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50 anos do Sistema CFMV/CRMVs

Medicamento para tratamento de Leishmaniose Visceral
Canina deve ser emitido somente via SIPEAGRO
Saiba mais

Seminário de RT para Docentes e
Pesquisadores

O Seminário de Responsabilidade Técnica para Docentes e
Pesquisadores acontecerá dia 16 de março, no auditório Prof. Delcivone
Silveira, na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. As inscrições
serão abertas dia 07 de março exclusivamente pelo telefone (62)32696504, com Dayane. A programação inclui: o papel do RT, papel do RT
em biotérios e áreas de atuação do RT nas faculdades e
universidades. O evento começará às 8 horas e será encerrado ao
meio-dia. Veja a programação completa.Outras informações pelo
(62) 3269-6527, com Raquel.

Nota de Desagravo

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás, em
face de decisão unânime deliberada na 549ª Sessão Plenária
Ordinária, nos autos do Processo Administrativo no 1486/2019, torna
pública a NOTA DE DESAGRAVO, em favor das Médicas Veterinárias
Jalily Bady Helou - CRMV-GO 5117/VP e Gabriela Pires Nascimento CRMV-GO 8185/VP, por terem sido moralmente agredidas no
exercício da profissão. Compartilhamos nosso apoio e solidariedade
para com os profissionais que atuam zelando pelo bem-estar de seres
humanos e animais, merecendo remuneração e tratamento
compatíveis com seus esforços e dedicação. Estendemos nossa
estima à sociedade, para a qual estamos à disposição enquanto
Tribunal de Honra para dirimir quaisquer dúvidas referentes à conduta

profissional eticamente aceitável, em nossa missão de proteger o
Bem-estar Único, equilibrando as demandas dos seres humanos,
animais e meio-ambiente. Veja a nota no site.

Primeiro Seminário Básico de Orientação
Profissional de 2019 e Solenidade de
Entrega de Carteiras

O primeiro Seminário Básico de Orientação Profissional e a primeira
Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais aconteceram na
segunda-feira, dia 18 de fevereiro, no auditório do CRMV-GO. Ao
todo, cerca de 50 médicos-veterinários e zootecnistas receberam a
cédula de identidade profissional. Sejam todos bem-vindos ao Sistema
CFMV/CRMVs! Veja as fotos da solenidade AQUI

28/02 - Último dia para quitar a anuidade 2019 do CRMV-GO
com 10% de desconto. Imprima seu boleto e acesse o WhatsApp da Seção
de Cobrança! Informações AQUI.


28/02 - Último dia para inscrição no curso de Microbiologia Aplicada a
Alimentos de Origem Animal, que acontece de 11 a 16 de março, na UFG.
Informações pelo (62) 3521-1629 e bianca@cpa.evz.ufg.br. Clique aqui
e saiba mais.





Em Eventos e Cursos você acessa a agenda completa de eventos do
segmento.



Em Destaques da Mídia você acessa as principais notícias da semana.



Em Convênios você acessa as empresas que possuem convênio com o
CRMV-GO.
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