CRMV/MS entrega cédulas de identidade profissional e “Prêmio Joaquim Cavalcanti Freire” em colação
de grau
Com o objetivo de participar deste importante passo na vida do estudante universitário, o CRMV/MS esteve
presente, na noite do último dia 25, na colação de grau dos acadêmicos de Medicina Veterinária do Centro
Universitário da Grande Dourados (Unigran). Como incentivo à carreira profissional e de forma pioneira, o
Presidente João Vieira de Almeida Neto entregou, juntamente aos diplomas, a cédula de identidade
profissional aos novos médicos veterinários.
Tornando a noite ainda mais especial, o CRMV/MS entregou o “Prêmio Joaquim Cavalcanti Freire” ao
acadêmico Gustavo L. de Lima, uma forma de reconhecimento por ter obtido o melhor rendimento entre a
classe de formandos. Leia mais: https://goo.gl/o0uNze
Resolução altera o Código de Ética do Médico Veterinário. Mudanças passam a valer a partir de
setembro
Você conhece os deveres e direitos dos médicos veterinários? Sabe o que é vedado no comportamento do
profissional e qual a relação esperada com outros colegas, animais e com o meio ambiente? As respostas a
esses e outros questionamentos estão no Código de Ética do Médico Veterinário.
Pensando nisso e nas mudanças que a Medicina Veterinária e o mundo passaram nos últimos anos, o
CFMV aprovou, no final de 2016, uma nova versão do código de ética. https://goo.gl/t7RaiI
Comissão Estadual de Ensino de Zootecnia tem primeira
reunião do ano
Foi realizada no último dia 31, na sede do CRMV/MS, a primeira
reunião do ano da Comissão Estadual de Ensino de Zootecnia.
Além do balanço de ações realizadas em 2016, a comissão
elaborou um planejamento para 2017, com o agendamento de
reuniões e seminários de responsabilidade técnica voltados à
Zootecnia.
Estiveram presentes a coordenadora da comissão, Luísa Melville
Paiva, e os membros Gumercindo Loriano Franco e Milena Wolff
Ferreira.
‘Precoce MS’ busca excelência na produção de carne e
redução do efeito estufa
Uma nova fase na pecuária sulmatogrossense será inaugurada
este mês com o lançamento do programa Precoce MS.
Reformulado a partir do antigo programa ‘Novilho Precoce’,
vigente por mais de 20 anos sem sofrer grandes alterações em
seu escopo, o novo programa, além de ganhar roupagem mais
moderna e ser todo informatizado, continuará premiando os
produtores considerando os atributos do animal, como
maturidade, acabamento, sexo e peso. https://goo.gl/zZ4YdN
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