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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:
Esqueci minha senha de acesso ao sistema no site do CRMV-MG
e não consigo recuperá-la pelo link gerador de uma nova
senha. Como faço para recuperá-la?
Pergunta realizada via facebook

CRMV-MG: Caso o campo “esqueci minha senha” apresente problemas, o profissional deve entrar em contato com o setor de Registros do CRMV-MG através do
e-mail: setorregistro@crmvmg.gov.br
***
Posso averbar uma Anotação de Responsabilidade Técnica Eletrônica sem que a empresa esteja registrada junto ao CRMV-MG?
Pergunta realizada via portal CRMV-MG

CRMV-MG: Sim. Entretanto, posteriormente, a empresa
deve providenciar o envio dos documentos necessários
para a realização do registro junto ao CRMV-MG, conforme
o estabelecido na Lei CFMV n° 5.517, caso tenha atividade
peculiar a Medicina Veterinária ou a Zootecnia.
***
Sou um Responsável Técnico e gostaria de saber, de quem é a responsabilidade do pagamento da taxa de averbação da Anotação
de Responsabilidade Eletrônica, do profissional ou da empresa?
Pergunta realizada via e-mail

CRMV-MG: A responsabilidade do pagamento da taxa
deve ser negociada entre empresa e responsável técnico. De forma geral, a empresa deve fazer o pagamento.
***
Estou encontrando dificuldades para o preenchimento de
uma renovação da ART-e no site do CRMV-MG. Gostaria de
saber se existe algum tutorial que possa me instruir melhor?
Pergunta realizada via facebook

CRMV-MG: Está disponível no site do Conselho um manual de utilização da ART-e, que contempla instruções para
o preenchimento do documento. Para acessá-lo, basta clicar
na aba “acesse seu cadastro” na página principal e, posteriormente no link “Como realizar a criação ou Renovação de uma
ART-e”, a quarta instrução de serviços disponível na página.
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EDITORIAL
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A Medicina Veterinária e a Zootecnia cada vez mais se consolidam como
profissões essenciais para o desenvolvimento de nosso País. A despeito de atuarmos em áreas específicas, com especial ênfase para a participação das duas profissões no agronegócio brasileiro, as ações dos médicos veterinários e dos zootecnistas se fazem presentes em várias outras áreas de significativo valor. Entre elas
destacamos o bem-estar animal, a biotecnologia, o meio ambiente e a produção
sustentável de alimentos. Isso sem falar de uma atividade intrínseca à Medicina
Veterinária que é a Clínica Médica, tanto em animais de companhia, como nos
animais de produção, bem como a Saúde Pública Veterinária.
Participando deste processo de consolidação, o CRMV-MG instituiu o Programa de Educação Continuada que, a cada mês, apoia eventos técnico-científicos,
todos voltados para a atualização e aperfeiçoamento profissional de médicos veterinários e de zootecnistas. Neste mês de abril diversos eventos de grande porte
ocorreram em Minas Gerais, apoiados que foram pelo Conselho. Destacamos os
Simpósios Internacional do Cavalo Atleta (SIMCAV) e o de Melhoramento Animal,
além do Curso de Manipulação e Cortes de Carnes.
O contato do CRMV-MG com os futuros profissionais também foi destaque
nesse mês de abril. O Conselho recebeu graduandos de Medicina Veterinária
em sua sede em Belo Horizonte, bem como foram ministradas palestras sobre
“Saúde única e o papel do médico veterinário” e o “Mercado de trabalho e a
ética profissional”, com mais de 600 participantes. Cumpre, pois, o CRMV-MG
seu papel de catalisador das atividades profissionais dos atuais e dos futuros
profissionais, todas direcionadas para o bom exercício das profissões.
Inúmeras outras ações foram também desenvolvidas pelo Conselho de
Classe na fiscalização e na defesa das prerrogativas das duas profissões, conforme estabelecidas pelas leis nº 5517/68 e 5550/68, que regulamentam o exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, respectivamente. Isto é Valorização
e Respeito Profissional. E foram esses os compromissos assumidos junto àqueles
que nos elegeram com mais de 85% de votos para fazer a gestão deste Conselho
de Classe.
Em nome dos Conselheiros, Diretores e dos Servidores desta Autarquia Federal agradecemos as contínuas manifestações de apoio a esta Gestão 20152018. Elas nos dão a certeza de que estamos no caminho certo.
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CAPA

VIII SIMCAV reúne 350 participantes em Belo Horizonte
O cavalo atleta merece um olhar diferenciado dos médicos veterinários e zootecnistas, para assegurar o alto nível de competitividade e o bem-estar animal. Atento a
necessidade da constante atualização dos
profissionais que atuam na área, o Conselho
apoiou, por meio do Programa de Educação
Continuada, a oitava edição do Simpósio
Internacional do Cavalo Atleta (SIMCAV). O
evento ocorreu entre os dias 20 e 23 de abril
na Universidade Federal de Minas Gerais, reunindo cerca de 350 participantes.
O VIII SIMCAV foi realizado no intuito de
agregar o que existe de melhor e mais moderno em termos de conhecimento técnico nas
áreas de produção, reprodução, tratamento
médico e treinamento do cavalo de esporte
e oferecer este conteúdo aos profissionais
que se dedicam ao cavalo. O Simpósio contou com palestras, mesas redondas e cursos
práticos, onde foram abordados temas como:
bloqueios anestésicos; andrologia e ginecologia equina; diagnósticos de lesões da coluna
e pelve; terapias cirúrgicas para o tratamento
de tendinopatias; aplicabilidade da medicina
regenerativa no Brasil, entre outros assuntos.
Durante os três dias de evento, também
foram realizadas apresentação dos trabalhos
aprovados pela comissão científica, com premiação dos melhores classificados, assim
como uma feira de produtos, serviços e equipamentos de empresas parceiras. Participaram das atividades o diretor da EV-UFMG,
prof. Renato de Lima Santos, dentre outros
professores, estudantes, empresários e profissionais do ramo. O CRMV-MG esteve representado pelo presidente, prof. Nivaldo da
Silva e pelo conselheiro médico veterinário
dr. José Carlos Pontello Neto.
O presidente do Conselho salientou a importância de a entidade apoiar mais uma edição do SIMCAV. “Em sua parceria com a Escola de Veterinária, o Conselho tem apoiado
a realização dos Simpósios no entendimento
de sua relevância para a atualização profissional dos médicos veterinários e zootecnistas que atuam neste segmento”, afirmou.

CAVALO ATLETA
De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui
mais de 5,4 milhões de equinos, número que
o torna o quarto maior país do mundo neste
segmento. O estado de Minas Gerais possui
o maior rebanho brasileiro, composto por cerca de 780 mil cabeças. Predominantemente
usados para atividades rurais, os cavalos também são utilizados em competições de salto,
corrida, polo equestre, atrelagem, volteio, prova
de rédeas entre outros. O hipismo também se
destaca na área, sendo um esporte de competições que integra o programa dos Jogos
Olímpicos desde a edição de Paris, em 1900.
O treinamento aeróbico dos animais deve
ser constante, para manter o preparo físico,
enquanto o exercício de salto deve ser mais
moderado, para evitar o desgaste do animal.
Sua vida profissional começa por volta dos 3
anos de idade, durando até uma década. Para
a garantia da performance, sua alimentação
e suplementação requer uma atenção especial, assim como sua saúde cardíaca e respiratória. Para tanto, os médicos veterinários
e zootecnistas têm um papel fundamental
para assegurar o bem-estar animal levando
em consideração a garantia do alto nível de
competitividade.

ANAIS SIMCAV
Tendo em vista a relevância das temáticas abordadas no VIII SIMCAV, o Conselho
realizou, mais uma vez, a publicação impressa dos principais trabalhos científicos por
meio da edição do Suplemento Especial da
Revista V&Z em Minas. Contendo 156 páginas, o documento apresenta resumos e relatos simples e expandidos referentes aos temas: clínica e cirurgia, comportamento e bem
estar, fisiologia do exercício, nutrição e reprodução. “O Conselho divulga este material
ciente de sua relevância para a atualização
técnico-profissional dos médicos veterinários
e dos zootecnistas mineiros”, avalia o presidente da entidade, prof. Nivaldo da Silva.

Diretor da EV-UFMG, prof. Renato de Lima Santos (esq.)
e o presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva (dir.)

Os Anais do evento estão disponíveis na íntegra
para download no site do CRMV-MG

“O Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Minas
Gerais divulga os Anais do
Simpósio Internacional do Cavalo
Atleta ciente de sua relevância
para a atualização técnico-profissional dos médicos veterinários
e dos zootecnistas mineiros
que atuam na equideocultura”
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CONSELHO ATIVO

Fórum debate o ensino da Medicina Veterinária no Brasil
A Acreditação dos Cursos de Medicina
Veterinária é um projeto desenvolvido pelo
CFMV no intuito de estabelecer o reconhecimento formal da competência de programas
de ensino de uma determinada instituição. O
assunto esteve em pauta no Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina
Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.
O encontro ocorreu nos dias 03 e 04 de
abril, na sede do CFMV, em Brasília (DF), ocasião em que o CRMV-MG esteve representado pelos médicos veterinários dr. Eustáquio
Resende Bittar e dr. Adolfo Firmino da Silva
Neto. Também participou do Fórum o conse-

lheiro do CRMV-MG e membro da Comissão
Nacional de Educação da Medicina Veterinária (CNEMV), dr. João Carlos Pereira Silva.
Essa foi a primeira edição do evento,
que teve a participação de representantes
de 18 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. O Fórum foi uma oportunidade de
compartilhamento dos resultados do projeto
de Acreditação dos Cursos de Medicina Veterinária, definindo uma estratégia conjunta
de atuação.
O processo será de caráter voluntário e
não substitui o reconhecimento já realizado
pelo Ministério da Educação (MEC). Os cri-

térios a serem empregados pelo CFMV são
específicos para a avaliação de cursos e
possuem consenso mundial, como da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e de
outros órgãos acreditadores europeus e norte-americanos.

Representantes do CRMV-MG, dr. Eustáquio Resende
Bittar (ao centro) e dr. Adolfo Firmino da Silva Neto (esq.)

CONSELHo estreita relações com estudantes de graduação
O contato com o CRMV-MG durante a
graduação é uma oportunidade de os estudantes da Medicina Veterinária e da Zootecnia ampliarem seus conhecimentos sobre o
Conselho de Classe que regulamenta suas
respectivas profissões. Considerando a importância de estreitar relações com alunos e
instituições de ensino, o CRMV-MG realizou
duas palestras direcionadas a mais de 100 graduandos em Medicina Veterinária, ocasiões em
que foram abordadas as funções da entidade e
o panorama atual do mercado de trabalho.
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 realizou palestra sobre o papel do Conselho

e as áreas de atuação dos médicos veterinários. Na oportunidade, estiveram presentes
55 estudantes.
Já no dia 03 de abril, o presidente do
Conselho, prof. Nivaldo da Silva, realizou palestra para 62 alunos do Centro Universitário
Newton Paiva, com a temática “Mercado de
trabalho e a ética na Medicina Veterinária”.
Os graduandos também estiveram presentes
na sede do CRMV-MG, no dia 07 de abril,
ocasião em que assistiram a uma palestra
proferida pelo prof. Nivaldo e puderam conhecer as dependências da entidade.
O presidente do CRMV-MG ressaltou a
importância de os alunos terem conhecimento sobre o papel do Conselho e das áreas
de atuação profissional. “É importante que

os ingressantes no curso saibam das diversas
vertentes mercadológicas proporcionadas pela
Medicina Veterinária e que sejam norteados
pela ética profissional, conhecendo as atribuições de seu Conselho de Classe”, afirmou.

Professores e alunos da Newton Paiva
visitaram a sede do CRMV-MG

CRMV-MG entrega carteiras de identificação profissional
Dando continuidade ao expressivo número de emissão de carteiras de identificação profissional aos médicos veterinários e
zootecnistas em Minas Gerais, o CRMV-MG
realizou, no mês de abril, a emissão de 31 documentos.
No dia 10 de abril, as carteiras foram entregues, por meio da Unidade Regional (UR)
Vale do Aço, em solenidade realizada no mu-
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nicípio de Ipatinga. Já no dia 26 de abril, os
profissionais receberam o documento na UR do
Sudoeste de Minas, no município de Passos.
Nas cerimônias, participaram, respectivamente, os delegados regionais médicos veterinários dr. Rômulo Nascimento e dr. Edson
da Costa.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
da Silva, esteve presente nas duas solenidades.
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Solenidade realizada em Ipatinga entregou
22 carteiras de identificação profissional

Conselho Ativo

Conselho e EV-UFMG fortalecem parcerias
“Esta união tem trazido ao longo dos anos
muito proveito para a os médicos veterinários
e zootecnistas em Minas Gerais, e com isso,
toda a sociedade ganha”, afirmou o presidente
do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, durante
reunião com o diretor da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais
(EV-UFMG), prof. Renato de Lima Santos e o
presidente da Comissão Organizadora dos 85
anos da Instituição, prof. Roberto Baracat.
O encontro ocorreu no dia 03 de abril, na
sede do CRMV-MG, em Belo Horizonte. Os professores estiveram reunidos com a finalidade
de alinhar a continuidade da parceria existente, com enfoque nas atividades comemorativas
dos 85 anos da Escola e no apoio a eventos por
meio do Programa de Educação Continuada.
“Neste ano comemorativo dos 85 anos da Escola de Veterinária, é importante reforçarmos
a parceria com o Conselho e além disso dar
visibilidade a essa interação tão construtiva
que tem ocorrido ao longo do tempo”, afirmou
prof. Renato.
A publicação dos Cadernos Técnicos, importante ferramenta de atualização técnico-

científica provomida pelo CRMV-MG em parceria com a EV-UFMG, também esteve na pauta
das discussões. “Foi uma reunião bastante proveitosa, do ponto de vista dos interesses que
temos em comum, relacionados as edições de
Cadernos Técnicos e a realização de eventos
em prol do crescimento da Medicina Veterinária e Zootecnia em Minas e no Brasil”, avaliou
o presidente do CRMV-MG.
O diretor da Escola de Veterinária lembrou
a importância da Instituição para o crescimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia em
Minas. “Somos a primeira instituição da área
no estado, e com isso praticamente todas as
pessoas que historicamente contribuíram para
a expansão desta área de alguma forma tiveram interação com a Escola de Veterinária da
UFMG. Temos uma interação muito forte com
a área de Zootecnia, embora não tenhamos o
curso de graduação na Escola, dispomos de
um Departamento de Zootecnia muito ativo,
com um programa de pós-graduação bastante
tradicional e histórico e que contribui para a
consolidação da área”, destacou prof. Renato.

Ciclo de Palestras
Conceituada como a instituição que oferece o melhor curso de graduação em Medicina
Veterinária do país pelo Ranking Universitário
Folha 2016, a Escola de Veterinária da UFMG
promove, em comemoração aos 85 anos, um
ciclo de palestras voltado para o aperfeiçoamento profissional dos médicos veterinários
e zootecnistas. O presidente do Conselho será
um dos palestrantes, no dia 29 de junho, ocasião em que abordará o tema: “O médico veterinário na sociedade contemporânea: desafios
e oportunidades”.

Estiveram reunidos os professores Roberto Baracat
(esq.), Renato de Lima Santos (centro) e
Nivaldo da Silva (dir.)

CRMV-MG manifesta-se quanto ao PL 3813/2016, arquivado na ALMG
Publicado em outubro de 2016, o Projeto de Lei n° 3813/2016, que dispõe sobre os
serviços comerciais de banho e tosa em animais domésticos de pequeno e grande portes
no estado de Minas Gerais, foi arquivado,
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), no dia 05 de abril.
O PL 3813/2016 tinha a finalidade de tornar obrigatória a instalação de sistemas de
monitoramento de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais destinados a exibição,
tratamento, higiene e estética de animais
domésticos, como pet-shops, clínicas veterinárias e similares.
Entretanto, no dia 29 de março, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da ALMG
concluiu pela antijuridicidade, inconstitucio-

nalidade e ilegalidade do Projeto. A CCJ justificou a decisão afirmando que “a pretensão
de se obrigar estabelecimentos comerciais
que lidam com animais domésticos a instalarem sistema de monitoramento de áudio e
vídeo, importa em restrição desproporcional
à livre iniciativa, pelo que viola este princípio
fundamental da ordem econômica”.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, parabenizou a CCJ, concordando com sua justificativa. “Parabenizamos
a Comissão de Constituição e Justiça pela
decisão. Felizmente o projeto foi considerado inconstitucional, contudo, salientamos a
preocupação devemos ter para que projetos
como este não venham a prosperar no futuro. Além de inconstitucional e ilegal, trata-se

de uma invasão de privacidade no trabalho
dos profissionais da Medicina Veterinária, o
que não se verifica em outras profissões”,
avaliou.

CCJ concluiu pela inconstitucionalidade do projeto
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educação continuada

CRMV-MG realiza iii curso de manipulação e corte de carnes
A precisão na manipulação e no corte
de carnes é essencial para a preservação
da qualidade do alimento. Para contemplar
a atualização técnica dos profissionais que
atuam neste segmento, o CRMV-MG realizou, por meio da Comissão de Zootecnia, a
terceira edição do Curso de Manipulação e
Corte de Carnes, nos dias 24 e 25 de abril,
em Lavras (MG). O evento reuniu oito participantes, contando com o apoio da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(EPAMIG) e do Empório da Carne.

O conteúdo programático contemplou temáticas tais como a rotina de um açougue;
higiene em estabelecimentos comerciais;
organização e exposição das carnes para comercialização; cortes de bovino, suíno, ovino
e aves; gerenciamento da câmara fria e formação de preços, entre outras.
Novamente, o curso foi ministrado por
Marcelo Bolinha, consultor empresarial com
mais de 25 anos de atuação na área. “Existe
uma grande carência por atualização profissional no ramo de manipulação e corte de car-

nes, e esta iniciativa do CRMV-MG foi muito
importante, para que essas técnicas possam
ser difundidas para quem atua no ramo”,
avaliou Bolinha.

Marcelo Bolinha é especialista em
carnes há mais de 25 anos

Palestra com apoio do CRMV-MG reúne mais de 200 participantes
O conceito de Saúde Única é utilizado
para definir a união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental. Dada a relevância do tema e sua relação com a Medicina
Veterinária, o Conselho apoiou, por meio do
Programa de Educação Continuada, a realização da palestra “Saúde única e o papel do
médico veterinário”, que reuniu cerca de 200
participantes no centro de eventos da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá (FEPI).
A palestra foi ministrada pelo representante do CRMV-MG no Conselho Estadual de

Saúde de Minas Gerais (CES-MG), o médico
veterinário dr. José Renato Costa. A atividade reuniu alunos e professores do curso de
graduação em Medicina Veterinária da FEPI.
Segundo dr. José Renato Costa, a discussão da saúde única é fundamental nos
dias de hoje. “Considero relevante na atual
conjuntura da Medicina Veterinária um olhar
amplo para a questão da tríade: homem, animal e meio ambiente. Para trabalharmos a
saúde de um modo geral, devemos considerar esses três fatores. Este conceito também

é importante para o controle de zoonoses e
endemias; vigilância em saúde e vigilância
sanitária”, destacou.

Dr. José Renato Costa ministrou
palestra sobre Saúde Única

Conselho apoia realização do II Simpósio de Melhoramento Animal
O Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia (GMAB) da Universidade Federal
de Lavras (UFLA) realizou, entre os dias 06 e
09 de abril, o II Simpósio de Melhoramento
Animal e Biotecnologia. O evento ocorreu no
centro de convenções da Universidade, no
município de Lavras, contando com o apoio
do CRMV-MG por meio do Programa de Educação Continuada.
Foram realizadas dez palestras sobre o
melhoramento genético aplicado a ruminantes, monogástricos e ao agronegócio, com
enfoque nas projeções para o futuro da ge-
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nética animal aplicada. Um dos destaques do
Simpósio foi o curso prático sobre avaliação
visual de raças zebuínas, ministrado pelo
médico veterinário e técnico da Associação
Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) dr.
Luis Fernando Cintra Júnior. As atividades
reuniram estudantes, professores, criadores
e profissionais da área.
GMAB
Fundado em 2012, o GMAB/UFLA tem o
intuito de congregar estudantes de graduação, pós-graduação, professores, pesquisa-
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dores, profissionais e produtores que se interessam e/ou tenham atividades relacionadas
ao estudo e aplicação do Melhoramento Animal e Biotecnologias envolvidas, como por
exemplo na área de reprodução animal.

Simpósio realizado na UFLA reuniu 75 participantes

BEM-ESTAR ANIMAL

CRMV-MG participa de Congresso sobre bem-estar animal
Cerca de 350 participantes entre médicos veterinários, zootecnistas e estudantes
de todo o Brasil estiveram reunidos em Porto
Alegre (RS), entre os dias 18 a 20 de abril,
durante o IV Congresso Brasileiro de Bioética
e Bem-estar Animal, realizado pelo Conselho
Federal de Medicina Veterinária (CFMV), no
intuito de proporcionar aos participantes um
olhar global das situações que envolvam
bem-estar e dor do animal. O CRMV-MG esteve
presente representado pelo conselheiro e médico veterinário dr. Rubens Carneiro.
No total, foram realizadas 15 palestras,
seis mesas redondas, além de apresentações
de trabalhos científicos selecionados. O Congresso contou com palestrantes do Brasil e
do exterior, que abordaram variados aspectos
relativos ao bem-estar animal, em diferentes
tipos de animais. A presidente do IV Congresso, dra. Ceres Faraco, iniciou as atividades
ressaltando que evitar a dor e o sofrimento
dos animais é uma tarefa de todos. “É inaceitável que com os avanços e demandas
da sociedade algumas práticas ainda sejam
realizadas. Nosso trabalho enquanto profissionais é construir caminhos e oferecer a
oportunidade de fazer diferente e melhor”,
destacou.
Representante do Conselho no Congresso, dr. Rubens Carneiro, destacou o papel
do CRMV-MG de proporcionar ao Corpo de
Conselheiros oportunidades de participação
em grandes eventos. “O CRMV-MG sempre
proporciona aos conselheiros uma forma de
participar e ver o que está acontecendo de
novo nas áreas, como ocorreu durante o Congresso”, avaliou.

“O CRMV-MG tem proporcionado
aos conselheiros oportunidades
de participar de eventos para
conhecer o que está acontecendo
de novo nas áreas da Medicina
Veterinária e da Zootecnia, como
ocorreu durante o Congresso”.

BEM-ESTAR ANIMAL
O objetivo do bem-estar animal é conhecer, avaliar e garantir as condições para
satisfação das necessidades básicas dos
animais que passam a viver, por diferentes
motivos, sob o domínio do homem, desde os
animais de companhia, aos de laboratórios
e de produção. O termo é abrangente e diz
respeito tanto ao bem-estar físico (fisiológico) quanto mental (comportamental). Os
médicos veterinários e zootecnistas têm um
papel fundamental para a garantia do bem-estar animal.
O conceito de cinco liberdades é um instrumento reconhecido mundialmente para
diagnosticar o bem-estar animal e incluem
os principais aspectos que influenciam a
qualidade de vida do animal. São elas: a
liberdade de sede, fome e má-nutrição; a
liberdade de dor e doença; a liberdade de
desconforto; a liberdade para expressar o
comportamento natural da espécie; a liberdade de medo e de estresse.
As cinco liberdades devem ser observadas não só por médicos veterinários e zootecnistas no cuidado com os animais, mas
também devem receber especial atenção
dos mantenedores, como pessoas que possuem animais de companhia e produtores,
que são os responsáveis por assegurar que
não haja restrições de bem-estar dos animais sob sua guarda.

CAMPANHA NACIONAL
Cada vez mais a sociedade reconhece
a importância de pensar alternativas para
minimizar a dor e o sofrimento dos animais.
Alinhado a isso, o CFMV lançou uma campanha nacional sobre bem-estar animal que
tem como objetivo informar e conscientizar a
população sobre o seu papel, tendo os médicos veterinários e zootecnistas como grandes
aliados na promoção do bem-estar animal.
Em todas as áreas, seja para animais de
produção, de companhia, selvagens ou de laboratório, o bem-estar deve ser considerado
e o comportamento de cada espécie conhecido pelo médico veterinário e zootecnistas.
Um animal com alto grau de bem-estar, segundo
a Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar animal do CFMV é considerado aquele que tem
boa saúde e que pode expressar seu comportamento natural.
A promoção do bem-estar animal anda
de mãos dadas com a promoção do bem-estar humano e da sustentabilidade. É o chamado Bem-estar Único, conceito ligado ao de
Saúde Única, que fala da integração entre a
saúde dos animais, seres humanos e condições ambientais.
Saiba mais em:
cfmv.gov.br
facebook.com/cfmvoficial
twitter.com/CFMV_oficial

Congresso reuniu cerca de 350 participantes
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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 Paulo Milagres, chefe do setor de Registros.
O setor de Registros é a porta de entrada
do Conselho. “Toda a demanda presencial e
telefônica no que concerne à inscrição dos
profissionais e ao registro de empresas passa
por nós. A interação é fundamental. O atendimento deve ser de excelência, satisfazendo a
demanda do profissional junto ao Conselho.
Estamos cada dia tentando ser ainda melhores”, assim o descreve o chefe do setor de
Registros, Paulo Henrique Milagres, um dos
funcionários com maior tempo de atuação no
CRMV-MG. São mais de 30 anos de serviços
prestados, que tiveram início em 1986, quando tinha apenas 17 anos. Trata-se de seu primeiro e único duradouro emprego. Para uma
atuação adequada no setor, são necessárias
qualidades tais como responsabilidade, simpatia, dinamismo e proatividade, atributos
presentes em Paulo.
Sua carreira teve início no setor de Almoxarifado, onde atuou por 10 anos antes de
assumir o cargo no qual está efetivo até os
dias de hoje. A graduação em Administração
e pós-graduação em Administração Pública
contribuíram para seu desempenho. Em mais
de três décadas de atuação, Paulo vivenciou
mudanças que impulsionaram o CRMV-MG

e, como conseguinte, o crescimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia no estado.
“A informatização do Conselho, na década de
1990, mudou de forma definitiva a operacionalização, trazendo mais eficiência na organização dos dados. Outro momento marcante
se deu na aprovação do Regimento Interno
e estrutura administrativa do CRMV-MG em
2011, descentralizando as atividades da Autarquia”, destaca.
Outro fato que mudou a rotina de trabalho
foi a implantação da Anotação de Responsabilidade Técnica Eletrônica (ART-e), em agosto de 2016. O documento, que era emitido
apenas pessoalmente, passou a ser gerado
por meio do portal da entidade. “Buscamos
com a implantação do documento eletrônico,
uma maior fluidez na emissão da ART, fazendo com que o profissional tenha acesso ao
documento pronto e averbado em 48 horas.
O impacto administrativo foi grande, principalmente na implantação, tendo em vista as
diversas dúvidas surgidas. Após passar estes primeiros momentos de dúvidas, a ART
eletrônica se tornou um sucesso, facilitando
o processo para nós, para os profissionais e
para as empresas”, salienta Paulo.

Paulo Milagres atua no CRMV-MG há mais de 30 anos

Relacionamento Familiar: “Minha
mãe, com 71 anos, ainda me aconselha e é
uma pessoa alegre e que é minha luz. Tenho
mais dois irmãos. Me considero uma pessoa
abençoada”.
Animais de estimação: “Tenho duas
cachorras que dão o maior trabalho, mas que
compensam”.
Hobbies: “Gosto de assistir TV, ler, ir ao
cinema e ver o Atlético Mineiro em campo”.
Uma viagem marcante: “O passeio de
trem que liga Minas ao Espírito Santo é uma
viagem que me dá saudade. Espero fazê-la
novamente, antes que acabem com o trem”.

PLANO DE SAÚDE
Aliança disponibiliza benefício aos profissionais do CRMV-MG
A administradora de benefícios de saúde
Aliança disponibiliza aos médicos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG a
possibilidade de migrar para o plano de saúde da UNIMED utilizando o aproveitamento
de carência.
Desta forma, a carência cumprida em um
determinado plano de saúde anterior poderá
ser considerada para aquisição do novo. A
promoção é válida para aqueles que efetuarem a adesão ao plano até o dia 15 de julho
de 2017.
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Os profissionais advindos das operadoras
Bradesco, Amil, Sul America e Promed terão
a liberação de carência de acordo com as
condições que vierem. Entrantes não advindos de outras operadoras terão a liberação
de carência para os grupos A (consultas e
exames básicos) e B (exames especiais, fisioterapias e cirurgias ambulatórias).
Os profissionais interessados deverão
entrar em contato com a Aliança: (31) 30482800 / www.aliancaadm.com.br.
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