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Anotações de responsabilidade técnica terão validade máxima de doze meses
Com a publicação da Resolução CFMV nº 1091/2015 no Diário Oficial da União (DOU) do dia 14 deste
mês, as anotações de responsabilidade técnica terão validade máxima de doze meses. A renovação é
obrigatória, sob pena de cancelamento automático caso não seja feita. Confira mais detalhes AQUI.

Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal divulga
calendário oficial da 2ª etapa da vacinação contra
aftosa em MS
Teve início em 13 de outubro a vacinação do rebanho
bovino e bubalino contra a febre aftosa e fêmeas de três
a oito meses contra brucelose em Mato Grosso do Sul,
segundo estabelece o calendário da Agência Estadual
de Defesa Animal e Vegetal (Iagro).
Saiba mais AQUI.

Médico veterinário Andrigo Barboza fala sobre o câncer em animais de companhia
A área de oncologia veterinária passou por avanços consideráveis nos últimos anos. Com uma
prevenção adequada, muitos casos de câncer em animais podem ser evitados ou tratados com maiores
de chance de cura. O médico veterinário e professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (Unesp), Andrigo Barboza de Nardi, abordou, em entrevista concedida, as principais
mudanças na área, desafios enfrentados e as principais dúvidas dos donos de animais sobre a doença.
Leia a entrevista completa.

Três Lagoas é o próximo muncípio a receber Curso Básico de Responsabilidade Técnica
Será realizado em Três Lagoas, às 8h do dia 13 de novembro, o 11º Curso Básico de Responsabilidade
Técnica.
O curso é obrigatório aos médicos veterinários ou zootecnistas que forem homologar ou renovar a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), segunda a Resolução CRMV/MS nº 57/2015.
Para participar, o profissional deve fazer a inscrição AQUI. Efetuada a inscrição, será enviado por email
o comprovante.

CURSOS E EVENTOS
16 a 18/11  XXII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária/Brasília
20 a 22/11  IV Curso teóricoprático de cirurgia reconstrutiva em cães e gatos/Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, Campus de Jaboticabal – SP.
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GALERIA DE FOTOS

ATENÇÃO!
Informamos que o feriado do dia 28 de outubro (Dia do Servidor Público) será transferido para a sexta
feira (30/10). O CRMV/MS, portanto, não terá expediente do dia 30/10 a 2/11 (Dia de Finados). As
atividades voltam ao normal na terçafeira (03/11).
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