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Corumbá recebe curso básico de responsabilidade técnica na próxima terçafeira
Corumbá recebe na próxima terçafeira (23), o 15º curso básico de responsabilidade técnica, promovido
pelo CRMV/MS.
Desde janeiro do ano passado, é obrigatória a participação do profissional no curso básico para realizar
a homologação das Anotações de Responsabilidade Técnica, segundo a Resolução CRMV/MS nº
57/2015. De março a dezembro de 2015, mais de mil profissionais participaram das palestras. FAÇA
SUA INSCRIÇÃO.

Sistema CFMV/CRMVs esclarece sobre o atendimento médicoveterinário gratuito aos animais de
população carente
O Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária esclarece que é permitido,
dentro da legalidade, o atendimento gratuito eventual aos animais de pessoas carentes.
No entanto, em cumprimento aos deveres éticos, o Sistema CFMV/CRMVs não permite que as
prestações de serviços realizadas de forma gratuita sejam feitas com caráter de publicidade,
autopromoção, de forma permanente e na busca de captação ilegal de clientela ou para fins eleitoreiros.
Leia anota na íntegra.

Resolução padroniza documentos necessários para
registro de estabelecimentos veterinários
Por meio da Resolução nº 61/2016, o CRMV/MS
estabeleceu a padronização da planta baixa dos
estabelecimentos veterinários apresentados ao órgão no ato
de seu registro.
Confira a resolução completa.

Concea divulga última versão de Diretriz Brasileira que estabelece princípios para uso de animais
com fins científicos
Foi divulgada no último dia 3 deste mês a publicação da versão mais recente da Diretriz Brasileira para o
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Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica (DBCA), do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI). Confira.

MS fica entre os estados com melhor cobertura vacinal
contra aftosa
Mato Grosso do Sul ficou entre os três estados com melhor
percentual de cobertura vacinal contra a febre aftosa na
segunda etapa da vacinação, aponta levantamento divulgado
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). Os produtores sulmatogrossenses conseguiram
imunizar 99,53% do rebanho, índice que fica atrás apenas de
Mato Grosso, com 99,59%, e Goiás, com 99,77%. Saiba mais.

Concursos em MS oferecem 12 vagas para médicos veterinários e UEMS abre seleção para
professor na área de zootecnia
Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos da Prefeitura de Campo Grande e
Dourados, ambas com vagas para médico veterinário. O prazo para inscreverse é 23 de fevereiro e 25
de março, respectivamente. Saiba mais detalhes.
A Unidade da UEMS de Aquidauana está com processo seletivo aberto para professores na área de
zootecnia com o requisitos de graduação na área e mestrado em zootecnia, ciência animal ou áreas
afins. Confira.
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