CRMV/MS regulamenta atendimento médico veterinário domiciliar de pequenos
animais
A crescente demanda por atendimento médico veterinário domiciliar e a preocupação com a garantia e
bemestar dos pequenos animais motivaram o CRMV/MS a regulamentar a atividade no Estado. A partir de
agora, os serviços tem novas regras, estabelecidas pela Resolução CRMVMS nº 71/2017, publicada ontem
(3) no Diário Oficial de MS.
Segundo a nova norma, durante o atendimento domiciliar só será permitido ao médico veterinário executar
atendimento clínico, vacinação, coleta de materiais, uso de medicamentos injetáveis por via intramuscular
ou subcutânea. A resolução estabelece, ainda, que o médico veterinário autônomo é obrigado a apresentar
junto ao CRMV/MS declaração de que realiza atendimento domiciliar. Confira todas as
mudanças: https://goo.gl/WfY5Jx
CRMV/MS participa de reunião com entidades do setor
produtivo e ministro Blairo Maggi
A convite do Governo de Mato Grosso do Sul, o presidente
do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto, esteve
presente, na tarde de 30 de março, em reunião fechada
com entidades do setor produtivo, Governador de Estado,
Reinaldo Azambuja, e ministro do Ministério da Agricultura,
Blairo Maggi.
O encontro, realizado após entidades do setor agropecuário
subscreveram uma carta conjunta cobrando a devida
punição das pessoas e empresas denunciadas na
Operação Carne Fraca, teve como objetivo discutir o
fortalecimento dos produtos de origem animal produzidos
no MS e comercializados no Brasil e no exterior.
Confira: https://goo.gl/m01Y7A
Novo regulamento de inspeção de produtos de origem animal tem penas mais severas
O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), assinaram em 29 de maço, no Palácio do Planalto, o novo Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA).
As novas regras visam garantir mais segurança e inocuidade alimentar, além de combater fraude
econômica. O regulamento engloba todos os tipos de carnes (bovina, suína e de aves), leite, pescado, ovos
e mel. Saiba mais: https://goo.gl/VkTnj8
Encontro em Pirenópolis avaliará combate à febre aftosa
na América do Sul
O presidente João Vieira de Almeida Neto participa de 3 a
7 de abril da 44ª Reunião Ordinária da Comissão Sul
Americana para o Controle da Febre Aftosa (Cosalfa),
responsável por avaliar e recomendar ações para reforçar
os programas para erradicar a doença. O encontro será
realizado em Pirenópolis (GO) e deverá receber
representantes de 18 países e de organismos
internacionais.
O encontro está sendo transmitido ao vivo pelo link:
https://goo.gl/ZrvzQm

CURSOS E EVENTOS
06/04  Palestra "Distúrbios comportamentais em pets: diagnóstico e terapêutica"
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
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