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EDITORIAL
Caros Colegas,

Você tem alguma dúvida relacionada ao CRMV-MG,
ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, ou
algum questionamento relacionado a esses assuntos?
Fale com o Conselho, estamos disponíveis por email:
contato@crmvmg.org.br, pelo Facebook: facebook.com/
CRMVMG e pelo Twitter @CRMV_MG.
Confira algumas mensagens recebidas por esses canais:
Colei grau como bacharel em Medicina Veterinária neste
mês. Quais documentos preciso levar para solicitar a carteira profissional e o número do meu CRMV-MG?
Contato realizado via e-mail.

CRMV-MG: Para a efetivação da inscrição primária (ou
principal), o profissional deve preencher o requerimento
de inscrição através de um formulário eletrônico disponível no site do CRMV-MG, no menu “Formulários online”. Após o preenchimento eletrônico, o documento
deve ser impresso e assinado. Adotadas essas providências, deve-se juntar ao requerimento os documentos
listados na página: “serviços / inscrição de profissionais”, seguindo as instruções disponibilizadas.

Não podemos deixar de registrar que em 2016 passamos por difíceis momentos
tanto na economia como na política. O País foi como que passado a limpo, revisado
em muitos de seus valores, com situações marcadas por um olhar de perplexidade da
população. Ficou escancarada a corrupção pela ação da operação Lava-jato ou outras
operações conduzidas polícia federal, impeachment de presidente, cassações de políticos, enfim, fatos que ficarão por muito tempo na memória do povo brasileiro.
Entre os fatos positivos para este ano verificamos a evolução de diversos setores
da Medicina Veterinária e da Zootecnia e sua importante contribuição para o segmento
do agronegócio brasileiro (sustentáculo de nossa balança comercial), assim como em
outras frentes, especialmente na área da Clínica Médica Veterinária de Pequenos Animais, onde observamos atentamente a evolução técnica deste setor.
Acompanhando toda esta evolução, também em 2016, o CRMV-MG evoluiu. Passou por
reestruturação física e administrativa, tanto na sede em BH como nas unidades regionais.
Em 2016 alcançamos o número recorde de mais de 17. 500 médicos veterinários e mais de
2.200 zootecnistas inscritos. Nosso programa de Educação Continuada ofereceu inúmeras
oportunidades de treinamento, atualização e aperfeiçoamento para milhares de médicos
veterinários e zootecnistas. Estivemos cada vez mais perto dos profissionais, especialmente
daqueles que atuam no interior de nosso estado, realizando reuniões, palestras educativas
ou técnicas, discutindo situações peculiares a cada região. Um conselho cada vez mais participativo e interativo. As fiscalizações realizadas por este CRMV-MG foram muito efetivas.
Infelizmente foram abertos e julgados muitos processos éticos.
Ao longo do ano, nos boletins informativos mensais, newsletters semanais, face
book, twitter e, principalmente, pelo portal (www.crmvmg.org.br ), repassamos as mensagens e informações sobre as atividades do dia a dia do CRMV-MG, mostrando que
a transparência de nossas ações foi sempre um compromisso desta gestão. Afinal,
Valorização e o Respeito profissional são duas de nossas mais importantes bandeiras.
Para todos desejamos muito
sucesso em 2017!

***
Pretendo realizar um evento de uma área da zootecnia em
2017. Como devo proceder para solicitar o apoio do CRMV-MG
concedido por meio do Projeto de Educação Continuada?

Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

Contato realizado pelo portal CRMV-MG.

CRMV-MG: Os interessados em participar do Projeto
de Educação Continuada devem preencher o formulário para solicitação de apoio, disponibilizado no site do
Conselho. Aprovado o apoio ao evento, a comissão organizadora deve providenciar a confecção de um banner
a ser exposto no local onde o mesmo ocorrerá.
***
Gostaria de saber como proceder para escolher minha opção de
pagamento relativa à anuidade 2017?
Contato realizado via e-mail.

CRMV-MG: O profissional inscrito no CRMV-MG pode
emitir sua opção de pagamento da anuidade de 2017 no
site do Conselho, através de seu usuário e senha. Para
os esclarecimentos necessários estão disponibilizados
os contatos do setor de Cobrança, a saber: telefones
(31) 3311-4112, 3311-4113, 3311-4114, 3311-4115,
e-mail: cobranca@crmvmg.org.br.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

CRMV-MG dissemina conhecimentos em MinaS
O investimento na disseminação de conhecimentos das áreas da Medicina Veterinária e da Zootecnia através do Projeto de
Educação Continuada é uma das principais
diretrizes da atual gestão do CRMV-MG. Sua
filosofia parte do pressuposto de que a entidade deve não somente fiscalizar o exercício
profissional e servir de órgão de consulta aos
poderes executivos, propagando a valorização profissional e o reconhecimento das profissões perante à sociedade, assim como o
constante aprimoramento educacional, teórico
e prático, dos médicos veterinários e zootecnistas. O Projeto é mantido pelo CRMV-MG com o
objetivo de incentivar ações que promovam a
atualização técnica dos médicos veterinários
e zootecnistas, através de apoio institucional
e/ou financeiro.
Em 2016, houve uma intensificação nos
investimentos financeiros e institucionais
em eventos promoventes de atualização
profissional aos mais de 13 mil profissionais
atuantes inscritos neste Conselho em todas
as regiões do Estado de Minas Gerais. Realizou-se apoios à congressos, cursos, palestras, encontros, reuniões, seminários, simpósios e feiras, assim como parcerias com
Instituições de Ensino Superior, fundações
educacionais e associações de classe. Com
o intuito de contemplar as diversas áreas de
atuação profissional, os eventos – práticos e
teóricos - apoiados tiveram temáticas como
a pecuária leiteira, bovinocultura, suinocultura, avicultura, pet’s e grandes animais, em
âmbitos de criações, patologias, produções,
terapias, entre outros.
Conselho Ativo
Inúmeros eventos das áreas da Medicina
Veterinária e da Zootecnia foram apoiados
por meio do Projeto de Educação Continuada
em 2016. Um dos principais eventos apoiados pelo CRMV-MG ocorreu no mês de agosto, durante a programação da Expovet (foto).
O congresso intitulado Congrevet reuniu mais
de 1.000 profissionais, disseminando conhe-

cimentos através de 37 palestras proferidas
por 22 congressistas do Brasil e do exterior.
Também destacaram-se as atividades
promovidas por Instituições de Ensino mineiras que contaram com o apoio do Projeto,
assim como as homenagens prestadas aos
alunos que mais se destacaram em cursos
de graduação. O CRMV-MG também esteve
presente em eventos que abordavam áreas
de atuação do médico veterinário e do zootecnista, realizados por entidades, empresas
e órgãos públicos, com o intuito de representar os profissionais mineiros, promovendo o
reconhecimento das profissões.

O presidente do Conselho, professor Nivaldo da Silva, destaca a importância do Projeto de Educação Continuada para o estabelecimento de uma correta atuação profissional.
“A educação continuada é um processo que
visa atender as necessidades dos profissionais quanto ao seu aperfeiçoamento para o
exercício de suas atividades. Acreditamos

que quanto mais preparado tecnicamente
estiverem os médicos veterinários e zootecnistas, melhores serão os serviços prestados
à sociedade bem como seu reconhecimento
no mercado de trabalho”, afirmou.
Reconhecimento Profissional
O dia do zootecnista e do médico veterinário são comemorados, respectivamente,
nos dias 13 de maio e 09 de setembro em
território brasileiro. Com o intuito de promover reconhecimento aos profissionais que se
destacaram nas áreas da Medicina Veterinária e da Zootecnia, o CRMV-MG realiza,
anualmente, dois eventos comemorativos,
em que são homenageados aqueles que
se destacaram nos âmbitos das profissões.
Além disso, também são realizadas campanhas publicitárias em jornais, revistas, rádios
e mídia externa, proporcionando a valorização das profissões perante toda a sociedade
mineira. Estas ações fazem parte do Projeto
de Educação Continada do Conselho.
Em 2016, as cerimônias foram realizadas
nos dias 03 de junho (Zootecnia) e 09 de setembro (Medicina Veterinária), em Belo Horizonte, homenagendo 31 profissionais como
destaques nas profissões. Também foram
congratulados médicos veterinários que formaram-se em 1966, em virtude da comemoração
dos 50 anos de graduação, bem como os oficiais que compõem o Corpo de Médicos Veterinários da Polícia Militar de Minas Gerais.

Mais de mil profissionais participaram do Congrevet
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Fiscalização

2016 é marcado por intensa atuação dos fiscais
O ano de 2016 foi marcado pelo constante trabalho desenvolvido pelo setor de
Fiscalização do CRMV-MG. Foram produzidos 4.116 termos de fiscalização, 723 autos
de infração e 1.774 relatórios de fiscalização
produzidos em 2016. Os números são expressivos. No total, foram contabilizados 6.613
documentos, o que corresponde a esse mesmo número de estabelecimentos fiscalizados.
Em 2016, a Fiscalização desta Autarquia
Federal esteve presente em 643 municípios
de todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Somando-se a população dos municípios
fiscalizados, a Fiscalização do CRMV-MG atin-

giu um total de 19.141.168 pessoas, o que representa 91,2% de toda população mineira.
Ao longo do ano foram realizadas reuniões
entre os fiscais, para promover o conhecimento das Resoluções e exigi-las no momento da fiscalização, assim como debater
assuntos relativos à estas temáticas.
O chefe do setor de Fiscalização, dr. Messias Lobo Júnior, avaliou os resultados das
ações do setor de Fiscalização em 2016 e
traçou um panorama para o próximo ano. “O
serviço da fiscalização é contínuo e necessitamos buscar constante melhoria tendo em
vista a novas demandas que surgem. É nesse

intuito que tem sido a estruturação de nossas ações. E dessa mesma forma faremos em
2017”, destacou.

Fiscais do CRMV-MG

Resolução 1015/12 em foco na atuação do Conselho
Com a finalidade de promover o conhecimento quanto às normas da Resolução
1015/12, o CRMV-MG desenvolveu um formulário de conferência (check-list) com conteúdo condizente ao que os fiscais aplicam,
para que os proprietários verifiquem como
se encontra o estabelecimento e adotem as
medidas corretivas, caso sejam necessárias.
O documento foi disponibilizado em todos os
meios de comunicação da entidade – site,
boletins, newsletter, revista e redes sociais –
proporcionando amplo alcance aos os médicos veterinários do Estado de Minas Gerais.
Além de promover a conscientização quanto as regras estabelecidas no documento, o CRMV-MG realizou reuniões com enfoque na Resolução 1015. Um destes encontros ocorreu no
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mês de março, quando membros da Anclivepa
Minas se reuniram com representantes do Conselho na sede da entidade, em Belo Horizonte.
Outra importante ação do Conselho quanto à Resolução 1015 foram as fiscalizações
realizadas dentro do projeto “Bem-Estar Animal”. As visitas ocorreram entre 02 de agosto e 05 de setembro de 2016, e intensificaram
as ações da entidade quanto a verificação do
cumprimento das normas do documento. Os
fiscais do CRMV-MG aplicaram um check-list
em todos os estabelecimentos a fim de verificar o cumprimento das normas, e constataram diversas irregularidades, principalmente
nas estruturas de setores cirúrgicos, equipamentos e documentação obrigatória.
O chefe do setor de Fiscalização, dr. Mes-
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sias Lobo, avaliou o panorama situacional
dos proprietários de estabelecimentos quanto ao cumprimento das obrigatoriedades determinadas na Resolução. “ O surgimento da
Res. nº 1.015/12 trouxe atualizações quanto
ao funcionamento de estabelecimentos médico-veterinários, às instalações e equipamentos necessários aos atendimentos realizados. Durante o ano de 2016, a fiscalização
do CRMV-MG se deparou com situações em
que muitos estabelecimentos ainda não haviam se adequado quanto ao que essa norma
institui. Foram muitas as mudanças e temos
percebido que na maioria das vezes os responsáveis pelos estabelecimentos aguardam
a fiscalização para promover as adequações”, afirmou

Registros

mais de 1.100 profissionais inscritos em 2016
No ano de 2016, o Setor de Registros do
CRMV-MG recebeu uma crescente demanda
no número de atendimentos presenciais e
não presenciais, que desafiam o CRMV-MG
a aumentar o nível de eficiência e planejamento de ações para 2017, visando atender
com eficácia aos médicos veterinários e zootecnistas do Estado de Minas Gerais.
Os números são expressivos. Em 2016,
foram inscritos 1128 novos profissionais,
sendo 1056 médicos veterinários e 72 zootecnistas. No âmbito das Pessoas Jurídicas,
foram registradas 781 empresas. O número
de Anotações de Responsabilidade Técnica
(ARTs) averbadas neste período ultrapassou os
4100 documentos, em virtude, principalmente,
do vencimento das ARTs com prazo inicialmente indeterminado e da implantação da ART eletrônica, que se deu no mês de agosto.
O setor de Registro do CRMV-MG – aten-

dimento às seções de inscrição de médicos
veterinários e zootecnistas, empresas e ART,
é munido de sua estrutura humana de quatro empregados públicos. O atendimento é
realizado de maneira presencial, telefônica
e eletrônica. O setor dispõe ainda de dois
estagiários de nível superior que trabalham
na rotina administrativa e dois estagiários
de nível médio, auxiliares na tramitação de
documentos e arquivamento, completam o
quadro.
Em 2016, a estrutura física sofreu modificações, ampliando a capacidade de atendimento e, consequentemente, reduzindo o
tempo de espera. A digitalização de todo o
acervo de processos do setor tornou-se uma
realidade. A consulta aos processos tornouse muito mais ágil, proporcionando eficácia e
praticidade aos atendimentos.
O chefe do Setor de Registros do CRMV-MG,

dr. Paulo Henrique Milagres, avaliou as ações
do Conselho em 2016 e traçou um panorama
para o próximo ano. “Este ano foi repleto de
realizações, conquistas e desafios, sendo
marcado pelo início de uma nova era digital
no Setor de Registro do CRMV-MG. O ano de
2017 será de continuação à esse processo de
digitalização, onde os procedimentos ficarão
muito mais sustentáveis, com a diminuição
no número de papéis utilizados. Esta é uma
tendência a partir do próximo ano”, afirmou.

lecimentos, assim como informações relativas
ao contratante. O CRMV-MG divulgou, semanalmente, até a data do lançamento do serviço,
detalhes sobre a ART-e via site e newsletter.
Também foi disponibilizado um tutorial para instruir o profissional o passo a passo para utilizar
a nova ferramenta.
O chefe do setor de Registros do Conselho, dr. Paulo Henrique Milagres, destacou a
praticidade proporcionada pelo novo sistema

online, assim como o feedback positivo dos
profissionais quanto ao novo procedimento.
“Esta inovação fez com que o número de
ARTs mais que dobrasse em relação à 2015,
contabilizando mais de 4.100 documentos.Esse
aumento substancial se deve ao fato da agilização da produção da ART e também pela obrigatoriedade da renovação anual do documento.
Esperamos que 2017 o número de ARTs supere
os 8.000 documentos.”, afirmou.

Profissionais do setor de Registros

ART-Eletrônica
O ano de 2016 também marcou uma importante ação do CRMV-MG no setor de Registros: a criação da Anotação de Responsabilidade Técnica Eletrônica (ART-e). Visando
a praticidade, comodidade e agilidade dos
profissionais no processo de geração da ART,
o CRMV-MG disponibilizou, no início do mês
de agosto, um sistema online para a inclusão
do documento, através do portal da entidade.
O procedimento, que era efetivado apenas por formulário impresso, é realizado
através do portal do CRMV-MG. São apenas
quatro passos a seguir para a geração do documento, e em cerca de 10 minutos o profissional consegue preenchê-lo. Munido de seu
login e senha o profissional pode, além de
emitir a ART eletrônica, dar baixa nas ARTs,
emitir boletos, certidões e outros serviços
que estão disponíveis.
O solicitante deve incluir qual tipo de documento deseja (cargo, serviço ou suplente).
É obrigatório o preenchimento de informações
como dados pessoais e endereços dos estabe-

ART-e ganhou amplo destaque nas mídias do CRMV-MG
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Jurídico

Processos éticos sugerem cautela no dia a dia
O CRMV-MG realizou o balanço anual do
número de Processos Éticos Profissionais instaurados e julgados durante o ano de 2016. O
setor contabilizou um total de 61 processos instaurados. Ao todo, foram julgados 26 processos

Processo
Ético

éticos em 2016, mais que o dobro do ano de
2015. Procedimentos em cirurgias realizadas
em clínicas de pequenos e grandes animais registraram o maior número de processos éticos
julgados (21), seguidos pela área de atuação

Data Julgamento
1ª Instância

Pena

da responsabilidade técnica, na verificação de
produtos disponibilizados ao consumidor (6) e
relacionamento entre profissionais (2), conforme o quadro abaixo:

Área de Atuação na qual
se deu a Denúncia

06/2014

29/03/2016

IMPROCEDENTE

Verificação de produtos (RT)

15/2014

29/03/2016

Censura Pública e multa de R$ 4.800,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

01/2015

27/07/2016

Advertencia Confidencial - Em aviso reservado e
multa de R$900,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

02/2015

29/03/2016

Censura Confidencial - Em aviso reservado

Procedimentos em animais durante cirurgias

03/2015

24/05/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

05/2015

25/10/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

06/2015

15/12/2016

Censura Pública e multa de R$ 2.400,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

08/2015

23/08/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

09/2015

24/05/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

10/2015

27/09/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

11/2015

23/08/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

12/2015

23/08/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

13/2015

24/05/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

14/2015

23/08/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

15/2015

30/11/2016

Censura pública e multa pecuniária
no valor de R$.2.400,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

16/2015

25/10/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

18/2015

30/11/2016

Censura confidencial e multa
pecuniária de R$ 1.500,00

Relacionamento entre profissionais

29/2015

30/11/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

33/2015

25/10/2016

Advertência confidencial e multa de R$ 900,00

Verificação de produtos (RT)

34/2015

30/11/2016

Advertência confidencial e multa de R$ 900,00

Verificação de produtos (RT)

35/2015

25/10/2016

Advertência confidencial e multa de R$ 900,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

47/2015

30/11/2016

Censura confidencial em aviso reservado e multa
pecuniária de R$ 1.500,00

Verificação de produtos (RT)

52/2015

25/10/2016

Censura Pública em publicação oficial e multa
pecuniária de R$2.400,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

02/2016

30/11/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

03/2016

25/10/2016

Advertência confidencial e multa de R$ 900,00

Verificação de produtos (RT)

05/2016

30/11/2016

IMPROCEDENTE

Procedimentos em animais durante cirurgias

12/2016

15/12/2016

Censura confidencial - Em aviso reservado
e multa de R$1.500,00

Procedimentos em animais durante cirurgias

24/2016

27/09/2016

IMPROCEDENTE

Relacionamento entre profissionais

34/2016

15/12/2016

Censura confidencial - Em aviso reservado
e multa de R$1.500,00

Verificação de produtos (RT)
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Conselho Ativo

CRMV-MG e IMA discutem o combate a Brucelose e Tuberculose
No dia 01 de dezembro, o CRMV-MG
esteve reunido com a coordenadora do Programa Nacional de Controle e Erradicação da
Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT)
do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),
dra. Luciana Faria de Oliveira e a fiscal agropecuária do órgão, dra. Patrícia Prata Maluf.
O encontro ocorreu na sede do Conselho, em
Belo Horizonte.
Na oportunidade, foram discutidos aspectos relativos a divulgação de informações
sobre a vacinação contra Brucelose e Tuberculose em Minas Gerais com a finalidade de
promover a melhoria dos índices vacinais. “A
importância do envolvimento do Conselho é
o contato direto com os profissionais cadas-

trados e a responsabilidade com o exercício
da profissão”, comentou a coordenadora do
PNCEBT, Luciana Faria.
Dentre os temas abordados foi destaque
a Instrução Normativa 19 - publicada em novembro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) - e a distribuição de
insumos para a realização de exame de brucelose e tuberculose em Minas Gerais. “Será
feito um credenciamento específico para estabelecimentos interessados em fazer a venda
de insumos”, afirmou a fiscal agropecuária do
IMA, dra. Patrícia Prata Maluf.
O CRMV-MG esteve representado pelo
presidente prof. Nivaldo da Silva e pelo
chefe do setor de Fiscalização do Conse-

lho, dr. Messias Lobo Júnior, que expôs sua
avaliação sobre o encontro. “A reunião foi
de grande valia, para que juntos possamos
promover ações em prol da atualização dos
profissionais sobre o PNCEBT, bem como,
para estreitar a parceria do Conselho com o
IMA no intuito de auxiliarmos na promoção
da defesa sanitária animal”, afirmou.

Representantes do CRMV-MG e do IMA durante reunião

Tesoureiro do CRMV-MG é homenageado pela EMATER
A Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(EMATER-MG) homenageou, no dia 06 de dezembro, durante cerimônia comemorativa dos
68 anos da entidade, o tesoureiro do CRMV-MG
dr. João Ricardo Albanez. Além de compor a
diretoria do CRMV-MG, o zootecnista dr. Albanez atua na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais (SEAPA-MG) como superintendente
de Política e Economia Agrícola, cedido pela
EMATER-MG.
Homenageado em virtude dos 30 anos

de serviços prestados à entidade, dr. Albanez
avaliou o reconhecimento conferido e a relevância do trabalho desenvolvido por médicos veterinários e zootecnistas no âmbito da
agropecuária mineira. “É uma honra receber
uma homenagem pelos serviços prestados.
Os profissionais da Medicina Veterinária e
da Zootecnia realizam um trabalho extremamente relevante na EMATER-MG, visto que a
pecuária é uma atividade presente em todo
o Estado, sobretudo a bovinocultura, em que
os produtores devem utilizar cada vez mais
conhecimento para que eles tenham uma

gestão na propriedade que garanta rentabilidade”, afirmou.

Evento reuniu profissionais de
todas as regiões do Estado

Grupo de Trabalho se reúne na sede do CRMV-MG
Nos dias 05 e 06 de dezembro, o Grupo
de Trabalho do Sistema CFMV/CRMVs, composto por presidentes de Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, esteve reunido
na sede do CRMV-MG, em Belo Horizonte.
Na oportunidade, o grupo de presidentes
discutiu a composição dos Conselhos Regionais e o modelo eleitoral do CFMV. Também

foram abordados aspectos relativos à lei
CFMV n.º 5517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário.
O CRMV-MG esteve representado pelo
presidente da entidade, prof. Nivaldo da Silva.
Também participaram das discussões representantes dos Conselhos Regionais do Ceará,
Goiás, Mato Grosso, Pará e Rio de Janeiro.

Grupo de Trabalho é composto
por presidentes de CRMV’s
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Conselho Ativo

Plenária do Conselho recebe palestra sobre o Milteforan
Durante a 481ª edição da Reunião Plenária Ordinária, realizada na sede do CRMV-MG
no dia 29 de novembro, diretoria e corpo de
conselheiros assistiram uma palestra proferida pelo dr. Fábio dos Santos Nogueira,
pesquisador clínico responsável por conduzir
estudos que viabilizaram o registro do medicamento Milteforan, do laboratório Virbac.
Foram expostos detalhadamente os processos do estudo que comprovou a eficácia
do medicamento no tratamento da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Também foram
discutidas questões relativas à regulamenta-

ção da comercialização do medicamento no
Brasil e abordados aspectos da alçada legislativa, com enfoque na autorização do registro do
produto - conferida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Letícia Shiraishi Berton, coordenadora de
assuntos regulatórios da Virbac, participou
das discussões e destacou a importância do
encontro para a apresentação do medicamento a um conselho de classe. “Esse tipo
de encontro é muito bem-vindo porque trouxemos um medicamento revolucionário, que
passou por vários técnicos e estudos clínicos,

e é importante passar isso ao CRMV-MG,
antes de comercializarmos o produto, para
mostrarmos que ele funciona e que fizemos
os testes devidos”, afirmou.

Plenária reuniu diretoria e conselheiros

CRMV-MG reúne funcionários na sede
No dia 12 de dezembro, servidores,
funcionários e estagiários do CRMV-MG
estiveram reunidos no auditório da sede da
entidade, em Belo Horizonte. O encontro foi
pautado por temáticas relativas ao regimento interno da entidade.
Na oportunidade, o presidente do Conselho, prof. Nivaldo da Silva, pronunciou acerca
da responsabilidade frente à presidência,
destacando o respeito aos funcionários e o

crescimento do número de profissionais inscritos frente a atual gestão.
A assessora contábil Luana Souza falou
sobre normas relativas ao cartão de ponto,
documentações obrigatórias, férias, atestados, alterações cadastrais, atrasos e excedentes, assim como esclareceu dúvidas
expostas pelos participantes. Ao final do
encontro, o superintendente executivo do
Conselho, Joaquim Paranhos Amâncio, reco-

nheceu o empenho e o comprometimento de
todos e destacou a importância do encontro.

Funcionários expuseram dúvidas sobre normas

Balanço: Entrega de Carteiras Profissionais
No mês de dezembro, o CRMV-MG realizou a entrega de 43 carteiras de identificação
profissional. As solenidades ocorreram em Belo
Horizonte, Juiz de Fora, Passos e Varginha.
Oito profissionais receberam o documento na UR da Zona da Mata, um na UR do Sudoeste de Minas, oito na UR do Sul de Minas

e 26 participaram da solenidade na sede do
Conselho, em Belo Horizonte.
Atualmente, são mais de 19 mil profissionais inscritos no Conselho. A expectativa é
de que, em 2017, o número de médicos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG
ultrapassem os 20 mil.

Solenidade de entrega na sede do CRMV-MG

Anuidade 2017: Pagamento antecipado garante descontos
Em 2017, estão previstos descontos nas
anuidades do CRMV-MG. Conforme Resolução nº 1.117 do CFMV que estabeleceu os
valores da anuidade, também foram determinados os descontos para pagamento em
parcela única, conforme os respectivos pra-
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zos de vencimento: 15% de desconto para o
pagamento feito até 31 de janeiro de 2017,
10% de desconto para o pagamento feito até
28 de fevereiro de 2017 e 5% de desconto para
o pagamento feito até 31 de março de 2017.
A quitação da anuidade de 2017 sem
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desconto poderá ser feita em parcela única
até 31/05/2017 no valor de R$ 488,00 ou
dividida em cinco parcelas de R$ 97,60 que
terão vencimento no último dia de cada mês
no período de janeiro a maio de 2017.

