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Estão abertas inscrições para Curso Básico de Responsabilidade Técnica em
Campo Grande e Dourados

Já estão abertas as inscrições para os cursos básicos de Responsabilidade Técnica do CRMV/MS. Em
Campo Grande, será realizado dia 18 de setembro e em Dourados 7 de outubro.
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.
Saiba mais: http://goo.gl/30HXWz
FAÇA SUA INSCRIÇÃO.

Presidente participa de entrevista em Rádio de MS
O Presidente do CRMVMS, João Vieira de Almeida
Neto, participou, no último dia 25, de entrevista ao
vivo no programa Ronda do MS, da Rádio Jota FM. O
tema foi a Resolução CFMV nº 1069/2014.
Para o Presidente, “a fiscalização realizada pelo
CRMVMS nos estabelecimentos comercias é de
extrema importância e acompanha a sociedade civil
brasileira, que não aceita mais os maus tratos contra
os animais”.
A entrevista foi transmitida em rádios de
Sidrolândia, Glória de Dourados, Caarapó, Aparecida
do Taboado, Grande Dourados, Coronel Sapucaia e
Selvíria. Confira a entrevista completa AQUI.

XXII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária está com inscrições abertas
De 16 a 18 de novembro, Médicos Veterinários, coordenadores de curso, professores e estudantes
estarão reunidos em Brasília (DF) no XXII Seminário Nacional de Educação da Medicina Veterinária,
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evento organizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).
Nesta edição do evento, o tema principal será “A avaliação e a gestão na educação brasileira”. As
inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro e podem ser feitas gratuitamente em
www.cfmv.gov.br/inscricoes.

1º Simpósio de Repronutri será realizado em Campo Grande nos dias 24 e 25 de setembro
Estão abertas as inscrições para o 1º Simpósio de Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos  A
Pesquisa Aplicada no Campo, que será realizado em Campo Grande nos dias 24 e 25 de setembro, no
Hotel Deville (Av. Mato Grosso, 4250).
O evento, voltado aos profissionais de Medicina Veterinária, Zootecnista e produtores rurais, é realizado
pelo Grupo de Pesquisa em Reprodução, Produção e Nutrição Animal (REPRONUTRI), juntamente com
a ANHANGUERAUNIDERP, EMBRAPA, UCDB, UEMS e UFMS.
Serão debatidas ferramentas de melhoramento genético, manejo reprodutivo, doenças de reprodução,
entre outros assuntos.
Confira a programação completa.

ELEIÇÃO CRMVMS TRIÊNIO 20162019
Foram enviadas no último dia 3, pelo correio, as cédulas de votação a todos os Médicos Veterinários e
Zootecnistas inscritos no CRMV/MS. A autarquia enviou, ainda, um ofício orientando os procedimentos
que devem ser adotados quanto à eleição.
O CRMV/MS ressalta que, segundo o artigo 21 da Resolução CFMV nº 1041/2013, todo profissional é
obrigado a comunicar ao CRMV em que mantém inscrição principal qualquer mudança de endereço ou
domicílio.
Saiba mais sobre a eleição, como chapa concorrente, dúvidas e últimas notícias na página
www.crmvms.org.br/eleicao

GALERIA DE FOTOS

http://url.snd44.ch/visu8D99BA9D43FF41D787D404EEEFECDFF10NULL04092015.html

2/2

