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Exigência da Guia de Trânsito para o
transporte de animais aquáticos
vivos é adiada para o fim de agosto
A obrigatoriedade do uso da Guia de
Trânsito de Animais (GTA) para o transporte
de animais aquáticos vivos foi postergada
para daqui a sete meses. É o que decidiu o
novo ministro da Pesca e Aquicultura (MPA),
Helder Barbalho, ao assinar a Instrução
Normativa MPA nº 1/15. Confira mais
detalhes: http://goo.gl/WHmDFe

Presidente esclarece Resolução CFMV
nº 1069/2014 em entrevista ao vivo
O Presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida
Neto, participou na manhã do último dia 15 do
jornal Bom Dia MS, exibido pela TV Morena, filial da
Rede Globo em MS. O objetivo foi esclarecer as
diretrizes e normas estabelecidas pela Resolução nº
1069 do CFMV para os estabelecimentos que
comercializam animais. Confíra a reportagem e a
Resolução na íntegra: http://goo.gl/SMrnAn

Descumprimento de Resolução CFMV nº
1015/2012 pode gerar multa de R$ 8 mil a
estabelecimento veterinário
A partir do último dia 15, todos os estabelecimentos
veterinários do país deverão seguir as novas normas
criadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV). Tratase da Resolução CFMV 1015/2012, que
normatiza a diferenciação dos estabelecimentos
veterinários, determinando estrutura obrigatória para
cada um deles, como hospitais, clínicas, ambulatórios e
consultórios veterinários de atendimento a pequenos
animais. Confira: http://goo.gl/I8r1jD

ATENÇÃO
O CRMV/MS alerta que, segundo o artigo 3º da Lei nº
5517/68, o exercício das atividades profissionais só
será permitido aos portadores de carteira profissional
expedida. O profissional deve, portanto, carregar
consigo a cédula, e retirála no CRMV/MS (quando
secundária ou transferência) ou participar da
solenidade de entrega (para inscrições primárias ou
provisórias).

ERRATA
São oferecidas 16 vagas para a Residência em
Medicina Veterinária da UFMS. Confira o edital correto:
http://www.copeve.ufms.br/resvet2015/

Lembramos que as inscrições vão até amanhã
(21).

Academia Brasileira de Medicina
Veterinária está com inscrições
abertas para Membros Titulares
A Academia Brasileira de Medicina Veterinária
está com as inscrições abertas até o dia 10 de
fevereiro para o preenchimento de cinco vagas
de Membros Titulares e preenchimento da
cadeira número 40. Saiba como inscreverse:
http://goo.gl/Qe25Cx

Palestra discutirá produtos
veterinários sujeitos a controle
especial
O CRMV/MS realiza no próximo dia 27 deste
mês, às 19h30, no auditório do Sebrae/MS, a
palestra “Instrução Normativa nº 25/2012 
Produtos veterinários sujeitos a controle
especial". O objetivo é informar os Médicos
Veterinários quais procedimentos devem ser
adotados para a aquisição e comercialização de
produtos que contenham substâncias de uso
veterinário sujeitas a controle especial.
A palestra será ministrada pela fiscal federal
agropecuária Sandia Bergamaschi Pezerico, do
Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários da
Superintendência Federal de Agricultura em MS
(SFIP/DDA/SFAMS).
REALIZE SUA INSCRIÇÃO: http://goo.gl/yrTs9g
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