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SOMVET/MS realiza homenagem a médicos veterinários com 25 e 50 anos de formatura
A SOMVET/MS (Sociedade Sul Matogrossense de Medicina Veterinária) realiza no próximo dia 9, às
19h, no auditório da Famasul, solenid de em homenagem aos médicos veterinários pelos 25 e 50 anos
de formatura.
a
O evento, que conta com o apoio do CRMV/MS, irá entregar aos profissionais homenageados bótons
com o símbolo da Medicina Veterinária. (cancelado)

Reunião entre presidente e reitor da UCDB destaca
importância da Medicina Veterinária e Zootecnia
Estiveram reunidos na tarde da última quintafeira (25), na
sede da UCDB, o presidente do CRMV/MS, João Vieira de
Almeida Neto, e o Reitor da instituição, Pe. Ricardo Carlos.
O presidente destacou a importância da Medicina Veterinária e
Zootecnia para a sociedade e explicou como as duas
profissões estão ligadas à saúde animal, humana e ambiental,
formando o conceito Saúde Única. Leia mais.

MS quer criar uma política estadual para o rastreamento de bovinos
Mato Grosso do Sul pretende criar uma política estadual para o rastreamento de todo o rebanho bovino
do estado, cerca de 20 milhões de animais, segundo estimativa da Iagro.
O primeiro passo para a instituição desta política foi a criação por meio de uma resolução da secretaria
estadual de Produção e Agricultura Famíliar (Sepaf), publicada no último dia 19, no Diário Oficial do
estado, de um grupo de trabalho não remunerado que vai propor as diretrizes para a elaboração deste
conjunto de propostas. Leia mais.

Você conhece alguma iniciativa de combate à Raiva? Participe da premiação do Dia Mundial da
Raiva
Se você conhece alguém ou uma organização que tenha feito um trabalho expressivo ou contribuído
para prevenir a Raiva, indiqueo para participar do Prémio MSD Dia Mundial da Raiva, organizado pela
Aliança Global pelo Controle da Raiva (Garc).
As candidaturas devem ser feitas por meio de formulários online, no site da instituição, até o dia 4 de
setembro. No total, serão oito prêmios no valor de mil e duzentos dólares (de US$ 1200). Confira mais
detalhes.

CURSOS E EVENTOS
02/09  III Simpósio de Qualidade de Leite
27/09  24º Seminário Básico de RT  Três Lagoas
18 e 19/10  VIII Seminário Nacional de Saúde Pública Veterinária  Campo Grande
25/10  25º Seminário Básico de RT  Campo Grande
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29/11  26º Seminário Básico de RT  Dourados
13/12  27º Seminário Básico de RT  Campo Grande
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