Comercialização de produtos de uso veterinário tem novas regras
A comercialização de substâncias de controle especial destinadas ao uso veterinário mudou. O Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou, no final de setembro, a Instrução Normativa nº 35 de
11 de setembro de 2017, que estabelece novos procedimentos para os médicos veterinários que prescrevam
medicamentos que contenham essas fórmulas, e também para todos os estabelecimentos que fabricam,
armazenam, comercializam, manipulam, distribuem, importem ou exportem esse tipo de substância. Saiba
mais.
Palestras apresentam novo Código de Ética a médicos
veterinários de Campo Grande e Dourados
As mudanças no novo Código
Veterinário, em vigor desde 9
apresentadas nos últimos dias 29
palestras realizadas em Campo
respectivamente.

de Ética do Médico
de setembro, foram
e 30 de setembro, em
Grande e Dourados,

Além das palestras, os profissionais e acadêmicos
participantes receberam em versão impressa o novo Código
de Ética. Confira.
Presidente palestra em abertura da IV Semana
Acadêmica de Medicina Veterinária da UCDB
A função e estrutura do Conselho foi tema da palestra de
abertura da IV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária,
da Universidade Católica Dom Bosco, e apresentada pelo
presidente do CRMV/MS, na manhã do último dia 25.
Com o intuito de apresentar novos conhecimentos sobre a
Medicina Veterinária e proporcionar a troca de experiências
entre acadêmicos, profissionais e empresários da área, a
Savet foi realizada de 25 a 29 de setembro.

Instalado em Mato Grosso do Sul, entra em operação o
maior frigorífico de jacarés do Brasil
O maior frigorífico de jacarés do Brasil, com o Sistema de
Inspeção Federal (SIF), foi inaugurado em Corumbá-MS, no
dia 21 de setembro. A equipe técnica da empresa é
composta por 3 médicos veterinários, 1 zootenista e um
biológo.
Em conversa com o CRMV/MS, os dois Responsáveis
Técnicos (RTs) pelo projeto explicaram um pouco de como é
o trabalho destes profissionais. Confira.

Mapa publica edital de concurso para auditor fiscal federal agropecuário
Foi divulgado, no Diário Oficial da União, edital de abertura das inscrições do concurso público do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a seleção de 300 médicos veterinários para o cargo de
auditor fiscal federal agropecuário. A carreira exige graduação em Medicina Veterinária e registro ativo nos
conselhos regionais ou federal de Medicina Veterinária. Saiba mais.
CRMV/MS participa do VIII Fórum das Comissões
Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária
Discussões sobre a relação entre a Saúde Única e o BemEstar Único marcaram o VIII Fórum das Comissões Nacional
e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema
CFMV/CRMVs, realizado de 19 a 21 de setembro, na sede
do CFMV, em Brasília (DF). O evento busca o fortalecimento
da atuação do médico veterinário na saúde pública e a
construção
de
uma
única
voz
entre
as
comissões. https://goo.gl/4fQMxg

Convênio firmado entre CRMV/MS e corretora de seguros garante benefício a médicos veterinários,
zootecnistas e empresas
Com a assinatura de convênio firmado entre CRMV/MS e a empresa LPMS Consultoria e Corretora de
Seguros Ltda, os médicos veterinários, zootecnistas e empresas regularmente inscritas passam a ter desconto
no serviço de consultoria e contratação de seguros nos ramos de seguro automóvel, residencial, empresarial,
vida individual, vida empresarial e máquinas e equipamentos. Saiba mais.
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