CRMV/MS e entidades do setor produtivo se unem em defesa da carne brasileira
O CRMV/MS, o governo do Estado e entidades do setor produtivo de Mato Grosso do Sul e do governo
federal reuniramse nesta segundafeira (20), na sede da Famasul, e selaram um pacto em defesa da
carne produzida e industrializada em Mato Grosso do Sul. As 19 autoridades presentes na reunião
subscreveram uma carta conjunta de esclarecimento à sociedade sulmatogrossense, atestando a
qualidade do produto que é um dos pilares da economia estadual e cobram a devida punição das
pessoas e empresas denunciadas na Operação Carne Fraca. Leia mais: https://goo.gl/M9U9yt

Gerente técnica do CRMV/MS é nomeada membro da
Comissão Nacional de Fiscalização
A Gerente Técnica do CRMV/MS, a médica veterinária
Ana Carolina Siqueira Gonçalves, foi nomeada pelo
CFMV membro da Comissão Nacional de Fiscalização
do CFMV (CNAF).
A CNAF tem como objetivo propor diretrizes para as
ações de fiscalização, revisar e propor atualização da
legislação referente à fiscalização do Sistema
CFMV/CRMVs. Sugere ainda aspectos mínimos relativos
à estrutura e equipamentos para os setores e ações de
fiscalização, treinamentos e capacitação dos fiscais do
Sistema CFMV/CRMVs. Confira composição completa
da comissão.

Projeto de lei pretende proibir cursos de graduação a distância na área da saúde
Um novo Projeto de Lei busca proibir a autorização e o reconhecimento dos cursos de graduação da área
da saúde que sejam ministrados na modalidade Educação a Distância (EaD). O PL nº 7017/2017 foi
apresentado no último dia 7 pela deputada Alice Portugal, Líder do PCdoB na Câmara. A proposta prevê
que a mudança seja incorporada à Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
O projeto abrange, além da Medicina Veterinária, outros cursos da formação em saúde.
Confira: https://goo.gl/yZ20Qm

Casos de intoxicação em humanos ou animais devem
ser notificados ao Centro Integrado de Vigilância
Toxicológica
O CIVITOX  Centro Integrado de Vigilância Toxicológica
 de Campo Grande solicita que os médicos veterinários
notifiquem todos os casos de intoxicação em animais. A
notificação ajuda na prevenção e tratamento dos casos
ocorridos.

Saiba como notificar e confira exemplos de agentes
tóxicos
que
precisam
ser
notificados: https://goo.gl/PO0r8b

Pagamento de anuidade com desconto termina no
próximo dia 31
Termina no próximo dia 31 o prazo para pagamento da
anuidade exercício 2017 com desconto de 5%.
Após esta data, a anuidade poderá ser paga em parcela
única e sem desconto até o dia 31 de maio.
O boleto pode ser retirado pelo Sistema CFMV/CRMV's:
http://siscad.cfmv.gov.br/siscad/

CURSOS E EVENTOS

18/04  30º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  CAMPO GRANDE
18 a 20/04  IV Congresso Brasileiro de Bioética e Bem Estar Animal
10 a 12/05  XXII Congresso Brasileiro de Reprodução Animal
19 e 20/05  VIII Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo
23/05  31º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  DOURADOS

GALERIA DE FOTOS

