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CRMVMS alerta sobre doença endêmica que acomete felinos
O CRMV/MS, por meio de sua Comissão de Saúde Pública Veterinária, alerta que a conscientização de
proprietários sobre a esporotricose, a posse responsável e a oportuna intervenção do médico veterinário,
tanto na terapêutica animal quanto na orientação à saúde humana, são fundamentais para impedir o
avanço da esporotricose animal e humana e prevenir o abandono de animais.
Foi elaborado pela membro da Comissão Juliana Arena Galhardo e pela Professora da UFMS, Verônica
Jorge Babo Terra, dois alertas com informações sobre a doença, um para os médicos veterinários e outro
para proprietário dos animais. Confira: http://goo.gl/IilDUr

Mapa declara Mato Grosso do Sul área livre de peste suína clássica
A peste suína clássica (PSC) foi considerada eliminada do Distrito Federal, 15 estados brasileiros e parte
do Amazonas. O anúncio foi feito no último dia 20 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), no Diário Oficial da União (DOU). A Instrução Normativa nº 25, que lista as áreas
livres da doença, procura reorganizar o trânsito de suínos, seus produtos e subprodutos para proteger
essas localidades contra uma possível reintrodução do vírus. O Brasil não registra nenhum caso da
doença desde 2009. Saiba mais: http://goo.gl/OgmRuJ

CRMVMS presente na COPAIA 7, PHEFA e RIMSA
O CRMV/MS, representado pelo Presidente João Vieira de
Almeida Neto, esteve presente na 7ª Reunião da Comissão
PanAmericana de Inocuidade de Alimentos (COPAIA 7),
13ª Reunião do Comitê Hemisférico para Erradicação da
Febre Aftosa (COHEFA 13) e 17ª Reunião Interministerial
de Saúde e Agricultura (RIMSA).
Confira o objetivo e como foi cada um dos eventos:
COHEFA 13, COPAIA 7, RIMSA.

Conheça as especialidades em Medicina Veterinária reconhecidas pelo CFMV
Você sabe quais as especialidades em Medicina Veterinária são reconhecidas no âmbito do Sistema
CFMV/CRMVs? A Resolução CFMV nº 935/2009 normatiza o registro de títulos de especialista em áreas
da
Medicina
Veterinária
e
Zootecnia.
Confira
as
entidades
e
especialidades
reconhecidas: http://goo.gl/RGWMUn

CURSOS E EVENTOS
http://url.snd72.ch/visuD37EFBAB15E44182A4B2D7E02D39BBB90NULL02082016.html

1/2

05/08/2016

url.snd72.ch/visuD37EFBAB15E44182A4B2D7E02D39BBB90NULL02082016.html

02 a 05/08  I Semana Municipal de Vigilância Sanitária
08 a 12/08  II Semana de Controle e Combate à Leishmaniose
02 a 04/09  III Simpósio de Qualidade do Leite
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