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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:
Sou um profissional isento da Anuidade, em decorrência do
tempo de inscrição no CRMV-MG. Gostaria de saber se, sendo isento da anuidade, também fico isento do pagamento
das taxas de ART?
Pergunta realizada via e-mail

CRMV-MG: A isenção do pagamento da anuidade não
implica na liberação de taxas de serviços, incluindo a
Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo obrigatórios os pagamentos relativos as mesmas.
***
Ao preencher a ART eletrônica, é solicitado um número de registro. Gostaria de saber por favor, a que este número se refere?
Pergunta realizada via facebook

CRMV-MG: O código de registro é um número fornecido
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), quando
a atividade exercida pelo contratante exige esta informação junto ao IMA. Caso a empresa não se enquadre
nesse perfil, o campo deve ser deixado em branco.
***
Contratarei um médico veterinário que será responsável pela realização de cirurgias em meu consultório. Como faço para saber
se tal profissional está autorizado a exercer este tipo de procedimento?
Pergunta realizada via e-mail

CRMV-MG: Você pode conferir informações sobre médicos veterinários e zootecnistas, acessando nosso site
para buscar informações da pessoa física em questão:
www.crmvmg.org.br.
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EDITORIAL
Prezados Colegas,
Desde que iniciamos nossa gestão à frente do CRMV-MG foram feitas previsões de
crescimento, tanto no número de profissionais, quanto de empresas registradas neste
Conselho Regional. Assim realizamos um planejamento estratégico, que deu ao CRMV-MG
uma estrutura dinâmica e moderna, capaz de atender às demandas presentes e futuras
de nossas profissões. Modernizamos a nossa sede regional, estruturada para melhor
atender aos profissionais que buscam o Conselho aqui em Belo Horizonte. Demos especial atenção aos colegas que atuam no interior de nosso Estado. Foram criadas e/
ou modernizadas sete unidades regionais, para atender, de maneira mais eficiente, os
colegas que atuam nestas regiões. Conseguimos, assim, descentralizar as ações em
diferentes localidades mineiras, onde pudemos dialogar e conhecer melhor as demandas
dos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia. O CRMV-MG tornou-se mais participativo na vida dos profissionais do interior do estado, mostrando a importância que a atual
diretoria dá à integração com os colegas de todos os rincões destas Minas Gerais.
Neste mês de março estivemos participando ativamente de todas as cerimônias de
entrega de carteiras profissionais aos novos colegas médicos veterinários e zootecnistas, realizadas nas unidades regionais e na sede em Belo Horizonte. Foram quase 500
novos profissionais que ingressaram em nossas profissões, um recorde.
Trabalhamos em busca da Valorização e Respeito profissional, participando e
apoiando eventos de interesse de nossas categorias profissionais, por meio do Programa de Educação Continuada do CRMV-MG. Centenas de colegas participaram destes
eventos. Este é um dos mais importantes programas de Educação Continuada, dentre todos
os Conselhos Regionais do Sistema CFMV/CRMVs. Paralelamente, o CRMV-MG mostrou
sua pró-atividade em ações de interesse em diversas áreas de atuação
profissional.
O compromisso desta atual
diretoria é o de trabalhar em favor
das nossas categorias profissionais,
sempre na defesa de nossas profissões. Isto nós estamos cumprindo.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente
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CAPA

Conselho registra recorde de emissão de carteiras em março
Março de 2017 está marcado como o
mês no qual o CRMV-MG realizou o maior
número de emissão e entrega de carteiras
de identificação profissional em toda a história da entidade. No total, foram expedidos
454 documentos, dos quais 370 foram entregues pessoalmente a médicos veterinários
e zootecnistas em Minas Gerais, na sede e
nas unidades regionais.
Na Unidade Regional (UR) da Zona da
Mata, em Juiz de Fora, foram expedidos 41
documentos, dos quais 35 foram entregues
em solenidade realizada no dia 13 de março.
O Conselho realizou a entrega de 160 carteiras (relativas a 210 expedidas) na sede, em
Belo Horizonte, no dia 16 de março.
Em Uberlândia, na UR do Triângulo Mineiro, foram expedidas 96 carteiras, sendo
entregues 85 durante a solenidade realiza-

da no dia 21 de março. Na UR do Norte de
Minas, expediu-se 41 carteiras, das quais 32
foram entregues durante cerimônia no dia 24
de março. O CRMV-MG realizou, por meio
da UR do Sul de Minas, a expedição de 38
carteiras, das quais 34 foram entregues pessoalmente aos profissionais da região no dia
30 de março. Encerrando as solenidades do
mês, foram entregues 24 carteiras de identificação profissional (relativas a 28 documentos expedidos) no dia 31, em Passos, na UR
do Sudoeste de Minas.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
da Silva, esteve presente em todas as solenidades e comentou o expressivo aumento
do número de ingressantes nas profissões.
“É um reconhecimento das profissões, que
estão sendo buscadas pelas novas gerações.
Essa evolução requer uma maior atenção do

Conselho na fiscalização do exercício profissional, considerando que, quanto maior o número de profissionais, mais firme e presente
deve ser nossa ação fiscalizatória. Atento às
necessidades e à competitividade do mercado,
o Conselho se antecipa com investimentos no
Programa de Educação Continuada, que visa
atualizar e aperfeiçoar os médicos veterinários
e zootecnistas em Minas Gerais”, afirmou.
Os profissionais que não compareceram
as solenidades de entrega de carteiras são
convocados pelo CRMV-MG a realizar a retirada do documento na próxima solenidade
em sua respectiva Unidade Regional ou na
sede, estando sob a penalidade de suspensão da carteira caso o documento não seja
retirado no prazo de seis meses, devendo o
profissional requerer uma nova inscrição.

Em Belo Horizonte, 160 profissionais receberam as carteiras. Participaram o
vice-presidente, dr. Bruno Divino e o chefe do setor de Fiscalização, dr. Messias Lôbo

Mais de 80 profissionais participaram da solenidade de Uberlândia, que contou
com a presença da delegada regional dra. Sueli Ribeiro

O delegado regional dr. Edson da Costa (à direita) esteve
presente na solenidade em Passos

A entrega de carteiras em Juiz de Fora teve participação do
delegado regional dr. Marion Gomes (à esquerda)

Em Montes Claros, participaram a delegada regional dra.Silene Barreto (à direita
do prof. Nivaldo) e o conselheiro dr. Affonso de Aguiar (de blazer preto)

A regulamentação das profissões foi abordada durante a solenidade realizada
em Varginha, que teve a participação do delegado regional dr. Marden Souza
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CONSELHO ATIVO

Solenidade marca início das comemorações dos 85 anos da EV-UFMG
No dia 09 de março, o CRMV-MG participou da cerimônia que iniciou as comemorações relativas aos 85 anos da Escola de
Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (EV/UFMG). O evento foi realizado
no Campus Pampulha, em Belo Horizonte,
ocasião em que o Conselho foi representado
pelo presidente prof. Nivaldo da Silva e pelo
tesoureiro dr. João Ricardo Albanez. Também
participaram da cerimônia o reitor da UFMG,
prof. Jaime Arturo Ramírez e o prof. Francisco
Carlos Faria Lobato, orador do evento.
Na oportunidade, foram outorgados os títulos de professor emérito aos docentes Vera
Alvarenga Nunes e Rômulo Cerqueira Leite.
O diretor da EV-UFMG, prof. Renato de Lima

Santos, destacou as diretrizes da Escola, que
é referência no Brasil. “Olhamos para o futuro com coragem e infinita motivação para
renovar, transformar e aperfeiçoar, de maneira propositiva, buscando estratégias que
nos coloquem entre as melhores escolas de
veterinária do mundo”, afirmou.
Um ciclo de palestras está sendo realizado em virtude dos 85 anos da EV-UFMG,
sendo proferida uma palestra por mês, entre
os meses de março e novembro. O presidente
do CRMV-MG prof. Nivaldo da Silva, será um
dos palestrantes no dia 29 de junho, ocasião
em que abordará o tema: “O médico veterinário na sociedade contemporânea: desafios
e oportunidades”.

Da esquerda para a direita: profª. Sandra Gesteira; prof.
Rômulo Cerqueira; profª. Vera Alvarenga Nunes; prof.
Nivaldo da Silva e prof. Renato de Lima Santos

Fazu apresenta ao CRMV-MG projetos de ensino das Ciências Agrárias
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, esteve reunido com o supervisor
acadêmico da Fazu (Faculdades Associadas
de Uberaba), dr. Alexandre Lúcio Bizinoto, e
o consultor de educação superior da Fazu,
Francisco Botelho.
O encontro ocorreu no dia 09 de março, na
sede do Conselho, em Belo Horizonte. Durante
a reunião, a Fazu apresentou ao CRMV-MG um
breve escopo de propostas de novos cursos

na área de Ciências Agrárias. Dada a relevância do tema, houve um consenso na realização de um novo encontro entre as partes,
para esclarecimento sobre os projetos pedagógicos elaborados.
O presidente do CRMV-MG ressaltou a
importância de a entidade ter conhecimento
do panorama do ensino da Medicina Veterinária e da Zootecnia em Minas, assim como
de cursos que interagem com estas áreas.

Da esquerda para a direita: dr. Alexandre Lúcio Bizinoto;
prof. Nivaldo da Silva e dr. Francisco Botelho

Alunos da EV-UFMG participam de aula realizada pelo Conselho
No dia 17 de março, o chefe do setor de Fiscalização do CRMV-MG, dr. Messias Lôbo, esteve
presente na Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais (EV-UFMG), onde ministrou uma aula acerca das atribuições do
Conselho e das áreas de atuação profissional
dos médicos veterinários. A atividade foi direcionada a 55 alunos da turma do primeiro
período do curso de Medicina Veterinária,
contando com a participação da profª. Simone Koprowski Garcia, responsável pela disciplina “Profissiografia do Médico Veterinário”.
“Foi uma aula muito proveitosa, os alu-

4 |

nos gostaram da abordagem e puderam
conhecer, além das importantes atribuições
do CRMV-MG, as diversas áreas de atuação
profissional que a Medicina Veterinária proporciona, tendo uma dimensão para além da
vida acadêmica”, comentou profa. Simone.
Dr. Messias avaliou como sendo importante a interação do CRMV-MG com os graduandos da Medicina Veterinária. “Esse contato é sempre muito enriquecedor. Considero
que existe uma troca possibilitada pela aproximação entre o Conselho de Classe e os estudantes. Pelo fato de representar uma opor-
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tunidade de levar os estudantes a conhecer
que as nossas profissões são regulamentadas
por lei; que os Conselhos fiscalizam o exercício
profissional e que irão acompanhar a vida deles
quando estiverem atuando”, afirmou.

Atividade reuniu mais de 50 alunos

Conselho Ativo

Aprimoramento da Fiscalização em pauta no Sistema CFMV/CRMVs
O CRMV-MG participou do Seminário de
Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs, realizado entre os dias 07 e 09 de março, na sede
do CRMV-GO, em Goiânia (GO). Estiveram
reunidos integrantes do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) e representantes
de 23 conselhos regionais. O CRMV-MG esteve
representado pelo chefe do setor de Fiscalização, dr. Messias Lôbo.
Após três dias de intenso trabalho, participantes do Seminário de Fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs traçaram um novo plano
de ação para a fiscalização do exercício da
Medicina Veterinária e da Zootecnia no país.
A partir dos depoimentos dos profissionais
responsáveis pelo serviço de fiscalização, surgiram também dúvidas sobre o processo, que
foram sanadas ao longo de palestras e debates. Os participantes puderam conhecer a fundo a legislação pertinente à fiscalização e sua
aplicação neste processo, como a Resolução
CFMV nº 1.015, que estabelece condições para

o funcionamento de estabelecimentos médicoveterinários.
Com base nos exemplos mais comuns
encontrados pelos fiscais, o secretário-geral
do CFMV, Marcello Roza, explicou aos profissionais como a norma deve ser aplicada, e os
motivos das exigências. Os participantes passaram também por um treinamento do processo operacional padrão de fiscalização, e puderam conhecer melhor a cultura organizacional
adotada na construção do modelo, concluído
no final do ano passado. “Não estamos só mudando a forma de fiscalizar. Estamos transformando a cultura de cada um dos regionais, que
estão aprendendo a trabalhar através de uma
ferramenta de gestão”, apontou Isabela Llurda,
da Assessoria Estratégica do CFMV.

atuação para auxiliar os regionais no trabalho de controle da atuação de profissionais e
empresas. O caminho será traçado de acordo
com os relatos dos representantes dos CRMVs
apresentados durante o evento.
Os representantes dos regionais detalharam dificuldades técnicas, legais e estruturais
encontradas no processo de fiscalização, e
também registraram sugestões baseadas nas
próprias experiências, que serão avaliadas e
implementadas em futuras ações do CFMV,
como a produção de um manual nacional para
guiar o trabalho dos profissionais dos CRMVs.

Plano de ação
O último dia do encontro foi dedicado à
construção de um plano de ação que servirá
de base para a elaboração de um modelo de

O Conselho esteve representado pelo chefe do setor de
Fiscalização, dr. Messias Lôbo (à esquerda)

TRABALHO INTENSO MARCA REUNIÕES PLENÁRIAS DO CRMV-MG
Nos dias 06 e 29 de março, o CRMV-MG
realizou, respectivamente, a 484ª e 485ª edições da Reunião Plenária, na sede da entidade, em Belo Horizonte. Os encontros reuniram
Diretoria e Corpo de Conselheiros.
Na primeira reunião, o representante da
A+ Corretora, Luis Missura, proferiu palestra
apresentando ao CRMV-MG o serviço de seguro profissional oferecido pela empresa. O
CRMV-MG analisará a proposta considerando os benefícios aos médicos veterinários que
atuam em Minas Gerais.“Desenvolvemos um
seguro de responsabilidade civil profissional
para a área da Medicina Veterinária, que
atua em casos de ações judiciais contra os
profissionais. Trata-se de um produto específico para esta categoria. Esta pode ser uma
tendência se considerarmos o crescimento

do número de processos contra médicos veterinários”, afirmou Missura.
Na reunião Plenária n° 485, o tesoureiro do CRMV-MG, dr. João Ricardo Albanez,
apresentou o Relatório de Gestão 2016, o
qual foi discutido e aprovado. De acordo com
a apresentação, o Conselho conseguiu cumprir as principais metas de trabalho planejadas para 2016.
Em ambas as Plenárias foi abordada a participação do Conselho em eventos, totalizando
17 no período entre fevereiro e março, tais
como o Workshop sobre Influenza Aviária, o
Seminário de Fiscalização e a Mesa Redonda
sobre Febre Amarela, entre outros.
No que se refere à movimentação de
pessoas físicas e jurídicas, foram analisados
430 registros de médicos veterinários e 10

de zootecnistas, além de 106 empresas. Nas
reuniões também foram avaliados 77 cancelamentos de inscrições e, ainda, a concessão
de 29 isenções.
Por fim, somando-se os dois encontros,
Diretoria e Corpo de Conselheiros analisaram
71 defesas contra Autos de Infração emitidos
pelo CRMV-MG, assim como apreciaram 110
recursos contra Autos de Multas.

Participaram das reuniões diretoria
e corpo de conselheiros
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educação continuada

Curso debate criação e manejo de fauna silvestre em cativeiro
Entre os dias 13 e 18 de março, o Instituto de Pesquisa e Conservação Waita realizou
o II Curso Teórico Prático sobre Criação e Manejo de Fauna Silvestre em Cativeiro. O evento ocorreu no auditório do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), em Belo Horizonte (MG)
e contou com o apoio do CRMV-MG por meio
do Programa de Educação Continuada.

As atividades difundiram conhecimentos
sobre este assunto que, apesar de ser regulamentado no Brasil, é pouco conhecido pela
sociedade. A médica veterinária, analista
ambiental do Instituto Estadual de Florestas
(IEF), dra. Érika Procópio, abordou a legislação ambiental que rege a criação de animais
silvestres em cativeiro.

Evento contou com o apoio do CRMV-MG por meio do
Programa de Educação Continuada

Nefrologia e Urologia Veterinárias em pauta no CINUV
O CRMV-MG participou da abertura do
Congresso Internacional de Nefrologia e Urologia Veterinárias (CINUV), no dia 08 de março, na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), em Belo Horizonte. O evento foi realizado pelo Colégio Brasileiro de Nefrologia
e Urologia Veterinárias (CBNUV), reuniu mais
de 300 participantes no primeiro dia e ocorreu até o dia 10 de março, contando com o
apoio do Programa de Educação Continuada
do CRMV-MG.
Além do presidente do CRMV-MG, prof.

Nivaldo da Silva, participaram do Congresso
o diretor da Escola de Veterinária (EV-UFMG),
prof. Renato Lima Santos e o presidente do
CBNUV, Júlio Cambraia Veado. Também estiveram presentes o presidente da Anclivepa Minas, dr. Abílio Rigueiro Domingos; e os conselheiros do CRMV-MG dr. Affonso Aguiar Júnior
e dr. Rubens Antônio Carneiro.
O CINUV contou com uma programação
de palestras de profissionais de destaque
nas áreas, no Brasil e em outros países, proporcionando atualização profissional.

Da esquerda para a direita: o conselheiro dr. Affonso
Aguiar Júnior, prof. Nivaldo da Silva e o presidente do
CBNUV, dr. Júlio Cambraia

Capacitação sobre Esporotricose é realizada com o apoio do CRMV-MG
A Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais (EV-UFMG) realizou,
no dia 07 de março, um curso de capacitação
sobre Esporotricose. O evento foi realizado
pelo Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da EV-UFMG, com apoio do CRMV-MG
por meio do Programa de Educação Continuada.
O curso contou com aulas teóricas, práti-

cas e laboratoriais. Cerca de 50 profissionais do
serviço de saúde foram instruídos e se capacitaram com técnicas de vigilância para o combate
da doença. A profª Danielle Ferreira ressaltou
que “a ideia surgiu a partir de uma demanda da
Prefeitura de Belo Horizonte, devido ao aumento
de casos de Esporotricose no final do ano passado em uma região específica da capital, e mais
recentemente em outros lugares também”.

Mais de 50 profissionais participaram do curso

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Os interessados em obter apoio do CRMV-MG, por meio do Programa de Educação Continuada, para a realização de eventos que ocorrerão no segundo semestre de 2017 devem enviar o pedido até o dia 31 de maio. Para a solicitação, é necessário preencher o formulário
disponível no site do Conselho, conforme a Resolução CRMV-MG n° 355/2015. Os projetos recebidos serão avaliados pela Diretoria e
Corpo de Conselheiros em Reunião Plenária.
No primeiro semestre de 2017, estão sendo apoiados 25 eventos em todas as regiões do estado de Minas Gerais, englobando diversas
temáticas para contemplar os mais variados perfis profissionais. O Programa é mantido pelo Conselho com o objetivo de incentivar ações
que promovam a atualização técnica dos médicos veterinários e zootecnistas, através de apoio institucional e/ou financeiro.
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saúde pública

Febre Amarela é tema de Mesa Redonda na UFLA
No dia 14 de março, o CRMV-MG participou de uma Mesa Redonda na Universidade
Federal de Lavras (UFLA) que teve como tema
a Febre Amarela. O evento foi realizado no
salão de convenções da Universidade, sob a
coordenação do Núcleo de Estudos Uma Saúde, do Departamento de Medicina Veterinária (DMV) da UFLA, contando com o apoio do
Conselho por meio do Programa de Educação
Continuada.
Participaram das discussões os especialistas em vacinação contra a Febre Amarela
dr. Olindo Assis Martins e dra. Andréa Teixeira Carvalho, da Fiocruz; dra. Monique Borsato
Silva Filardi, secretária Regional de Saúde de
Varginha; a profª. Christiane Maria Barcellos
da Rocha, do DMV/UFLA, dentre outros profissionais.
Dra. Andréa ressaltou a necessidade dos
profissionais da área de saúde estarem atentos aos sintomas da doença, uma vez que alguns deles podem ser confundidos com os de
outras enfermidades. “Em algumas situações,
os sintomas são tão difíceis que o paciente
morre e descobre o motivo depois”, afirmou.
“O apoio do Conselho foi fundamental
para realizarmos o evento, desde a identidade visual até a divulgação. A Mesa Redonda
contou com a participação de um público diverso, com especialistas, médicos veteriná-

rios, docentes, alunos e público externo, que
expuseram suas dúvidas relativas ao tema,
sendo sanadas durante a mesa redonda”, afirmou dra. Elaine Dorneles, professora do DMV/
UFLA e coordenadora do evento.
O Conselho esteve representado pelo presidente prof. Nivaldo da Silva, que ressaltou
a importância do evento. “O CRMV-MG tem
um amplo Programa de Educação Continuada,
no qual se insere perfeitamente essa mesa
redonda sobre Febre Amarela. O Conselho
está presente pois assim estamos trabalhando para que os colegas médicos veterinários
e zootecnistas possam conhecer mais sobre a
doença que estamos vivenciando em Minas.
Apesar de ser conhecida, a Febre Amarela persiste e deve ser vista e combatida com o olhar
da saúde única”, destacou.

Evento reuniu especialistas no combate à Febre Amarela

Febre Amarela
Segundo dados da Secretaria Estadual
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), ao fim
do primeiro trimestre de 2017, haviam sido
confirmados 137 mortes em virtude da Febre
Amarela. O balanço da secretaria apontou
que 1.124 casos foram notificados, dos quais
376 foram confirmados. Este é o pior surto de
febre amarela já registrado no estado. Conforme a SES, na maior parte dos casos notificados, as pessoas tiveram os sintomas entre
os dias 8 e 21 de janeiro de 2017.
A Febre Amarela é uma doença infecciosa causada por vírus e transmitida por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti (em
áreas urbanas) e o Haemagogus (em áreas
rurais), que são infectados ao picar uma pessoa ou animal com a doença, transmitindo-a
para quem ele picar. Segundo o Ministério
da Saúde, a transmissão da Febre Amarela no
Brasil não ocorre em áreas urbanas desde 1942.
A doença é considerada aguda, apresentando
sintomas como febre, fadiga, náuseas, hemorragia e perda de apetite.
O médico veterinário tem um papel fundamental na saúde pública quanto ao combate da Febre Amarela. Neste âmbito, os profissionais atuam na elaboração de ações de
prevenção e controle de doenças e agravos,
estabelecendo avaliações epidemiológicas.

CRMV-MG renova representantes no Conselho Estadual de Saúde
Em ofício enviado ao Conselho Estadual de
Saúde de Minas Gerais (CES-MG), o CRMV-MG
manteve seus atuais representantes na entidade. O médico veterinário dr. José Renato de Rezende Costa e a suplente, médica veterinária
dra. Maria Emília Chaves, que teriam a nomeação expirada no mês de março, foram mantidos
em suas respectivas funções.
“O grande número de profissionais médicos veterinários, que hoje ocupam importantes áreas para a sociedade (epidemiologia,
controle de zoonoses, vigilância sanitária
e ambiental) nos trazem cada vez mais interesse na integração e cooperação para o

fortalecimento da saúde pública”, afirmou dr.
José Renato, que ocupará este cargo durante
mandato de dois anos. O CRMV-MG é um dos
poucos Conselhos integrantes do Sistema
CFMV/CRMVs com assento em um Conselho
de Saúde.

CES-MG
O Conselho Estadual de Saúde de Minas
Gerais é uma instância essencial para o funcionamento das políticas públicas de saúde.
Sua missão é promover e defender o Sistema
Único de Saúde de Minas Gerais, enquanto
sua visão é ser referência na tarefa de par-

ticipar no aprimoramento e qualificação dos
atores e agentes públicos de controle social
do Estado. O Conselho busca permanentemente uma agenda atualizada em relação às
necessidades de saúde da população de Minas Gerais, levando e elevando essa agenda
ao patamar nacional.

Dr. José Renato representou o Conselho na 20ª
Reunião Plenária Nacional de Conselhos de Saúde
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quem faz
Conheça os profissionais que atuam no CRMV-MG e ajudam a impulsionar o crescimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia em
Minas. Nesta edição, conheça Raimunda Souza, responsável pelo setor de Recursos Humanos (RH).
“O Conselho pra mim é uma grande família, uma segunda casa. Tenho amizade,
consideração e respeito por todos. Para um
ambiente de trabalho saudável, devemos
saber que cada um tem uma personalidade
diferente”, é o que afirma Raimunda Maria
de Souza, funcionária que atua há mais de
40 anos no Conselho. Em todo este tempo,
Raimunda vivenciou momentos marcantes na
história da entidade; desde 5 de janeiro de
1977, quando o Conselho ainda funcionava
em sua primeira sede, localizada no bairro
Funcionários, em Belo Horizonte.
A atual técnica administrativa responsável pelo setor de RH desempenhava múltiplas funções. “No início o Conselho era pequeno. Eu fazia todas as atividades, desde o
atendimento ao público até o auxílio na parte
financeira, passando pelo arquivamento de
documentos e o contato com as delegacias
regionais”, afirma Raimunda. Sem o aparato tecnológico, o trabalho rotineiro era mais
difícil, segundo ela. “Tudo era datilografado.
Quando chegava o mês de janeiro, ninguém
podia sair de férias pois era a época do paga-

mento das anuidades. Enviávamos os ofícios
de pagamento junto aos boletos, de modo
que era preciso separar e envelopar para
cada profissional ou empresa inscrita. Além
disso, o pagamento era feito pessoalmente.
Dava trabalho demais, era tudo muito cansativo.” No fim da década de 1990, as inovações tecnológicas contribuíram para o aprimoramento das tarefas do dia a dia, apesar
do período de adaptação. “No início eu fiquei
assustada, porque era tudo muito novo. Fiquei com medo de não dar certo, mas fazendo curso de informática ficou muito mais fácil
para pegar a prática. A tecnologia melhorou
muito, tornou tudo mais fácil”.
Responsabilidade, paciência, proatividade, serenidade e bom relacionamento interpessoal fazem de Raimunda uma funcionária
querida por todos. Ela afirma que é necessário saber conciliar a vida pessoal e a profissional. “É preciso sabedoria para dividir, a
hora do trabalho é a hora do trabalho. Saio de
casa e não trago problema para o serviço e
também não levo problemas do serviço para
a casa. Procuro manter a calma, estar bem

Raimunda Souza atua no CRMV-MG há mais de 40 anos

com todo mundo tanto em casa como aqui”.
Mãe de um filho, tornou-se avó em janeiro de
2017 e se considera, a cada dia, uma pessoa
mais realizada. “Meu relacionamento familiar é ótimo, somos unidos e sou uma pessoa
que me dedico demais à família. Nas horas
vagas, gosto de passear, viajar, praticar esportes e ir à academia”. A dedicação também
é um atributo presente no ambiente de trabalho. Sua postura é reconhecida por todos
aqueles que têm em Raimunda um exemplo
pessoal e profissional a ser seguido.

AVISO OFICIAL DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG), autarquia federal criada pela Lei nº 5.517, de
23.10.1968, para fiscalizar o exercício da profissão de Médico Veterinário, em cumprimento à Decisão prolatada no Processo Ético-Profissional
nº 06/2015, no qual figura como Denunciante a Senhora EUNICE BRAULIO, e como Denunciado o Médico Veterinário GERALDO SÁVIO RIBEIRO
– CRMV-MG nº 4938, serve-se do presente para aplicar ao DENUNCIADO a penalidade disciplinar de Censura Pública, em publicação oficial,
nos termos da alínea “c” do artigo 33 da Lei nº 5.517, de outubro de 1968, por ter ficado comprovado a infração disciplinar aos artigos 1º, art.
3º, art. 4º, art. 5º, art. 6º - inciso X; art. 13 – incisos IX e XII; art. 14 - incisos I, V e VI e art. 24 – inciso I, do Código de Ética do Médico Veterinário, aprovado pela Resolução nº 722, de 16 de agosto de 2001, do egrégio Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), acompanhada
da Multa pecuniária no valor de R$2.400,00(dois mil e quatrocentos reais), na forma do § 3º do artigo 5º da Resolução CFMV nº 682, de 16
de março de 2001, alterada pelo artigo 2º da Resolução nº 1108, de 20 de maio de 2016, tudo de conformidade com a DECISÃO prolatada na
Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 15(quinze) de dezembro de 2016. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Belo Horizonte, 23
de fevereiro de 2017.
Méd. Vet. NIVALDO DA SILVA
CRMV-MG nº 0747
Presidente
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