Solenidade marca posse da Academia Sul-Mato-Grossense de Medicina Veterinária
Com o apoio e fomento do CRMV/MS, tomaram posse, no último dia 3, os 10 médicos veterinários
acadêmicos fundadores da Academia Sul-Mato Grossense de Medicina Veterinária (Acavet-MS).
O vice-presidente Mário Augusto Wanderley Xavier, na presença do presidente João Vieira de Almeida Neto,
Secretário-Geral Leonardo Azambuja Jacarandá e conselheira efetiva Eneida Maria da Rosa Silva Dacal,
realizou a leitura do termo de posse e da ata de fundação da Academia.
Segundo o presidente do CRMV/MS, além de trazer temas de importante relevância para a Medicina
Veterinária na questão científica e técnica, a Acavet-MS tem um papel fundamental na discussão da ética
profissional.
Leia mais e confira a galeria de fotos: https://goo.gl/mzT1Ks
Em Mato Grosso do Sul, atestado de vacinação contra Influenza Equina é obrigatória para transportes
de animais
A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) publicou no último dia 06 de julho portaria
que obriga a apresentação do atestado de vacinação contra a Influenza Equina (gripe equina) para fins de
emissão de Guia de Trânsito Animal (e-GTA / GTA manual) de equídeos para aglomeração com finalidade
comercial e aglomeração sem finalidade comercial. Confira: https://goo.gl/gcZC7A
Contran publica resolução que regulamenta transporte de
animais terrestres
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) divulgou, no dia 26 de
junho, no Diário Oficial da União, Resolução nº 675/2017 que
regulamenta o transporte de animais de produção ou de interesse
econômico, esporte, lazer e exposição.
A publicação visa promover o bem-estar animal ao garantir que o
Veículo de Transporte de Animais Vivos (VTAV) seja construído para
minimizar a agitação e evitar o sofrimento desnecessário do animal.
Leia mais: https://goo.gl/JK5voZ

Acreditação: cursos interessados devem enviar documentação até o dia 14/07
Os cursos de Medicina Veterinária interessados em pleitear a Acreditação do CFMV deverão preencher o
formulário de inscrição, com a documentação exigida e termo de compromisso de participação voluntária no
processo e encaminhar ao CFMV até o dia 14 de julho de 2017. https://goo.gl/hvCdPz
Presidente e vice-presidente participam de Câmara Nacional de
Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs
O presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto, e o vice
Mário Augusto Wanderley Xavier participaram, nos dias 29 e 30 de

junho, da Câmara Nacional de Presidentes, em Brasília (DF). O
evento reuniu o Plenário do Conselho Federal de Medicina
Veterinária e os presidentes dos CRMVs. A modernização da gestão
e a implantação de um novo sistema de cadastro dos profissionais e
empresas no Sistema CFMV/CRMVs foram alguns dos assuntos
debatidos. Confira: https://goo.gl/ZAsnM1

Convênio entre CRMV/MS e Vaccini oferece vacinas com
desconto a médicos veterinários, zootecnistas e dependentes
Por meio de convênio firmado entre o CRMV/MS e a empresa Vaccini,
os médicos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV/MS e seus
dependentes tem desconto na aplicação de vacinas contra Influenza
Trivalente Cepas 2017.
O profissional pagará o valor de R$ 65 por dose e deverá apresentar
à clínica a cédula de identidade profissional. O desconto vale
somente até o dia 26 de julho. https://goo.gl/kw2JsU
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