CRMV/MS lança calendários de seminários básicos e avançados
O CRMV/MS começa a realizar, a partir deste mês, os seminários de responsabilidade técnica do segundo
semestre do ano. Além dos cursos básicos, serão realizados três seminários avançados, direcionados às
seguintes áreas: estabelecimentos comerciais, produção animal e estabelecimentos veterinários.
Confira o calendário de cursos e faça sua inscrição: https://goo.gl/FKGi4h
Palestra e simulação de plenária com acadêmicos
estimula discussão sobre ética e exercício profissional
A aproximação com as universidades e estudantes que em
breve entrarão no mercado de trabalho é uma das medidas
que o CRMV/MS tem adotado. Por meio de palestra e
simulação de uma sessão plenária, os estudantes do último
semestre de Medicina Veterinária da UFMS tiveram a
oportunidade de conhecer a estrutura, função e atuação do
CRMV/MS.
A atividade estimulou o debate do exercício profissional do
médico veterinário e as legislações a que estarão sujeitos
quando
entrarem
no
mercado
de
trabalho. https://goo.gl/TmgPZK

Ministério da Ciência e Tecnologia abre inscrição para prêmio sobre métodos alternativos
A utilização de animais em pesquisas científicas é um assunto que vem sendo amplamente discutido e leva
em consideração pontos como a quantidade de animais utilizados, a real necessidade de sua utilização e a
eficácia dos resultados.
Com o objetivo de revelar talentos, impulsionar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a
inovação na temática de métodos alternativos à experimentação animal, o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou o Prêmio MCTIC de Métodos Alternativos.https://goo.gl/gKYtFD
Presidente participa de evento de capacitação para o
tratamento da Leishmaniose Visceral Canina
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) foi tema de evento
realizado nos dias 21 e 22 de julho, no Grand Park Hotel, em
Campo Grande. Os médicos veterinários Romeika Reis e
Márcio Moreira abordaram questões que envolvem
prevenção, diagnóstico, tratamento, epidemiologia e
discussão de casos.
O presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto,
esteve presente e falou da importância de os profissionais
manterem-se atualizados. https://goo.gl/Nn6F4g

CURSOS E EVENTOS
17/08 - 36º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica - Campo Grande
19 e 20/08 - 2º Curso de Atualização Anclivepa-MS: Gastrenterologia de cães e gatos
29/08 - 37º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica - Dourados
01 e 02/09 - Curso sobre Cuidados e Manejo de Animais de Experimentação
18/09 - 38º Seminário Avançado de Responsabilidade Técnica/Estabelecimentos comerciais
03/10 - 39º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica - Três Lagoas
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