Mudanças no novo Código de Ética do Médico Veterinário é tema de palestra promovida
pelo CRMV/MS
O atendimento médico veterinário gratuito, os contratos e honorários profissionais, a relação com o
consumidor, a divulgação de seus serviços, o comportamento e a relação dos médicos veterinários com os
colegas são algumas das mudanças que serão apresentadas na palestra “Código de Ética do Médico
Veterinário: Principais mudanças”. Promovido pelo CRMV/MS, o evento será realizado no próximo dia 28, às
19h, no auditório do Sebrae/MS, em Campo Grande, e no dia seguinte (29), também às 19h, no Auditório
Fadir/UFGD, em Dourados.
A palestra será apresentada pela médica veterinária Elan Cardozo Paes de Almeida, autora do livro “Novo
Código de Ética Médica Veterinária – Comentários sob a óptica pericial”, que também tem como autores
Clifton Davis da Cruz Conceição e Fábio de Medeiros Marcon.
A palestra é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo site. FAÇA SUA INSCRIÇÃO.
Médico veterinário e sua luta pelo bem-estar da saúde
humana recebe destaque na Assembleia Legislativa
A importância do profissional Médico Veterinário de Mato
Grosso do Sul, que está a serviço da sociedade, visando o
bem-estar da saúde humana, levou a Assembleia Legislativa
do Estado a abrir um espaço durante sua sessão esta
semana para homenagear a categoria pela celebração do
Dia Nacional do Médico Veterinário no dia 9 de setembro. O
presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto,
ocupou a tribuna da Casa de Leis para falar da atuação
desse profissional no Estado. Saiba mais

Francisco Cavalcanti de Almeida é eleito novo
presidente do CFMV
Após presidir por três mandatos o CRMV/SP, de 2006 a
2015, o médico-veterinário Francisco de Cavalcanti de
Almeida foi eleito, no último dia 1/9, durante votação em
segundo turno, em Brasília, presidente do Conselho Federal
de Medicina Veterinária (CFMV) para a gestão 2017-2020
com a chapa 20 – Inovação e Transparência.
Por decisão da Justiça Federal, entretanto, está suspensa “a
proclamação dos eleitos e os atos a ela posteriores” até
julgamento de recursos que ainda tramitam na esfera
judicial. Saiba mais
Dia do Médico Veterinário: entrevistas abordam
importância da profissão para a sociedade
O Dia do Médico Veterinário e o papel deste profissional na
sociedade foi tema de entrevistas realizadas com o
presidente João Vieira de Almeida Neto.
Na manhã do último dia 8, foi transmitida ao vivo no
programa Bom Dia Produtor, do Canal do Boi. Confira.
No mesmo dia, o presidente concedeu entrevista ao vivo ao
programa Jornal das 7, FM Educativa UCDB 91,5.
A presença do médico veterinário responsável técnico em
estabelecimentos comerciais, como pet shops, banho e tosa,
entre outros, foi citada em entrevista do Jornal A
Crítica. Leia.
Na manhã do último dia 6, a profissão também foi assunto
no programa Giro Estadual de Notícias, veiculado em 6
municipios do interior do Estado. Ouça.

Dia do Médico Veterinário: CRMV/MS veicula campanha
durante mês de setembro
Em sua campanha para o Dia do Médico Veterinário, o
CRMV/MS divulgou este mês em outdoors, anúncios em
jornais, rádios e televisão o trabalho dos profissionais que
atuam na produção de grandes animais, nos cuidados com
os animais de pequeno porte e na inspeção dos alimentos
de origem animal. Os materiais estão sendo divulgados em
nosso site e Facebook.

CURSOS E EVENTOS
28/09 - Palestra “Código de Ética do Médico Veterinário: Principais Mudanças” - CAMPO GRANDE
29/09 - “Código de Ética do Médico Veterinário: Principais Mudanças” - DOURADOS
03/10 - 39º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica - Três Lagoas
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