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Reunião discute VI Conferência Nacional de Defesa Agropecuária
O presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto, recebeu na tarde do último dia 14, na sede da
autarquia, a vicediretorapresidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro),
Marina Hojaij Carvalho Dobashi, o presidente da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA),
Paulo Emílio Torres, e o fiscal agropecuário da Gerência da Defesa Sanitária Vegetal do Instituto Mineiro
de Agropecuária, Nataniel Diniz Nogueira.
A reunião discutiu a VI Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, que será realizada em Campo
Grande dos dias 3 a 6 de setembro do ano que vem. O evento tem o objetivo de construir e fortalecer
uma política de defesa agropecuária moderna. http://bit.ly/2dpniQo

Acordo entre Brasil e Bolívia permite comércio de material genético animal
Brasil e Bolívia assinaram protocolos sanitários que permitem o comércio bilateral de embriões
fertilizados in vitro e ovos para produção de vacinas e diagnóstico laboratorial. O acordo também
possibilitará ao país vizinho enviar material biológico (células epiteliais) bovino de alto padrão para
clonagem no território brasileiro. Depois disso, os animais clonados seguirão para a
Bolívia. http://bit.ly/2d7FV7I

Embrapa lança cartilha sobre o uso da água da chuva na produção
animal
O uso de água da chuva na produção animal tem muitas vantagens,
mas é necessário que o produtor fique atento à qualidade da água
armazenada. A Embrapa Pecuária Sudeste lançou a publicação
"Captação de água de chuva e armazenamento em cisterna para uso
na produção animal", de autoria do pesquisador e zootecnista Julio
Palhares, que discute vários aspectos do sistema.
Reduzir a captação de água das fontes naturais pode ter impactos
ambientais e econômicos positivos. O uso de cisterna em uma
propriedade rural, segundo Palhares, promove a segurança hídrica e
contribui
para
a
viabilidade
econômica
da
atividade. http://bit.ly/2d7HzGo

Concea estabelece diretrizes de boas práticas na condução de pesquisa científica e uso de animais
no ensino
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‘Integridade, honradez, plenitude moral em ações e decisões na pesquisa e no ensino devem ser
elementos norteadores de todos os envolvidos no uso de animais, zelando pelo desenvolvimento ético
da pesquisa e do ensino’. É o que determina a Resolução nº32/2016, do Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal (Concea), órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
Publicada no Diário Oficial da União, no último dia 8, a nova norma estabelece as Diretrizes de
Integridade e de Boas Práticas para Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de
Ensino ou Pesquisa Científica. http://bit.ly/2dicez4

CURSOS E EVENTOS
5 a 6/10  Simpósio Métodos Alternativos ao Uso de Animais no Ensino
18 e 19/10  VIII Seminário Nacional de Saúde Pública Veterinária
25/10  24º Seminário Básico de Responsabi l idade Técnica  CAMPO GRANDE
22 e 23/09  V Seminário Nacional de Residência em Medicina Veterinária
29/11  25º Seminário Básico de Responsabi l idade Técnica  DOURADOS
13/12  26º Seminário Básico de Responsabi l idade Técnica  CAMPO GRANDE
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