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Campo Grande recebe primeiro curso básico de responsabilidade técnica de 2016
Campo Grande recebe no próximo dia 25 deste mês o 14º Curso Básico de Responsabilidade Técnica
do CRMV/MS.
Desde janeiro do ano passado, a participação no curso básico é requisito para homologação das
Anotações de Responsabilidade Técnica, segunda a Resolução CRMV/MS nº 57/2015. De março a
dezembro de 2015, mais de mil profissionais participaram das palestras.
O local do curso será enviado por email.

Faça sua inscrição AQUI.

Médicos veterinários autônomos devem ter ART para se
credenciar para atender feiras, festas de laço e leilões
Os médicos veterinários autônomos de Mato Grosso do Sul já
podem se credenciar para atender eventos pecuários com
aglomerações de animais, como por exemplo, as tradicionais
festas de laço, leilões e feiras. Uma das exigências da Iagro
(Agência Estadual de Defesa Sanitária Vegetal e Animal) é a
comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica
junto
ao
CRMV/MS.
Saiba
mais
detalhes:http://goo.gl/BcBMFB

Aberta consulta pública do Mapa sobre Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) colocou em consulta pública a proposta de
Instrução Normativa que estabelece requisitos para avaliação de equivalência ao Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária. A IN diz respeito à estrutura física, dependências e equipamentos do
estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de leite e derivados. As contribuições podem ser
enviadas em até sessenta dias a contar de 21/12/2015, quando a portaria foi publicada no Diário Oficial
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da União (DOU). Leia mais.

CRMV/MS regulamenta cursos de auxiliar de veterinário
Foi publicada a Resolução CRMV/MS nº 59/2015, que
regulamenta os cursos de auxiliar de veterinário e todos os
cursos livres e demais atividades de ensino cujos conteúdos
estejam
relacionados
à
manipulação,
assistência,
treinamento e prestação de serviços que envolvem animais
de qualquer espécie.
Segundo a nova norma, os cursos somente poderão ser
realizados sob a responsabilidade técnica de um médico
veterinário, com a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) devidamente homologada no CRMV/MS. Confira mais
exigências
estabelecidas
pela
Resolução:http://goo.gl/UGztYU

Resolução CFMV nº 1101/2015 detalha a validade das anotações de responsabilidade técnica (ART)
Foi publicada na última sextafeira (08/01), no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução CFMV nº
1101/2015 com regras sobre a vigência das anotações de responsabilidade técnica. A publicação
também
altera
parcialmente
a
Resolução
CFMV
nº
1091/2015.
Confira
mais
detalhes: http://goo.gl/GK0LJC

Um após a publicação da Resolução 1015/2012, médicos
veterinários opinam sobre novas normas
No próximo dia 15, a Resolução CFMV nº 1015/2012, que
estabelece instalações físicas de clínicas, hospitais,
consultórios, ambulatórios e unidades de transporte e
remoção médicoveterinária completa um ano.
Para saber a repercussão da resolução em um ano, o
CRMV/MS entrou em contato com diversos médicos
veterinários proprietários de estabelecimentos veterinários do
Estado. Confira os depoimentos: http://goo.gl/pmGgGz
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O CRMV/MS informa que os boletos pagos até o dia 31 de
janeiro tem desconto de 10%. A anuidade pode ser
parcelada em até 5x sem juros e o pedido de parcelamento
deve ser até o dia 15 de janeiro pelo
e
mailfinanceiro@crmvms.org.br.
A anuidade poderá ainda, ser paga em parcela única e sem
desconto até o dia 31 de maio.
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