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CRMV/MS sedia Sessão Plenária do CFMV
O CRMV/MS recebe em sua sede, de 5 a 7 de agosto, a 277ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho
Federal de Medicina Veterinária (CFMV).
Segundo o Tesoureiro do CFMV, Amilson Pereira Said, o objetivo de realizar Plenárias Ordinárias na
sede dos regionais é "a maior integração entre os Diretores e Conselheiros". Confira mais fotos aqui.

Comissão Estadual de Saúde Pública realiza evento
na Semana Nacional de Controle e Combate a
Leishmaniose
A Comissão Estadual de Saúde Pública do CRMVMS realiza,
dos dias 10 a 15 de agosto, em Campo Grande, a Semana
Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose.
Além das palestras técnicas, que serão realizadas no Complexo
Multiuso da UFMS, o evento promove no dia 15, de 7h30 a 13h,
na Praça Ary Coelho, uma ação para levar à população a
educação em saúde em leishmaniose visceral.
Saiba mais AQUI.
Faça sua inscrição AQUI.

CRMV/MS e UEMS assinam convênio de cooperação
O Presidente do CRMVMS, João Vieira de Almeida Neto,
assinou, na manhã do último dia 29, convênio de cooperação
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mútua com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS), representada pelo reitor Fábio Edir Costa.
O objetivo é o intercâmbio e cooperação técnicocientífico e
cultural visando a realização de pesquisa, ensino, extensão, troca
de informações, atividades culturais, desenvolvimento e
prestação de serviços integrados em áreas de interesses comuns.

CRMV/MS encerra cursos de Responsabilidade
Técnica do primeiro semestre
O CRMV/MS encerrou o calendário de Cursos Básicos de
Responsabilidade Técnica do primeiro semestre de 2015. Mais
de 700 profissionais participaram das 7 edições do curso,
realizados em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.
Será lançado em breve o calendário de cursos para o segundo
semestre de 2015, com cursos básicos e avançados. Fique atento
ao site do CRMV/MS!
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