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Caros Colegas,
Mais uma vez o CRMV-MG marca presença em importantes momentos 

para a Medicina Veterinária e a Zootecnia em Minas Gerais. Diversos even-
tos e ações de Valorização e Respeito Profissional aconteceram neste mês 
de junho/17, onde este Conselho de Classe se fez presente, buscando por in-
termédio de seu Programa de Educação Continuada, atualizar e/ou aprimorar 
os conhecimentos dos médicos veterinários e zootecnistas, para um melhor 
exercício das profissões. Atuando desta maneira, o CRMV-MG cumpre o seu 
papel de orientar, normatizar, bem como o de fiscalizar o exercício da Medicina 
Veterinária e da Zootecnia em nosso Estado.  Profissionais atualizados e mais 
preparados atendem melhor ao mercado de trabalho e, consequentemente, 
com amplo benefício para a sociedade que utiliza seus serviços. Assim, o pro-
cesso fiscalizatório exercido por este CRMV-MG é beneficiado, uma vez que o 
número de profissionais que chegam ao mercado é cada vez maior.

Atingimos neste mês mais de 20 mil profissionais inscritos no Conselho (18 
mil médicos veterinários e 2.200 zootecnistas), fato que comemoramos, mas 
que também nos causa preocupações em relação ao mercado de trabalho e ao 
exercício ético profissional. O número dos processos éticos abertos por este 
CRMV-MG, seja por representação (denúncias) ou de ofício (via fiscalização 
do Conselho ou por encaminhamento de órgãos públicos, incluindo Ministério 
Público) aumenta mês a mês. Os motivos são praticamente os mesmos, indo 
desde negligências, imperícias, etc., todos passando pelo exercício irregular 
da profissão e desrespeitando o Código de Ética.  

Evidentemente algumas das denúncias encaminhadas ao CRMV-MG não 
procedem e não são abertos processos éticos. Devem todos os profissionais 
estar atentos ao exercício das profissões, especialmente aqueles que atuam 
no segmento “Pet”, pois vivemos na “era dos denuncismos”, onde cada cliente 
pensa que “seus direitos” foram desrespeitados. Por outro lado, infelizmente, 
existem aqueles colegas reincidentes em suas ações contrárias à Ética Profis-
sional, todos severamente punidos, após a tramitação do Processo Ético. Punir 
profissionais não nos traz qualquer satisfação, entretanto, a atuação negativa 
do profissional no exercício de suas atividades só resulta no descrédito da 
sociedade em relação às profissões. A missão dos Conselhos de Classe, por 
lei, é a de proteger a sociedade. Portanto age o CRMV-MG dentro de suas 
atribuições, punindo aqueles que desrespeitam o Código de Ética.

Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747 • Presidente  

EDITORIAL

Ao conhecer a Revista V&Z em Minas nº 126, considero que 
trata-se de uma publicação muito importante para nós cole-
gas da cadeia produtiva, contendo uma excelente matéria com 
o ex-ministro Roberto Rodrigues, cuja entrevista da jornalista 
Natália Lara foi muito bem realizada.  Como devemos proceder 
para recebermos periodicamente a referida revista?

Pergunta realizada via e-mail por 
Nilo Santiago (CRMV-PE nº 420)

CRMV-MG: Agradecemos o contato e o reconhecimen-
to, lembrando que a publicação da Revista V&Z em Mi-
nas, por meio de suas matérias de capa, entrevistas e 
artigos técnicos, é uma iniciativa do CRMV-MG que tem 
exatamente o objetivo de disseminar informações rela-
cionadas à Medicina Veterinária e à Zootecnia no estado, 
bem como contribuir para a atualização dos profissionais. 
Com satisfação, as edições serão encaminhadas para o 
endereço informado. Lembramos que as publicações 
também estão disponíveis no portal do CRMV-MG.

Qual a diferença entre Suspensão e Cancelamento da inscrição 
do Médico Veterinário ou do Zootecnista?

Pergunta realizada via facebook

CRMV-MG: O cancelamento é solicitado pelo profissio-
nal que não vai mais exercer a profissão. Já a suspen-
são é a situação que ocorre quando o profissional se 
aposentou, segundo as normas da previdência social, e 
assim, adquire o direito de permanecer com a Carteira 
Profissional. Deve ser observado que em ambos os ca-
sos o profissional não pode exercer a Medicina Veteri-
nária ou a Zootecnia. Caso queira voltar a exercer estas 
profissões deve requerer ao CRMV sua reinscrição.

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:

?? ? CRMV-MG
responde
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Impulsionar o crescimento Medicina Ve-
terinária e da Zootecnia no estado de Minas 
Gerais. Esta têm sido uma das principais dire-
trizes da atual gestão do CRMV-MG. Em junho 
de 2017, o Conselho atingiu a marca de 18 mil 
médicos veterinários inscritos. Somando-se aos 
zootecnistas, ultrapassam os 20 mil profissionais 
registrados na entidade. “É com imenso regozijo 
que chegamos ao número de 20 mil profissionais 
inscritos nesta Autarquia Federal. Agradeço a 
todos que fazem parte deste Conselho e contri-
buíram para que chegássemos a este patamar, 
e reforço os votos de continuarmos trabalhando 
para o crescimento e o reconhecimento da Medi-
cina Veterinária e da Zootecnia no Estado de Mi-
nas Gerais”, destaca o presidente do CRMV-MG, 
prof. Nivaldo da Silva.

Segundo dados do setor de Registros, 
mais de 20.200 profissionais estão inscritos 
no Conselho, sendo que cerca de 14,5 mil são 
atuantes. No total, 39% são mulheres e 61% 
homens. 42% formaram-se nos últimos 10 
anos, enquanto que 23% têm de 11 a 20 anos 
de graduação e 34% há mais de 20 anos. No 
que se refere às pessoas jurídicas, são mais 
de 17 mil registradas, sendo que 9,7 mil são 
atuantes. O crescimento do número de profis-

sionais inscritos no CRMV-MG tem sido expres-
sivo. Mais de mil médicos veterinários foram 
registrados nos últimos nove meses. Março de 
2017 foi o mês no qual o CRMV-MG realizou o 
maior número de entrega de carteiras na his-
tória da entidade, totalizando 370 documentos. 

Considerando o aumento do número de 
profissionais, o Programa de Educação Con-
tinuada assume um importante papel ao pro-
porcionar a atualização técnico-profissional 
dos médicos veterinários e zootecnistas, ten-
do em vista os desafios de um mercado cada 
vez mais competitivo. “Investimos constante-
mente no Programa de Educação Continuada 
por entendermos que os profissionais devem, 
além de estarem constantemente aprenden-
do novos conteúdos, serem representados 
perante o mercado e a sociedade mineira, 
em prol da Valorização e do Respeito Profis-
sional”, ressalta o presidente do CRMV-MG.

NOVAS ENTREGAS
No mês de junho, o CRMV-MG realizou 

quatro solenidades de entregas de cartei-
ras de identificação profissional. No total, 
166 profissionais receberam o documento. 
A primeira cerimônia foi realizada no dia 05 
de junho, na Unidade Regional do Triângulo 
Mineiro, em Uberlândia. Na ocasião, foram 
entregues 79 carteiras, sendo o Conselho 
representado pelo chefe do setor de Fisca-
lização, dr. Messias Lôbo, que proferiu uma 
palestra sobre as atribuições do CRMV-MG. 
Uberlândia também recebeu a segunda sole-
nidade do mês, no dia 19 de junho, quando 
23 carteiras foram entregues. A delegada 
regional da UR Triângulo Mineiro, dra. Sueli 
Ribeiro, participou das duas solenidades. 

No dia 21 de junho, foram entregues 34 
carteiras durante solenidade realizada na 
sede da entidade, em Belo Horizonte. O Con-
selho esteve representado pelo chefe do se-
tor de Registros, Paulo Milagres, pela fiscal 
dra. Fernanda Ciolfi e pelo presidente prof. 
Nivaldo da Silva, que proferiu palestra sobre 
as atribuições do CRMV-MG, o Programa 
de Educação Continuada, Responsabilidade 
Técnica, Processos ético-profissionais, entre 
outros temas. Encerrando as entregas de car-
teiras do mês, no dia 22 de junho, 29 profis-
sionais receberam o documento em solenidade 
realizada na UR Sul de Minas, em Varginha, 
ocasião em que o Conselho esteve representa-
do pelo delegado regional dr. Marden Donizet-
te. Por fim, o documento foi entregue na UR do 
Sudoeste de Minas, em Passos, pelo delegado 
regional dr. Edson da Costa.

CAPA

CRMV-MG uLTRAPASSA OS 20 MIL PROFISSIONAIS INSCRITOS

Prof. Nivaldo durante palestra 
sobre as atribuições do CRMV-MG

Profissionais realizam o juramento durante solenidade 

“Atualmente, mais de 20 mil 
profissionais estão inscritos no 
Conselho, sendo que cerca de 

14,5 mil são atuantes”
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ACONTECEu NO CRMV-MG

SETOR DE FISCALIZAÇÃO REALIZA REuNIÃO ADMINISTRATIVA
Entre os dias 20 e 22 de junho, foi realiza-

da a primeira reunião administrativa do setor 
de Fiscalização do CRMV-MG em 2017. Parti-
ciparam da reunião o chefe do setor, dr. Mes-
sias Lôbo, além de nove fiscais que atuam em 
Belo Horizonte e em municípios pertencentes 
às Unidades Regionais do CRMV-MG.

Na oportunidade, foram debatidos temas 
tais como a padronização da fiscalização em 
âmbito nacional; as diretrizes gerais para os 
atos fiscalizatórios no estado de Minas Ge-
rais; a análise dos resultados obtidos pelo 
grupo no primeiro semestre de 2017 e as 
diretrizes para as fiscalizações a serem reali-
zadas no segundo semestre do ano. A padro-

nização das ações fiscalizatórias do Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 
também obteve destaque na reunião. “Este 
encontro proporciona uma troca de experiên-
cias entre os fiscais do CRMV-MG, no intuito 
de aprimorarmos nossas ações, de acordo 
com as normas estabelecidas pelo CFMV”, 
destaca dr. Messias Lôbo.

Fiscal responsável por atuar nas regiões 
do Vale do Aço e do Mucuri, dr. Jônatas Caldi 
ressaltou a importância do encontro e do ato 
fiscalizatório como ferramenta educativa. “A 
reunião foi importante para que possamos 
atuar sincronizados, em prol da fiscalização 
do exercício profissional dos médicos veteri-

nários e zootecnistas em nosso estado. Em 
nossas ações, devemos instruir os profis-
sionais acerca das legislações, para evitar 
que autos de infração venham a tornar-se 
eventuais multas”, avalia. A reunião do setor 
é realizada semestralmente e o próximo en-
contro ocorrerá em dezembro de 2017.

Encontro reuniu dez fiscais do CRMV-MG

CuRTAS

INSTRuÇÃO NORMATIVA 25

No dia 31 de maio, o presidente do CRMV-MG, 
prof. Nivaldo da Silva, esteve reunido com a 
Agener União – Saúde Animal. Na oportunida-
de, as representantes da Agener, Cláudia An-
dré, Haina Tomizawa, Maria Portes e Ludimila 
Aires, expuseram questionamentos em relação 
ao artigo 29 da IN 25, que dispõe: “fica vedado 
o aviamento da receita veterinária em estabele-
cimentos de propriedade ou sob a responsabili-
dade técnica do prescritor”. Minas Gerais pos-
sui mais de 850 municípios e, em muitos deles, 
o profissional prescritor é o único que comer-
cializa produtos veterinários. Desta forma, o 
artigo 29 da IN25 inviabiliza a aquisição dos 
produtos em algumas localidades.

DEFESA DOS ANIMAIS

O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo da 
Silva, esteve reunido com o vereador da Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte, Osvaldo 
Lopes (PHS), acompanhado de seu assessor 
parlamentar, Walbert Corrêa. O encontro 
ocorreu no dia 31 de maio e teve a finalidade 
de aproximação entre o poder público muni-
cipal e o CRMV-MG. “É importante estreitar 
o vínculo com o CRMV-MG em prol da defe-
sa dos animais em Belo Horizonte”, afirmou 
o vereador. Osvaldo Lopes é coordenador da 
Corrente do Bem pelos Animais, associação 
responsável pelo resgate de animais vítimas 
de maus tratos, abandono, doenças e atro-
pelamentos. 

AGRONEGÓCIO EM PAuTA

No dia 08 de junho, o presidente do CRMV-MG, 
prof. Nivaldo da Silva, esteve reunido com 
o subsecretário de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Mi-
nas Gerais (SEAPA-MG), dr. Viriato Gonzaga. 
Também participou da reunião o tesoureiro do 
CRMV-MG e superintendente de Política e 
Economia Agrícola da SEAPA-MG, dr. João 
Ricardo Albanez. Foram debatidos assuntos 
de interesse dos médicos veterinários e zoo-
tecnistas, tais como a certificação dos produ-
tos agropecuários e das propriedades rurais, 
a municipalização de processos ambientais, 
entre outros.

Prof. Nivaldo da Silva e representantes da 
Agener União debatem a IN 25

Prof. Nivaldo da Silva (esq.), vereador 
Osvaldo Lopes (centro) e Walbert Corrêa (dir.)

Prof. Nivaldo da Silva (esq.), dr. Viriato Gonzaga (centro) 
e dr. João Ricardo Albanez (dir.)
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A Associação Brasileira dos Criadores de 
Girolando (Girolando) realizou, entre os dias 
28 de junho e 1° de julho, em Belo Horizonte, 
a 14ª edição da Megaleite. O evento contou 
com a participação do CRMV-MG, que este-
ve presente com um estande, no qual foram 
divulgadas informações relativas ao Conse-
lho de Classe para os médicos veterinários, 
zootecnistas e público em geral. 

Durante o evento, participaram Dire-
toria e Corpo de Conselheiros do CRMV-MG. 
“Por meio de um estande na Megaleite 2017, 
buscamos mostrar para a sociedade mineira a 
importância e o valor do trabalho do médico ve-
terinário e do zootecnista em prol do desenvol-
vimento da pecuária leiteira de nosso estado”, 
destacou o presidente do CRMV-MG, prof. 
Nivaldo da Silva.

A Megaleite 2017 foi realizada no intui-
to de reunir toda a cadeia produtiva do leite, 
mostrando a potencialidade do setor. Cerca 
de 50 mil pessoas, entre expositores, profis-
sionais e visitantes, estiveram presentes no 
evento, que contou com leilões, feira de ne-
gócios, mini fazenda, palestras, competições 
leiteiras, julgamentos de animais e fóruns de 
debates. Mais de 80 empresas de diversos 
segmentos estiveram presentes expondo pro-
dutos e serviços. Durante a abertura oficial, o 
presidente da ABCG, Luiz Carlos Rodrigues, 
realizou a entrega do Mérito Girolando a 
personalidades que contribuíram para o cres-
cimento do setor. Minas Gerais concentra o 
maior rebanho de vacas ordenhadas do país, 
com aproximadamente 5,4 milhões de cabe-
ças, o que corresponde a 25% do contigente 
nacional. Minas também é o maior estado em 

termos de produção, com mais de 9 milhões 
de litros de leite por ano, com participação de 
26% no total nacional. 

O presidente da Girolando ressaltou a 
importância dos médicos veterinários e dos 
zootecnistas, assim como dos CRMVs que re-
gulamentam as profissões para o crescimento 
da pecuária leiteira. “Sem a Medicina Veteri-
nária e a Zootecnia, o que seriam dos nossos 
animais? Precisamos cada vez mais do traba-
lho desempenhado pelos médicos veterinários 
e zootecnistas para que o setor lácteo possa 
ser cada vez mais forte. É fundamental que os 
Conselhos de Classe, como o CRMV-MG, con-
tinuem desempenhando um grande trabalho, 
pois precisamos de muita seriedade neste setor, 
para que possamos cada vez mais transmitir 
para o consumidor final a segurança de que 
da porteira para dentro estamos fazendo a 
coisa certa”, destacou Luiz Carlos Rodrigues. 

A editora-chefe da revista Leite Integral e 
fundadora do movimento Beba Mais Leite, mé-
dica veterinária dra. Flávia Fontes (CRMV-MG n° 
5741), foi homenageada com o reconhecimento 
de Mérito Mulher. Mestre em Zootecnia e 
doutora em ciência animal, dra. Flávia res-
saltou a importância dos conhecimentos dos 
médicos veterinários e dos zootecnistas para o 
desenvolvimento do setor. “A Medicina Veteri-
nária e a Zootecnia são os pilares da produção 
de leite. O trabalho desempenhado pelos pro-
fissionais nas fazendas é fundamental para que 
o manejo seja conduzido da melhor forma pos-
sível, para que os índices de produtividade se-
jam atingidos adequadamente e para garantir a 
sanidade e o bem-estar animal. É fundamental 
a existência de um Conselho para regulamentar 
e fiscalizar as profissões. Isto nos dá segurança, 
por sabermos que existe um órgão que nos re-
presenta e nos defende”, afirmou.  

CONSELHO ATIVO

CRMV-MG PARTICIPA DA MEGALEITE 2017 EM BELO HORIZONTE

Estande do CRMV-MG esclareceu dúvidas dos profissionais e visitantes

Representado pelo presidente prof. Ni-
valdo da Silva, o CRMV-MG participou da 
cerimônia de lançamento do 2º Sumário de 
Avaliação Genética e do 1º Sumário de Valores 
Genéticos Genômicos do Programa de Melho-
ramento Genético de Caprinos Leiteiros (Capra-
gene), realizado pela Associação dos Criadores 
de Caprinos e Ovinos do Estado de Minas Ge-

rais em parceria com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária e o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A cerimônia ocorreu durante a 57ª Exposi-
ção Estadual Agropecuária, realizada pela Se-
cretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento de Minas Gerais entre os dias 
1 e 4 de junho, em Belo Horizonte (MG). 

CAPRAGENE é LANÇADO DuRANTE A 57ª EXPOSIÇÃO AGROPECuáRIA

Prof. Nivaldo representou o CRMV-MG na cerimônia
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A Câmara Nacional de Presidentes reu-
niu, nos dias 29 e 30 de junho, em Brasília 
(DF), o Plenário do Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária e os presidentes dos CRMVs. 
A modernização da gestão e a implantação de 
um novo sistema de cadastro dos profissionais 
e empresas no Sistema CFMV/CRMVs. foram 
alguns dos assuntos debatidos. O CRMV-MG 
esteve representado pelo presidente prof. 
Nivaldo da Silva e pelo procurador chefe dr. 
José Geraldo Ribas.

 Na avaliação do prof. Nivaldo, a Câmara 
é um importante instrumento de interação 
entre os CRMVs. “Estes encontros são im-
portantes na medida em que podemos apre-

sentar os status de cada regional em diversos 
aspectos. No caso do CRMV-MG, temos ex-
periências positivas para compartilhar com 
os demais estados”, afirmou.

Na oportunidade, os presidentes dos 

Conselhos Regionais também conheceram 
mais sobre o Seres – Banco de Conhecimen-
to da Medicina Veterinária e Zootecnia e 
sobre o Projeto Estratégias de Ensino-apren-
dizagem do CFMV.

CONSELHO ATIVO

IV CONGRESSO CIENTíFICO IMEPAC CONTA COM PALESTRA DO CRMV-MG
O CRMV-MG participou do IV Congresso 

Científico IMEPAC, realizado entre os dias 05 
e 07 de junho, pelo Instituto Master de En-
sino Presidente Antônio Carlos (IMEPAC) no 
município de Araguari (MG).

A participação do Conselho se deu no pri-
meiro dia do evento, representado pelo chefe 
do setor de Fiscalização, dr. Messias Lôbo, 
que proferiu uma palestra para 90 alunos do 

curso de Medicina Veterinária da IMEPAC, na 
qual abordou as atribuições do CRMV-MG.

“Foi uma oportunidade importante para 
esclarecer as dúvidas dos alunos e mostrar a 
eles em que consiste a atuação do CRMV-MG, 
como ele está ligado às nossas profissões e 
sua importância na construção das carreiras 
profissionais dos médicos veterinários e dos 
zootecnistas”, avaliou dr. Messias.

CRMV-MG PARTICIPA DE TREINAMENTO DO IMA SOBRE GTA
Ciente da importância de transmitir co-

nhecimentos relativos a Responsabilidade 
Técnica, o Conselho participou do treinamen-
to de médicos veterinários para habilitação 
em emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) 
para suídeos, realizado pelo Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA) no dia 13 de junho, na 
Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. 
A atividade reuniu 27 médicos veterinários 
que atuam como responsáveis técnicos em 
granjas de suínos no estado de Minas Ge-
rais, sendo ministrada por profissionais do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), do IMA e do CRMV-MG.

O Conselho esteve representado pelo 
chefe do setor de Fiscalização, dr. Messias 

Lôbo, que proferiu uma palestra abordando 
as atribuições da entidade, especialmente 
no âmbito da Responsabilidade Técnica. Na 
avaliação do dr. Messias, “a relação entre o 
CRMV-MG e o IMA impulsiona nossas ações 
fiscalizatórias ao proporcionar-nos a oportu-
nidade de transmitir conhecimentos relativos 
ao Conselho de Classe para profissionais que 
atuam como responsáveis técnicos em nosso 
estado”, comentou.  

GuIA DE TRâNSITO ANIMAL
A GTA é documento oficial exigido pelo 

IMA para o transporte de animais dentro e 
fora do estado. A guia traz especificados o 
número de animais daquele lote e as res-
pectivas idades, a espécie e a finalidade 

do transporte, entre outros. No caso dos 
suídeos, a GTA traz informações específicas 
como, por exemplo, informar se os suínos 
que serão transportados com finalidade de 
reprodução são procedentes de granjas de 
reprodutores de suídeos certificadas, o que 
é obrigatório.

Responsabilidade Técnica esteve em 
pauta durante palestra do dr. Messias

Presidentes dos CRMVs debateram a modernização das gestões. 

CâMARA NACIONAL DE PRESIDENTES SE REúNE EM BRASíLIA

Estudantes esclareceram dúvidas sobre o CRMV-MG
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CRIANÇAS CONHECEM A IMPORTâNCIA DA MEDICINA VETERINáRIA
A infância é a fase na qual os seres hu-

manos conhecem o mundo e suas diversas 
possibilidades de escolha, tanto na vida pes-
soal, quanto na vida profissional. No intuito 
de levar conhecimentos para crianças sobre 
a importância da Medicina Veterinária para 
a humanidade, a médica veterinária dra. Da-
niela Carla (CRMV-MG n° 7097) realizou, no 
dia 08 de junho, uma palestra direcionada a 
22 crianças, com idade entre três e quatro 
anos, estudantes do Colégio Logosófico, em 
Belo Horizonte (MG). A atividade contou com 
o apoio institucional do CRMV-MG. 

Dra. Daniela atua há 12 anos no ramo 
de Saúde Pública. Atualmente, trabalha no 
setor de Leishmaniose do departamento de 
Controle de Zoonoses da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Na oportunidade, a profissional 
apresentou as principais atribuições dos mé-
dicos veterinários na garantia da sanidade 
animal. Entretanto, o foco da atividade se 
deu na importância destes profissionais para 
assegurar a saúde dos seres humanos. “Os 
médicos veterinários são conhecidos como 

médicos dos animais, mas mostrei para as 
crianças a importância destes profissionais 
para a saúde dos seres humanos no combate 
às zoonoses, ressaltando sua importância na 
inspeção de produto de origem animal”, co-
mentou.

No intuito de estimular a imaginação das 
crianças, foram apresentadas ferramentas uti-
lizadas por médicos veterinários em cirurgias 

com pequenos e grandes animais, alimentos 
de origem animal que têm a qualidade asse-
gurada por estes profissionais e ilustrações. 
A professora Naiane Monique Silva avaliou a 
relevância da palestra para as crianças. “Con-
sidero uma atividade muito estimulante. Eles 
ficaram surpresos com o fato de existir uma 
relação entre o trabalho dos médicos veteri-
nários e a saúde humana”, destacou. 

Dra. Daniela destacou a versatilidade dos médicos veterinários

85 ANOS DA EV-uFMG CONTA COM PALESTRA DO CRMV-MG
No intuito de transmitir conhecimentos 

sobre a atuação profissional dos médicos 
veterinários e dos zootecnistas, bem como 
das atribuições dos Conselhos de Classe que 
regulamentam as profissões, o presidente do 
CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, ministrou 
no dia 29 de junho uma palestra com a te-
mática: “O médico veterinário na sociedade 
contemporânea: desafios e oportunidades”. A 
atividade foi realizada na Escola de Veteriná-
ria da Universidade Federal de Minas Gerais        
(EV-UFMG), sendo um evento integrante do 
Ciclo de Palestras comemorativo aos 85 anos 
da Escola. 

Na oportunidade, foram destacados as-
pectos que representam desafios, tais como 
o aumento do número de profissionais no 

mercado. Prof. Nivaldo ressaltou que existem 
mais de 400 cursos de graduação em Medi-
cina Veterinária em todo o mundo, dos quais 
270 estão presentes no Brasil. 

Aliado ao crescimento das profissões, 
as exigências da sociedade contemporânea 
representam desafios para os profissionais. 
“Os graduandos em Medicina Veterinária e 
Zootecnia devem ser formados dispostos a 
enfrentar esses desafios, que exigem cada 
vez mais de todos nós. A responsabilidade 
profissional e as competências técnicas e 
humanísticas são diferenciais no mercado de 
trabalho”, destacou o presidente do CRMV-MG. 
O professor ainda apontou o aumento cons-
tante da presença da mulher nas profissões, 
o crescimento gradativo do mercado pet, a 

importância da atualização técnico-profis-
sional, e as atribuições do CRMV-MG como 
Conselho de Classe.

Na foto, o prof. Nivaldo da Silva (esq.) e o diretor 
da EV-UFG, prof. Renato de Lima Santos (dir.) 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
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SAúDE úNICA é TEMA DE SIMPÓSIO DA ESCOLA DE VETERINáRIA
O conceito de Saúde Única é utilizado 

para definir a união indissociável entre a saú-
de animal, humana e ambiental. Consideran-
do sua relevância na Medicina Veterinária, 
o CRMV-MG apoiou, por meio do Programa 
de Educação Continuada, o I Simpósio Na-
cional de Saúde Única, realizado pelo grupo 
de Epidemiologia e Conservação de Animais 
Silvestres da Escola de Veterinária da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais entre os dias 
7 e 10 de junho, em Belo Horizonte. 

O CRMV-MG esteve representado pelo 
conselheiro dr. Rubens Carneiro, que avaliou 
a importância do evento. “A saúde única en-
volve várias profissões além do médico vete-
rinário, tais como bioquímicos, biólogos, mé-
dicos e biomédicos. Os médicos veterinários 
são a maioria dos que atuam neste segmen-
to, tendo uma grande importância, principal-
mente no combate de zoonoses. Devemos 
transmitir conhecimentos para profissionais 
de outras áreas que atuam em prol da Saú-

de Única, na finalidade de assegurar a saúde 
dos animais e dos seres humanos”, afirmou.

EV-uFMG REALIZA EVENTO SOBRE EquIDEOCuLTuRA
No dia 07 de junho, o Grupo de Estudos 

em Equideocultura da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), realizou o evento 
“Discussão do Grupo de Estudos em Equideo-
cultura”, no Instituto de Ciências Agrárias da 
UFMG em Montes Claros (MG), atividade que 
contou com o apoio do CRMV-MG e reuniu 
mais de 100 participantes, entre médicos ve-
terinários, zootecnistas, estudantes e demais 

interessados no agronegócio cavalo.  
Na oportunidade, o Conselho esteve repre-

sentado pelo presidente, prof. Nivaldo da Silva, 
que proferiu uma palestra acerca das competên-
cias do CRMV-MG na Fiscalização e na promo-
ção da Valorização e do Respeito Profissional, 
além da importância da inscrição dos zootec-
nistas no CRMV-MG. Também representou a 
entidade o tesoureiro dr. João Ricardo Albanez.

EDuCAÇÃO CONTINuADA

ELLAGRO REALIZA CuRSO SOBRE RESPONSABILIDADE TéCNICA
O CRMV-MG apoiou, por meio do Pro-

grama de Educação Continuada, o Curso de 
Capacitação para Responsável Técnico em 
Casas Agropecuárias e Pet Shop, realizado 
pela Ellagro – Melhorias no Agronegócio, no 
dia 03 de junho, em Belo Horizonte. A ativida-
de reuniu 26 participantes.

O curso foi realizado no intuito de pre-
parar os profissionais para atuarem como 
Responsáveis Técnicos de casas agropecuá-
rias, pet shop e clínicas veterinárias, pro-

porcionando capacitação para implantar e 
gerenciar os programas de qualidade, a fim 
de oferecer aos clientes melhores produtos 
e atendimento e trazer mais lucratividade às 
empresas, respeitando as legislações vigentes.

A atividade foi ministrada pelo médico 
veterinário dr. Sérgio Lobato, formado pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
e pós-graduado em Marketing e Estratégia 
pela Universidade Estácio de Sá. Dr. Sérgio 
é autor do Manual de Responsabilidade Téc-

nica para clínicas e petshops, além de pales-
trar sobre o tema no Brasil e no exterior. 

Evento salientou a importância do conceito de Saúde Única

Profissionais ampliaram os conhecimentos 
sobre Reponsabilidade Técnica

Atividade contou com o apio do CRMV-MG 
e reuniu mais de 100 participantes


