Plenária elege acadêmicos fundadores da Academia SulMatoGrossense de Medicina
Veterinária
Por meio de voto secreto dos membros da Diretoria e Conselheiros presentes na 254ª Sessão Plenária
Ordinária do CRMV/MS, foram eleitos os acadêmicos fundadores da Academia SulMatoGrossense de
Medicina Veterinária (ACAVETMS).
Durante a sessão, foram lidos os currículos dos candidatos inscritos e após votação secreta, os 10
participantes com o maior número de votos foram anunciados.
Confira os 10 participantes mais votados: https://goo.gl/eXHSme
Acadêmica de Zootecnia da UEMS recebe “Prêmio Joaquim
Cavalcanti Freire”
Para prestigiar os formandos de Zootecnia da UEMS, o presidente
do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto, esteve presente, na
noite do último dia 22, na colação de grau dos acadêmicos do
curso, em Aquidauana.
A acadêmica Amanda Awumi Perestrelo recebeu o “Prêmio
Joaquim Cavalcanti Freire”, concedido pelo CRMV/MS à
estudante por ter obtido o melhor coeficiente de desempenho
entre os 18 formandos. Leia mais e confira galeria de
fotos: https://goo.gl/B1fQ2C
Ministério da Agricultura credencia laboratórios para diagnóstico de mormo em Mato Grosso do Sul
Desde maio de 2015, através da portaria Iagro n° 3334, para o trânsito de equídeos, em Mato Grosso do Sul,
é obrigatória a apresentação de exame negativo para mormo, cuja colheita de material deve ser realizada
por médico veterinário autônomo, cadastrado junto à SFAMAPA, e o material encaminhado aos laboratórios
credenciados pelo Ministério da Agricultura.
Até então, Mato Grosso do Sul, não tinha nenhum laboratório credenciado. Em 24 de fevereiro, o Estado
teve dois laboratórios credenciados. Saiba mais: https://goo.gl/xQnw9m
Rótulos de produtos com lactose têm novas regras
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou novas
regras para rotulagem de produtos com lactose. Com a norma, o
mercado brasileiro terá três tipos de embalagens: “zero lactose“,
“baixo teor”, ou “contém lactose”. Ou seja, qualquer alimento que
contenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a
expressão “Contém lactose” em seu rótulo. Em até 24 meses todos
os produtos no mercado deverão atender às novas regras.
A
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Comunicado: Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Bovina –
PNCEBT
A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) publicou nota comunicando a publicação
da Instrução Normativa n° 19, de 10 de outubro de 2016, que estabelece o novo regulamento técnico do
Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Bovina – PNCEBT.
Este regulamento estabelece que não será permitido o uso do teste caudal em bovinos e bubalinos cuja
finalidade seja reprodução. Leia o comunicado na íntegra: https://goo.gl/ogQEla

Reunião entre CRMV/MS e Promotorias de Meio
Ambiente discute bemestar animal
Foi realizada, na manhã do último dia 14, reunião entre
representantes do CRMV/MS e duas Promotoras de meio
ambiente da Promotoria de Justiça de Campo Grande.
Além de aproximar os dois órgãos, o objetivo foi discutir e
atualizar temáticas em comum, como o bemestar animal,
meio ambiente e o papel do médico veterinário neste
contexto. A reunião deu início ainda, às tratativas para
formalizar um convênio de cooperação entre o CRMV/MS e
o Ministério Público Estadual de MS (MPE/MS).
https://goo.gl/Vtcay2
Coordenadores de curso de Medicina Veterinária e
presidente tem primeira reunião do ano
Para discutir o ensino da Medicina Veterinária e planejar
ações para 2017, foi realizada na tarde do dia 10 de
fevereiro, a primeira reunião entre o presidente do
CRMV/MS e os coordenadores de curso das cinco
universidades do Estado.
O planejamento deverá ser realizado pela Comissão
Estadual de Ensino da Medicina Veterinária. Participaram
da reunião o Presidente do CRMV/MS, o SecretárioGeral
Leonardo Azambuja Jacarandá e os coordenadores e
médicos veterinários: Thiago Leite Fraga, da UNIGRAN;
Daniele Bier, da UCDB; Elisa De Ávila Silvestre, da
AnhangueraUniderp; Mariana Belloni, da Anhanguera
Dourados; e Danilo Carloto Gomes, da UFMS.

CURSOS E EVENTOS
14/03  29º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  TRÊS LAGOAS
18/04  30º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  CAMPO GRANDE
18 a 20/04  IV Congresso Brasileiro de Bioética e BemEstar Animal  Porto Alegre
30/05  31º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  DOURADOS
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