1ª sala de vacinação contra a raiva exclusiva para grupos de risco do país é implantada na capital
O CRMV/MS, representado pelo presidente João Vieira de Almeida Neto, esteve presente, na manhã do
último dia 19, na inauguração da primeira Sala de Vacinação exclusiva para Grupos de RiscoProfilaxia Pré
Exposicional Antirrábica do País. A unidade funciona de segunda a sextafeira, em horário comercial, em um
anexo do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campo Grande.
A sala de vacina é específica para atender pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva,
durante atividades ocupacionais, como profissionais ou estudantes de Medicina Veterinária e Zootecnia,
além de profissionais que atuam na captura, vacinação, identificação e classificação de mamíferos
passíveis de portarem o vírus, bem como funcionários de zoológicos e centros de reabilitação de animais
silvestres. Leia mais: https://goo.gl/gpjyAX
Parecer técnico do CRMV/MS auxilia criação de lei estadual
sobre transporte rodoviário de animais de estimação
Foi sancionada, no último mês, a Lei Estadual nº 5055/2017, que
regulamenta o transporte de animais domésticos e de cãesguia
em veículos de transporte coletivo terrestre e intermunicipais de
Mato Grosso do Sul. A elaboração da nova norma utilizou parecer
técnico emitido em julho do ano passado pelo CRMV/MS.
O documento, solicitado pelo Ministério Público Estadual
(MPE/MS), avaliou as condições, na época, do transporte dos
animais, e informou as condições técnicas ideais para garantia
do bemestar animal. https://goo.gl/NSujUE
SFA/MS divulga nota técnica sobre comercialização de substâncias sujeitas a controle especial
Com objetivo de orientar os médicos veterinários e os Responsáveis Técnicos (RT) sobre a Instrução
Normativa nº 35/2017, a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Mato Grosso
do Sul (SFA/MSMAPA) emitiu duas notas técnicas.
A norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi publicada em setembro e estabelece
novos procedimentos para os médicos veterinários que prescrevam medicamentos que contenham
substâncias sujeitas a controle especial, e também para todos os estabelecimentos que fabricam,
armazenam, comercializam, manipulam, distribuem, importem ou exportem esse tipo de substância.
Confira as duas notas.
Cláudio Severo Lombardo e Paulo César Augusto de Souza são
homenageados com o Prêmio Paulo Dacorso Filho edições 2016
e 2017
Os agraciados com o Prêmio Paulo Dacorso Filho Edições 2016 e
2017 foram conhecidos durante cerimônia de abertura do I
Simpósio Brasileiro de Especialidades Emergentes do Sistema
CFMV/CRMVs, em Fortaleza (CE), no último dia 23.
O escolhido pelo Plenário do CFMV para receber o Prêmio Paulo
Dacorso Filho Edição 2016 foi o médico veterinário Cláudio Severo
Lombardo de Barros. Desde 2015, Cláudio atua como professor
visitante do programa de pósgraduação em Ciências Veterinária
da UFMS, ministrando a disciplina de Anatomia patológica. Saiba
mais.
Calendário de Manejos, uma ferramenta para aumentar a
produtividade
Permitir melhor planejamento e acompanhamento das atividades
relacionadas a bovinos de corte em uma propriedade rural, esse é
o principal objetivo do Calendário de Manejos Reprodutivo,
Sanitário e Zootécnico, apresentado pela Embrapa Gado de Corte
(Campo GrandeMS) em parceria com a Universidade Brasil (SP).
A ferramenta, disponível em planilha editável, é gratuita.
A estação de monta é a referência do planejamento, em um
calendário organizado em manejos reprodutivo, sanitário e
zootécnico e por categorias animais  maternal, desmama, pós
desmama e sobreano  além de touros e
matrizes. https://goo.gl/foWrwx
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