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Conselho Federal de Medicina
Veterinária padroniza regras para
documentos veterinários
O Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV) publicou no último dia 2 no Diário Oficial,
a Resolução 1071/2014, que entra em vigor
daqui 30 dias, quando o s serviços veterinários de
clínica e cirurgia contarão com regras específicas
quanto à emissão de documentos, além de serem
obrigados a guardálos por no mínimo cinco anos.
Confira: http://goo.gl/nGnQ2X

CRMV/MS entrega cédulas de
identidade profissional

Dourados terá reunião para
esclarecer novas regras para
estabelecimentos veterinários
e medicamentos controlados
As novas regras para estabelecimentos
veterinários e os procedimentos para
aquisição
e
comercialização
de
medicamentos controlados são temas que
serão debatidos em reunião técnica que
será realizada às 19h do próximo dia 5 no
auditório do Bloco I da UNIGRAN, em
Dourados.
O CRMV/MS lembra que aqueles que
participarem da palestra estarão isentos de
treinamento junto ao MAPA (procedimento
obrigatório para registro para aquisição e
comercialização de substâncias sujeitas a
controle especial).
Saiba mais e faça sua inscrição (as vagas
são limitadas): http://goo.gl/d0cEGE

Foram entregues na manhã de último dia 11 as
cédulas de identidade profissional aos novos
Médicos
Veterinários
e
Zootecnistas.
Na
solenidade realizada pelo CRMV/MS foram
entregues 19 cédulas. Confira as fotos do
evento: http://goo.gl/csvn43

CRMV/MS entrega cédulas de
identidade profissional em
Dourados no próximo dia 5
Serão entregues no próximo dia 5 as cédulas de
identidade profissional aos novos Médicos
Veterinários e Zootecnistas de Dourados e região.
A solenidade acontecerá às 18h, no auditório do
Bloco I da UNIGRAN, localizada na Rua Balbina de
Matos, 2121, Dourados – MS.
Confira abaixo a relação de profissionais que irão
receber a cédula: http://goo.gl/OjVDYi

ATENÇÃO! Mantenha seu cadastro atualizado!
Segundo o artigo 21 da Resolução CFMV nº
1041/2013, é obrigação do profissional comunicar o
CRMV qualquer mudança de endereço ou domicílio.
É por meio de correspondências que o Conselho
mantém contato com o profissional, como nas
eleições, que possibilita o voto pelo correio.

Nova proposta do Código de
Ética do Zootecnista deve ser
apresentada até abril
O CFMV designou, por meio de portaria, um
Grupo de Trabalho para elaborar a nova
proposta do Código de Ética do Zootecnista,
instituído
pela
Resolução
CFMV
nº
413/1982. O
grupo deve elaborar e
apresentar a nova proposta até abril. As
atualizações
serão
submetidas,
posteriormente, à consulta pública.

Programas de Residência em
Medicina Veterinária poderão
obter a chancela do CFMV
A Resolução CFMV 1076/2014, publicada
no dia 23/02 no Diário Oficial da União
(DOU), atualiza e define novos critérios
para a 'acreditação' oferecida pela autarquia
aos PRMVs que comprovarem qualidade no
ensino.
Com isso, o CFMV pretende garantir a
qualidade do serviço da Instituição de
Ensino (IE), orientar e detalhar os padrões
de referência para criação e manutenção
dos
programas.
Confira:
http://goo.gl/Au1zK8
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