
ciados, todos ministrados 
por profissionais de reno-
me; aproximação dos colegas 
com as entidades representativas de 
classe; divulgação e valorização da classe 
veterinária junto à sociedade; participação 
em fóruns de discussões sobre políticas de 
saúde pública; confraternizações e eventos 
sociais entre os colegas, gratuitos para as-
sociados e acompanhantes; além da cons-
tante procura de convênios e serviços que 
facilitem a vida de nossos associados.

O que pretendemos?
Como uma das entidades de classes mais 

atuantes do interior paulista, e contando 
com parcerias entre entidades como So-

ciedade Paulista de Medicina Veterinária, 
Sociedade Brasileira de Cardiologia Veteri-
nária e Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia Veterinária, pretendemos oferecer a um 
número cada vez maior de colegas a opor-
tunidade de reciclagem técnico-científica, 
convívio social e defesa dos interesses de 
classe. Para isso, realizamos cursos, encon-
tros e eventos regulares.

Quais benefícios em se associar?
K Palestras técnicas gratuitas;

K Descontos em nossos cursos;
K Participação em eventos 
da Sociedade Paulista de 

Medicina Veterinária, SB-
CV, SBVD, entidades das 
quais somos co-irmãs;
K Participação em even-

tos sociais gratuitos para as-
sociados e acompanhantes;

K Espaço para divulgação dos asso-
ciados em nosso site;
K Convênios com descontos em farmácias 

seguradoras, escolas de idiomas, entre outros.
Como se associar?
A AMVEJUR é uma entidade sem fins 

lucrativos, que se mantém graças a anuida-
des pagas por seus sócios e contribuições 
de seus patrocinadores. Para se tornar 
um associado, basta acessar o site www.
amvejur.org.br. A inscrição e pagamento 
de anuidade são feitas de forma rápida e 
fácil através do site.


