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Governo publica novo regulamento do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose animal
Por meio da Instrução Normativa (IN) nº 19 /2016, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estabeleceu o Regulamento Técnico do Programa
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal  PNCEBT e a Classificação
das Unidades da Federação de acordo com o grau de risco para as doenças brucelose e tuberculose. O
novo documento também define procedimentos de defesa sanitária animal a serem adotados de acordo
com a classificação. https://goo.gl/7MujPd
A portaria nº 3.558, publicada pela Iagro no Diário Oficial do Estado, padronizou os procedimentos de
comércio de insumos destinados ao diagnóstico de brucelose e de tuberculose. https://goo.gl/sqyVrn

Iagro torna obrigatória vacinação de animais em áreas com casos de raiva
Portaria da Iagro torna obrigatória a vacinação contra a raiva de todos os animais herbívoros, o que inclui
bovídeos, equídeos e pequenos ruminantes, com três meses ou mais, nas regiões onde forem
registrados casos da doença. https://goo.gl/jYE8DG

Aberta consulta pública para texto do Concea sobre bem
estar animal
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) colocou sob consulta pública um texto
sobre bemestar animal produzido pelo Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal (Concea). Indivíduos e
instituições podem submeter sugestões sobre o documento por
meio de um formulário disponível na página do Concea na
internet até o dia 25 de novembro. https://goo.gl/0AUAdU

CRMV/MS disponibiliza nova ferramenta de denúncia
Procurando dar mais praticidade às denúncias, o CRMV/MS implementou uma nova ferramenta em seu
site. A partir de agora, quem denunciar um estabelecimento veterinário ou comercial terá a oportunidade
de verificar em qual etapa encontrase o processo.
Acesse a nova ferramenta: http://crmvms.org.br/denuncia

Pesquisa mapeia risco de reintrodução da aftosa em fronteiras
Uma parceria francobrasileira mapeou o risco de reintrodução da
febre aftosa na fronteira do Brasil com o Paraguai, após o surto de
2005. O documento foi publicado em edição temática da revista
Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB) sobre as ameaças
sanitárias à agropecuária.
O grupo inovou ao adotar uma metodologia inédita no País
chamada de análise multicritério difusa para tomada de decisões
em grupo, para determinar as áreas de risco de introdução da
aftosa na fronteira. https://goo.gl/NYJ7SA
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CURSOS E EVENTOS

SOMVET realiza 3º pantavet no próximo dia 4
A Sociedade dos Médicos Veterinários de Mato Grosso do
Sul (SOMVET) realiza no próximo dia 4 de dezembro a 3º
Pantavet, com música sertaneja e culinária regional.
O evento terá sorteio de brindes e tem início às 11h30, no
espaço Arena Vip. Os ingressos estão sendo vendidos pelo
telefone 30261414.

29/11  25º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  DOURADOS
13/12  26º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  CAMPO GRANDE
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