Reunião com Comissões de Ética das universidades e órgãos de defesa sanitária animal discutem
criação de norma sobre cursos com uso de animais

O presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto, convocou a Comissão Estadual de Ética, Bioética
e Bemestar Animal do CRMV/MS, os presidentes das Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUA) de
todas as universidades, instituições de ensino e pesquisa e entidades de defesa sanitária animal do
Estado para discutir o uso de animais nos cursos livres e aulas ligadas à Medicina Veterinária e a
Zootecnia.
A reunião, realizada na sede do CRMV/MS na manhã do último dia 13, debateu questões relacionadas ao
bemestar animal, infrações ao Código de Ética e normas existentes que tratam sobre o assunto. A
proposta do CRMV/MS é a criação de uma resolução que regulamente os cursos e aulas, visando a
garantia do bemestar animal e em conformidade com os dispostos previstos em leis e resoluções do
CONCEA.
Leia mais.
Campo Grande recebe último Seminário Básico de
Responsabilidade Técnica do ano
Será realizado em Campo Grande, no próximo dia 30, o último
Seminário Básico de Responsabilidade Técnica do ano. O
evento, promovido pelo CRMV/MS, tem início às 13h no auditório
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS
(Universidade Federal de MS).
A participação no curso é obrigatória para o profissional
homologar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CRMV/MS, conforme Resolução CRMVMS nº 57.
Faça sua inscrição.
Mapa lança Programa de Prevenção e Controle de Antimicrobianos
A resistência aos antimicrobianos (AMR) é considerada, por pesquisadores e estudiosos, como uma
ameaça ao tratamento de várias doenças e à saúde pública. O uso indiscriminado de antimicrobianos (AM)
na produção animal contribui com o surgimento de novas bactérias resistentes e patogênicas para os
animais e humanos, superando a capacidade dos laboratórios e indústrias de produzirem novas drogas.
Envolvido na questão, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) instituiu, este mês, o
Programa Nacional de Prevenção e Controle de Resistência a Antimicrobianos na Agropecuária
(AgroPrevine), por meio da instrução Normativa Nº 41. Confira.
Presidente concede entrevista a jornal ao vivo sobre controle
do uso de antibióticos
O presidente João Vieira de Almeida Neto concedeu entrevista
ao vivo, no último dia 10, ao jornal Bom dia MS, da TV Morena,
afiliada da TV Globo em MS. O tema foi o controle do uso de
antibióticos nos animais de produção, como bovinos, suínos e
de aves.
Confira a entrevista completa.
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