CRMV/MS lança calendário de seminários básicos de responsabilidade técnica
voltados aos zootecnistas
A partir de maio, o CRMV/MS promoverá seminários básicos de responsabilidade técnica voltados aos
zootecnistas nas cidades de Campo Grande, Dourados e Aquidauana.
Os seminários atendem uma demanda dos zootecnistas pelo curso voltado à área. A programação irá
abordar a responsabilidade técnica (RT) do zootecnista na visão do CRMVMS, o Código de Ética da
profissão e as exigências do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Agência
Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) nos diversos estabelecimentos em que o
zootecnista é RT.
Confira o calendário.

Coordenador da Comissão Estadual de Ensino de
Medicina Veterinária participa de Fórum das
Comissões Nacional e Regionais de Medicina
Veterinária
O coordenador da Comissão Estadual de Ensino de
Medicina Veterinária do CRMV/MS, Thiago Leite Fraga,
participou nos dias 3 e 4 do Fórum das Comissões
Nacional e Regionais de Medicina Veterinária do Sistema
CFMV/CRMVs. O encontro reuniu representantes de 18
estados e do Distrito Federal, na sede do CFMV, em
Brasília (DF).
Thiago Fraga considera que o encontro serviu para dar
um norte de como o Sistema deve atuar para
conscientizar instituições, coordenadores de curso,
professores e estudantes sobre a importância da
Acreditação. https://goo.gl/LovL9F

Abril Verde: Médicos veterinários, como prevenir acidentes de trabalho?
De acordo com ranking de periculosidade ocupacional elaborado pela Business Insider com base no
Occupational Information Network (banco de dados oficial de profissões dos Estados Unidos) e
considerando os fatores: exposição a contaminação, a doenças infecciosas, a condições perigosas de
trabalho, a radiação, riscos de ferimentos e o período em que o profissional passa sentado, os médicos
veterinários surgem como a quarta atividade de maior risco, “perdendo” apenas para os dentistas,
aeromoças e comissários de bordo e anestesiologistas. Saiba mais.

Presidente e conselheiro concedem entrevista
sobre atendimento veterinário domiciliar
O presidente João Vieira de Almeida Neto
concedeu entrevista, na tarde do último dia 17, à TV
Morena, afiliada da Rede Globo no MS.
O tema foi o atendimento médico veterinário
domiciliar. Assista.
A resolução também foi assunto de entrevista
concedida pelo conselheiro Diogo Freire à Radio
Uniderp FM. Ouça a entrevista completa.

O CRMV/MS informa que as carteiras dos médicos
veterinários e zootecnistas titulares do plano de saúde
do CRMVMS/Unimed estão disponíveis para retirada
na sede do Conselho até a próxima quartafeira (26).

CURSOS E EVENTOS
05/05  31º Seminário Básico de Responsabilidade Básica  Zootecnistas
10 a 12/05  XXII Congresso Brasi leiro de Reprodução Animal
19 e 20/05  VIII Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo
23/05  32º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  Dourados
23 e 24/05  Confinar 2017  Simpósio Gado de Corte
24/05  33º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica  ZOOTECNISTAS/DOURADOS
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