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Comissal Eleitoral divulga resultado de Eleições
Foi realizada no dia 1º deste mês, das 9h às 17h, na sede do CRMV/MS, votação para eleger a nova
Diretoria e Conselheiros do CRMV/MS Triênio 20162019.
A chapa Novo Conselho foi eleita com 87,34% dos votos. No total, foram 2664 eleitores votantes, sendo
2327 votos válidos, 165 votos nulos e 172 em branco.
A justificativa de ausência à eleição deverá ser protocolada no CRMVMS até as 17h30 do dia
15/10/2015, acompanhada de documentação comprobatória. Confira mais detalhes AQUI.

Durante Outubro Rosa, lembre a importância da prevenção do
câncer de mama em animais
No mês da campanha do Outubro Rosa, as atenções estão
voltadas para o câncer de mama em humanos. Mas o que muitos
não sabem é que a incidência da doença pode ser igualmente alta
em cães e gatos, principalmente nas fêmeas. Saiba mais:
http://goo.gl/dwi0JM

Novas regras do MAPA para o trânsito de suínos reforçam as ações de prevenção à Peste Suína
Clássica
O Ministério da Agricultura estabeleceu novas regras para o trânsito de suínos, seus produtos,
subprodutos e material genético com destino ao Distrito Federal, Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe,
Tocantins, além de alguns municípios do Amazonas. Confira mais detalhes: http://goo.gl/oeVx5F

Raiva é tema de entrevista ao vivo em rádio
O Presidente João Vieira de Almeida Neto concedeu entrevista,
no último dia 25, ao programa Repórter 104, da Rádio Educativa
FM 104,7.
O assunto foi a raiva, em comemoração ao dia 28 de setembro,
Dia Mundial de Combate à Raiva. Confira a entrevista completa
no link (a partir de 38:10): https://www.youtube.com/watch?
v=0qI7hGAV8LM

Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprova projeto que cria farmácias veterinárias
populares
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A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei nº 4148/12 que cria farmácias veterinárias populares
no Brasil para vender medicamentos a preços subsidiados. A matéria foi aprovada pela Comissão de
Agricultura e ainda precisa ser analisada por outras duas comissões antes de seguir para votação no
Plenário. O PL determina a presença obrigatória de um médico veterinário na farmácia veterinária
popular. Confira: http://goo.gl/A5lu8z
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