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O curso tem vagas limitadas e as inscrições
encerram às 22h do dia 22/03.

Resolução CRMV/MS torna
obrigatória a participação no
curso básico de
Responsabilidade Técnica para
renovação e homologação de
ART
Já está em vigor a Resolução CRMV/MS nº 57,
que estabelece a obrigatoriedade de participação
nos cursos de Responsabilidade Técnica para
homologação e renovação de ART.
A medida visa informar o conjunto de normas
regulamentadoras de responsabilidade técnica, o
Código de Ética do Médico Veterinário e
Zootecnista e responsabilidades administrativas,
civis e criminais.
Confira a Resolução completa no

link.

Confira o calendário de cursos para o primeiro
semestre, CLICANDO AQUI.

O CRMV/MS já está atendendo em novo endereço:
Rua Dr. Antonio Alves Arantes, 263, Bairro Chácara
Cachoeira.

CRMV/MS entrega cédulas de
identidade profissional
O CRMV/MS entregou na manhã do último
dia 11 as cédulas de identidade profissional
aos novos profissionais. Ao todo, foram
entregues 46 cédulas a Médicos Veterinários
e 2 a Zootecnistas.
Confira as fotos da solenidade no link.

Três Lagoas terá reunião para
esclarecer novas regras para
estabelecimentos veterinários e
medicamentos controlados
O CRMV/MS promove em Três Lagoas, no
próximo dia 30, às 19h, no Auditório da
unidade I da UFMS, a reunião técnica
"Estabelecimentos
Veterinários
e
medicamentos controlados".
Os Médicos Veterinários da região
receberão orientações de como devem ser
as instalações de hospitais, clínicas,
consultórios e ambulatórios veterinários,
estabelecidas pela Resolução CFMV nº
1015, e quais os procedimentos devem ser
realizados para adquirir e comercializar
produtos veterinários sujeitos a controle
especial, conforme a IN nº 25, do MAPA.
A palestra tem vagas limitadas. Faça sua
inscrição AQUI.

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o

Informações de contato

http://crmvms.org.br.previewc75.carrierzone.com/announcerweb/site_5512c9fe07283/site_5512c9fe07283/tabledesign.html
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CRMV/MS preparou uma reportagem especial.
Entrevistamos a Médica Veterinária e a Zootecnista
com a inscrição mais antiga e ainda atuante, e a
Médica Veterinária mais jovem inscrita no
CRMV/MS.
CONFIRA!

CRMVMS
Rua Dr. Antonio Alves Arantes, 263
Campo Grande, MS
79040720
33311655/33314927
www.crmvms.org.br
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