CRMV/MS lança calendário de seminários básicos de responsabilidade técnica do
primeiro semestre

Já está no site do CRMV/MS o calendário de seminários básicos de responsabilidade técnica do primeiro
semestre de 2017. Estão previstas edições em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.
A participação é obrigatória ao profissional que solicitar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto
ao CRMV/MS, segundo a Resolução CRMV/MS nº 57/2015.
Confira o calendário e faça sua inscrição: https://goo.gl/skLt1A

CFMV abre consulta pública para resolução sobre maustratos e crueldade

Está aberta consulta pública do CFMV sobre proposta de Resolução que conceitua crueldade e maustratos
e dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas em relação a maustratos contra animais
vertebrados. Saiba mais detalhes e confira a proposta de resolução: https://goo.gl/1ha356
As sugestões podem ser encaminhadas com o assunto "Maus tratos e crueldade”, até o dia 3 de fevereiro
de 2017, pelo email: consultapublica@cfmv.gov.br ou para o endereço do CFMV: SIA Trecho 6, lt.130 e 140,
BrasíliaDF, CEP 71205060

Também está em consulta pública resolução que regulamenta atuação de RTs na aquicultura

Com o objetivo de regulamentar a atuação do médico veterinário e do zootecnista como responsáveis
técnicos na aquicultura, o CFMV criou, em 2015, um grupo de trabalho específico para estudar a questão e
elaborar uma proposta de resolução sobre os procedimentos para registro e anotação de responsabilidade
técnica de profissionais e de estabelecimentos de cultivo e manutenção de organismos aquáticos.
O CFMV quer, agora, ouvir sugestões e opiniões sobre o assunto. Qualquer pessoa física ou jurídica e
entidades da área podem contribuir. Os interessados devem acessar o texto da proposta, e encaminhar as
recomendações até dia 5 de março para o email consultapublica@cfmv.gov.br.
Saiba mais: https://goo.gl/drJCDl
Médico Veterinário é nomeado DiretorPresidente da
Fundect
Foi nomeado na manhã de ontem (17) pela governadora
em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, o
novo diretorpresidente da Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS
(Fundect).
O médico veterinário Davi José Bungenstab assume a
presidência da instituição para mandato de três anos (1º
de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de
2019). https://goo.gl/A9uvzm

CURSOS E EVENTOS

24/01  27º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  DOURADOS
21/02  28º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  CAMPO GRANDE
14/03  29º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  TRÊS LAGOAS

Iagro divulga calendário de curso para veterinários que pretendem atender eventos pecuários em MS
A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) divulgou o Calendário que traz as datas
dos cursos sobre legislação sanitária, exigido para o credenciamento dos médicos veterinários autônomos
que pretendem atuar em eventos pecuários em Mato Grosso do Sul. Confira.

GALERIA DE FOTOS

