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CRMV/PB realizou Curso de
Responsabilidade Técnica no
interior do Estado
O Conselho Regional de Medicina
Veterinária da Paraíba (CRMV/PB)
realizou
o
Curso
de
Responsabilidade Técnica (RT) no
mês de maio nas cidades de
Sousa/PB (11) e Patos/PB (12), para
profissionais e estudantes da
Medicina Veterinária e Zootecnia.
O objetivo do curso foi apresentar
as legislações vigentes, código de
ética, bem como promover o
conhecimento dos diferentes tipos
de estabelecimentos que o RT pode
atuar.
Para o segundo semestre de 2017
estão programados mais três cursos,
nas cidades de Campina Grande,
João
Pessoa
e
Guarabira.

CRMV/PB renova veículo de
fiscalização
Em janeiro desse ano o CRMV/PB,
por meio de licitação, fez a troca
de um dos veículos utilizado pelo
setor de fiscalização, cujo objetivo
foi evitar o acréscimo nas despesas
com manutenções ocasionadas
pelo uso frequente do veículo nas
fiscalizações dentro do estado da
Paraíba.

Programa Educação Continuada
O programa consiste na realização
de palestras cujo objetivo é o
aperfeiçoamento profissional, bem
como a introdução de novas
técnicas e atualizações na área da
Medicina Veterinária.

13 de Maio
Zootecnista
Até o momento já foram realizadas
três
palestras:
Leishmaniose
Canina (09/03/17), Chegou um Pet
Selvagem. E agora? (12/04/17) e
Aspectos Clínicos do Mormo
(11/05/17), sendo a última realizada
na cidade de Sousa/PB.
A programação para o ano de 2017
foi planejado a partir das pesquisas
realizadas e sugestões recebidas por
e-mails dos profissionais que sentiam
a necessidade de conhecer mais
sobre determinado assunto.
Para saber mais sobre o programa
acesse o site www.crmvpb.org.br

Atualização Cadastral
Mantenha-se atualizado através do
email registro@crmvpb.org.br ou

pelo telefone (83) 3222-7980.

–

Dia

do

Em comemoração ao Dia do
Zootecnista o CRMV/PB criou
uma campanha de valorização
e reconhecimento profissional.
A campanha foi realizada
através do site, mídias sociais,
mala direta, outdorr, na cidade
de Areia/PB e busdoor em João
Pessoa e Campina Grande.
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CRMV/PB ações e participações

Presidente do CRMV/PB, Domingos Lugo, na
solenidade de colação de grau da turma
2016.2 de Medicina Veterinária da UFCG,
realizada em Patos-PB.
Aluna laureada Taynara Sombra de Oliveira.

Reunião da Comissão Regional de
Saúde
Pública
Veterinária
do
CRMV/PB, com o Diretor do Centro de
Controle de Zoonozes (CCZ) de João
Pessoa,
Nilton
Guedes.

Med. Vet. Elisiane Moreira, presidente da
Comissão Regional de Ética, Bioética e
Bem Estar Animal do CRMV/PB participa de
Audiência Pública na Câmara Municipal
da cidade do Conde-PB sobre Direito e
Bem Estar Animal no Município do Conde.

Presidente do CRMV/PB, Méd. Vet.
Domingos Lugo, concedeu entrevista
sobre a segurança dos alimentos.

Reunião da Comissão Regional de
Zootecnia do CRMV/PB.

Participação dos Fiscais do CRMV/PB no I
Seminário de Fiscalização do Sistema
CFMV/CRMVs, realizado em Goiânia-GO.

Solenidade de Entrega de Carteiras.

Participação da Comissão Regional de
Animais Selvagens e Meio Ambiente do
CRMV/PB – CRASMA, no II Salão de
Sustentabilidade e Meio Ambiente, que
aconteceu no IFPB/ Campus João
Pessoa.

Comissão Regional de Ensino da
Medicina Veterinária do CRMV/PB inicia
visitas
aos
cursos
de
Medicina
Veterinária do Estado da Paraíba.

Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba – CRMV/PB
Praça Pedro Gondim, 127 – Torre – João Pessoa-PB / 58040-360
Telefone: (83) 3222-7980 - crmvpb@crmvpb.org.br
Expediente: Segunda à Sexta das 12h às 18h

