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Palavra do Presidente

Caros Colegas, 

Venho mais uma vez agradecer a todos que direta

ou indiretamente nos ajudaram no exercício de

nosso mandato como Presidente do CRMV-MG,

especialmente aos demais membros da Direto-

ria e o corpo de Conselheiros. Passamos por uma

difícil eleição e o CRMV-MG será agora coman-

dado pelo nosso colega professor Nivaldo, com

uma grande experiência como professor, e no

exercício da Vice-Presidência do CRMV-MG,

nestes três anos de nosso mandato.

Sabemos que vocês sempre acreditaram na

nossa luta pelas Classes da Medicina Veterinária

e da Zootecnia. 

Nesses nove anos de luta na Presidência do CRMV

-MG sentimos que, apesar das inúmeras injúrias

por parte de pessoas querendo afetar a nossa

reputação, vocês souberam distinguir o trigo do

joio. Isto para nós é uma satisfação do dever

cumprido. 

Podem estar certos que continuaremos a lutar

com o professor Nivaldo, Dra. Liana e Dr. Antônio

Arantes, juntamente com os antigos e competen-

tes conselheiros e com os novos que vêm agre-

gar sabedoria e competência ao CRMV-MG. 

Trabalhamos com seriedade, competência, ho-

nestidade e probidade administrativa e conta-

mos com o apoio irrestrito de todo o pessoal

administrativo e jurídico do CRMV-MG, desta-

cando nossas inúmeras ações para continuar

merecendo a confiança de todos. 

Não vamos mais tocar em assuntos já relatados

da nossa administração, mas devemos contar

aos colegas que estamos temerosos por causa de

um processo indenizatório, que está tramitando

no Tribunal Superior do Trabalho, no qual o

CRMV-MG está sob ameaça de pagar uma

fortuna, por erro administrativo ocorrido em

2002, devido à demissão intempestiva de uma

Advogada concursada. Este fato não foi revelado

antes para não dizer que estávamos nos aprovei-

tando dele para as eleições. Outra situação tem

trazido sérios problemas para o Conselho. A

Diretoria passada colocou um funcionário

administrativo para trabalhar em meio expedi-

ente, para exercer cargo de Presidente de um Sin-

dicato. Só que quando assumimos em 2006,

descobrimos que ele estava, na realidade, era fa-

zendo um Curso de Direito, em uma universida-

de privada, na parte da tarde. Este funcionário

entrou com diversos recursos jurídicos contra o

Conselho e contra a minha pessoa, porque não

pude concordar com a situação: premiar um fun-

cionário administrativo em detrimento de ou-

tros que vestem a camisa do Conselho e lutam

por nossas categorias profissionais. 

Outro fato que não relatamos, mas, como fomos

muito provocados nestas eleições, gostaria de di-

zer que em momento algum fomos à Houston

no Texas, México, Cuba e Argentina, viagens essas

com altos custos financeiros pagos pelo Conse-

lho. Somam-se, ainda, as inúmeras viagens pelo

País realizadas por outros membros da Diretoria

passada. Toda a documentação está à disposição

no CRMV-MG. Todas as viagens da Atual Dire-

toria são aprovadas em Plenária e é feita a análi-

se do custo-benefício de cada uma delas e o que

vão representar em benefício do CRMV-MG. 

Estas são algumas situações que não contamos,

pois traria a tona que nós estaríamos aprovei-

tando destes dados na campanha eleitoral. São

coisas que estão comigo engasgadas até hoje. Não

as revelei antes, aconselhado pelos colegas, para

que os outros não se sentissem vítimas dos maus

fazeres do Conselho. Agimos na forma da lei com

sabedoria, trabalho, honestidade e muita probi-

dade administrativa como já falei, e tenho dito!   

Atenciosamente,

Méd. Vet. Fernando Cruz Laender

CRMV-MG nº 0150 - Presidente

Comunicado

Guia de Trânsito Animal.
O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, por

meio da Portaria nº 974, de 18 de fevereiro de

2009, fixou novos valores para a taxa de emissão

de Guia de Trânsito Animal – GTA – para equí-

deos, peixes, aves, ovinos, caprinos e outras es-

pécies animais, exceto bovinos e bubalinos, e para

a vacinação de animais contra Febre Aftosa, obje-

tivando cobrir os custos decorrentes dessas ati-

vidades quando solicitadas àquele órgão.   

• A emissão da GTA pelo Médico Veterinário

habilitado implica em inspeção clínica dos ani-

mais, de forma que a atividade vai além do pre-

enchimento correto do documento de trânsito e

conferência dos resultados dos exames labora-

toriais e atestados de sanidade apresentados. 

• Apesar de o servidor do IMA poder emitir GTA

para qualquer espécie animal, a autarquia dá pre-

ferência à emissão pelo profissional habilitado. 

O Instituto Mineiro de Agropecuária deixa clara

a não interferência no valor do trabalho do pro-

fissional liberal Médico Veterinário, que é consi-

derado pela autarquia um parceiro imprescindí-

vel em todas as ações pertinentes à Defesa Sani-

tária Animal.



Caros Médicos Veterinários e Zootecnistas, 

Em nome de todos os companheiros de nossa

Chapa, Novos Compromissos, Nova Realização,

agradeço a expressiva vitória que alcançamos nas

eleições para o Triênio 2009-2012. O apoio que

recebemos da maioria dos colegas Médicos Ve-

terinários e Zootecnistas mostrou que a gestão

da atual Diretoria do CRMV-MG está no cami-

nho certo. 

O CRMV-MG não pertence ao grupo de pes-

soas que o administram. Ele é constituído por

milhares de Médicos Veterinários e Zootecnistas

que exercem a sua profissão em todos os cantos

do nosso Estado. Assim, continuaremos buscan-

do a participação de todos junto ao Conselho.

Manteremos a nossa postura de seriedade, ho-

nestidade, zelo e respeito pelos colegas e, princi-

palmente, ética em nossas ações. 

Passado o calor e as emoções das eleições, o mo-

mento agora é de reflexão e união de nossas for-

ças para, juntos, mostrarmos à Sociedade o valor

de nossas profissões. 

Nosso Muito Obrigado a todos vocês. 

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo Silva • CRMV-MG Nº 0747

Eleições CRMV-MG: 20 de março de 2009
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Mensagem do Prof. Nivaldo da Silva, Presidente eleito do CRMV-MG
para o triênio 2009/2012.

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: 

Prof. Nivaldo da Silva • CRMV-MG nº 0747

Escola de Veterinária da UFMG

Vice-Presidente: 

Dr. Fernando Cruz Laender • CRMV-MG nº 0150

EMATER

Secretária-Geral: 

Dra Liana Lara Lima • CRMV-MG nº 3487

IMA

Tesoureiro: 

Dr. Antônio Arantes Pereira • CRMV-MG nº 1373

MAPA

CONSELHEIROS

Dr. Adauto Ferreira Barcelos • CRMV-MG nº 0127/ Z • EPAMIG

Dr. Affonso Lopes de Aguiar Jr. • CRMV-MG nº 2652 • Veterinário Autônomo

Dr. Antônio Carlos de Vasconcelos • CRMV-MG nº 1108 • Veterinário  Autônomo 

Dr. Feliciano Nogueira de Oliveira • CRMV-MG n° 2410 • EMATER

Dr. Manfredo Werkhauser • CRMV-MG nº 0864 • ANCLIVEPA

Prof. Ronaldo Reis • CRMV-MG nº 193 •  LABORATÓRIO IPEVE

Dr. Luiz Antônio Josahkian • CRMV-MG n° 309/Z • ABCZ (Ass. Bras. Criadores de Zebu) - Uberaba/MG

Profa. Maria Ignez Leão (Marines Leão) • CRMV-MG nº 0385 • Depto. Zootecnia - UFV

Dr. Paulo Cezar de Macedo • CRMV-MG nº 1431 • LABORATÓRIO TORTUGA

Prof. Paulo Afonso da Silveira Ferreira (Patinho) • CRMV-MG nº 2566 • Faculdade de Veterinária de Alfenas -
UNIFENAS

Dr. Paulo Cesar Dias Maciel (PC) • CRMV-MG nº 4295 • Empresário • Uberlândia/MG

Prof. Vitor Márcio Ribeiro • CRMV-MG n° 1883 • PUC-Minas • ANCLIVEPA

Conselho Ativo

Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto

da 9ª Vara/DF, Dr. Alaor Piacini, no processo nº

20033400002779-5, julgou improcedente o pe-

dido da Associação dos Lojistas de Aviculturas,

Pet Shops e Agropecuárias Varejistas do Distrito

Federal e Entorno (ASPAS) que pretendia o reco-

nhecimento da desobrigatoriedade de registro

de suas associadas no Sistema CFMV/CRMVs,

bem como da necessidade de contratação de

responsável técnico Médico Veterinário e paga-

mento de anuidade. A decisão considera a obri-

gatoriedade do registro dessas empresas pelo exer-

cício de atividade básica de profissional Médico

Veterinário bem como de contratação de profis-

sional especializado, nos termos dos arts. 5º, 6º,

27 e 28 da Lei 5.717/68. 

A íntegra desta decisão encontra-se em:

www.cfmv.org.br/portal/_doc/decisao_2009.pdf 

Pet Shops, Agropecuárias Varejistas e Empresas de Avicultura devem
ser registradas no sistema CFMV/CRMVs.
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Acontece Acontece

Estudantes da FEAD
visitam o CRMV-MG.
O CRMV-MG recebeu a visita de estudantes de

Medicina Veterinária da FEAD que, acompa-

nhados de professores do curso, foram conhe-

cer as atividades desenvolvidas pelo Conselho

de Classe. Foram recebidos pelo Presidente do

CRMV-MG, Dr. Fernando Laender, que fez uma

abordagem sobre as principais atribuições do

CRMV-MG como órgão responsável pela fis-

calização do exercício da Medicina Veterinária

e da Zootecnia no Estado, como também por

um importante trabalho pela maior valoriza-

ção e respeito profissional. Todos os visitantes

receberam a Cartilha sobre os direitos e deve-

res dos profissionais para o pleno exercício de

suas atividades. O CRMV-MG está aberto para

receber não só os futuros profissionais, assim

como aqueles que já estão no exercício profis-

sional, para que todos conheçam o trabalho

que lá é realizado em prol de nossas categorias

profissionais. 

Vice-Presidente do CRMV-MG visita Hospital Ve-
terinário da FEAD que, com suas modernas ins-
talações, amplia as atividades e assegura melhor
qualidade para o ensino da Medicina Veterinária.

A Associação dos Servidores do IBAMA, com o

apoio do Núcleo de Fauna Silvestre da Superin-

tendência Estadual do IBAMA em Minas Gerais,

realizará, no auditório do IBAMA, entre os dias

15 e 17 de maio de 2009, o V Ciclo de Palestras:

Medicina de Animais Silvestres. O V Ciclo de Pa-

lestras foi proposto para atender uma crescente

demanda dos alunos, pesquisadores e Institui-

ções para criação de um espaço para exposição e

discussão sobre os diferentes projetos, estratégias

e abordagens relativas à medicina de animais

silvestres. Este evento contará com os mais reno-

mados palestrantes de Minas Gerais (dentro de

cada área respectiva), podendo ser considerado

um marco na divulgação da informação em

nosso estado. Informações poderão ser obtidas

pelo telefone (31) 3555-6179 e as inscrições pelo

e-mail asibamamg@gmail.com. 

V Ciclo de Palestras: Medicina de Animais Silvestres.

A Clínica Veterinária São Francisco – Juiz de

Fora (MG) – celebrou seus 30 anos de sucesso

no dia 04 de abril, no Teatro Pró-Música. Dr.

Ricardo Palhares contou um pouco da história

da CVSF. Não faltaram abraços e agradecimen-

tos a todo o pessoal da clínica que, há 30 anos,

vem fazendo um excelente trabalho na saúde e

no bem-estar animal. Sob os olhares atentos das

500 pessoas que lotaram o Teatro Pró-Música, o

Zootecnista Alexandre Rossi, um dos mais reno-

mados profissionais no Brasil e no mundo, pro-

feriu palestra sobre o comportamento de cães e

gatos. A curiosidade sobre o comportamento des-

ses animais fez com que o palestrante fosse bom-

bardeado com perguntas pela imprensa e pelo pú-

blico presentes, que tentaram absorver o maior

número possível de dicas para adotar no rela-

cionamento com cães e gatos.  Certamente, uma

noite inesquecível para todos que lá estiveram.

30 anos de sucesso.

Dr. Ricardo Palhares e o palestrante, o Zootecnista Alexandre Rossi O público juizforano compareceu em peso ao Teatro Pró-Música

A juíza federal Daniele Maranhão Costa, titular

da 5ª Vara Federal do Distrito Federal, deferiu o

pedido de antecipação de tutela formulada pelo

Conselho Federal de Medicina Veterinária e sus-

pendeu a Resolução nº 154 do Conselho Federal

de Biomedicina (que disciplina a realização, por

biomédicos, de exames laboratoriais e diagnós-

ticos em animais de pequeno porte, bem como

a emissão de laudos). Na sua decisão, a Dra.

Daniele Maranhão afirma que a profissão de bio-

médico foi regulamentada pela Lei nº 6.684/79, e

pelo Decreto nº 88.439/83, nos quais, em ne-

nhum momento, há referência a qualquer ativi-

dade do profissional que inclua animais de pe-

queno ou grande porte.

Fonte: CFMV

Biomédico não pode realizar exames e diagnósticos em animais.

O CRMV-MG encaminhou ofício ao Pró–Reitor

de Recursos Humanos da Universidade Federal

de Uberlândia, solicitando a alteração no Edital

nº 022/2009, referente ao Processo Seletivo Sim-

plificado para contratação de professores substi-

tutos na Área I, Bovinocultura de Corte e Forra-

gicultura, para a inclusão de graduados em Zoo-

tecnia. No referido edital, a Qualificação míni-

ma exigida é de Graduação em Medicina Veteri-

nária. Por sua qualificação e conforme a legisla-

ção vigente, os profissionais de Zootecnia estão

habilitados a participarem de concursos nas áreas

de produção animal. 

Da direita para esquerda (Profs. Geraldo Juliani –
Coordenador do Curso de Medicina Veterinária - FEAD,

Cleyton Eustáquio Braga – Diretor do Hospital Veterinário-
FEAD e Nivaldo Silva – Vice-Presidente do CRMV-MG).
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Zootecnia

Entre em contato com a Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-MG pelo e-mail cpz@crmvmg.org.br,

para sugerir, reivindicar e enviar notícias ou tratar de qualquer assunto de interesse da Zootecnia.

A Associação Norte Mineira de Médicos Veteri-

nários e Zootecnistas – AVZ , o  Grupo de Estu-

dos em Nutrição Animal – GENA  e o Instituto de

Ciências Agrárias da UFMG, realizaram nos dias

02, 03 e 04 de abril o 5º Encontro de Zootecnis-

tas do Norte de Minas, em Montes Claros, inici-

ando as comemorações do Dia do Zootecnista.

Segundo a Presidente da AVZ, Solange Almeida

“o evento foi um sucesso com um grande núme-

ro de participante e palestras de excelente nível”.

O 5º Encontro de Zootecnistas do Norte de

Minas contou com o apoio do Projeto de Edu-

cação continuada do CRMV-MG.

5º Encontro de Zootecnistas do Norte de Minas.

Professor Eduardo Robson (UFMG) Affonso Lopes (delegado
CRMV-MG e diretor AVZ), Solange Almeida (Presidente

AVZ), Fernando Mendes (Zootecnista EMATER), professora
Luciana Castro (UFMG- GENA)

Participantes do 5º Encontro de Zootecnistas do Norte de Minas

Comunicado

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais (Emater-MG) inaugura um

novo tempo com a descentralização do Sistema Inte-

grado de Gestão (SIG), que teve início em 2003, após

a revisão do planejamento estratégico. A partir deste

ano, a empresa pública mineira dá outros passos rumo

à consolidação do sistema, democratizando ainda mais

as decisões relativas ao serviço que presta à sociedade,

principalmente no âmbito da agricultura familiar. A

gestão dos dez programas estruturadores, que se des-

dobram em projetos nas 801 unidades que a Emater-

MG tem no Estado, não será apenas da diretoria e ge-

rências e sim de todos os profissionais da empresa.

Hoje são 2.345 extensionistas, entre 1.672 técnicos e 627

funcionários do corpo administrativo.

A responsabilidade de planejar e acompanhar o anda-

mento dos projetos será de todos. A descentralização

do SIG vai estender metodologias já incorporadas nas

atividades da unidade central da empresa, em Belo

Horizonte, aos escritórios do interior. As metodolo-

gias Gerenciamento de Projeto (GP), que acompanha

metas dos programas estruturadores e respectivos pro-

jetos; Gerenciamento Pelas Diretrizes (GPD), que acom-

panha as metas de desempenho da cada unidade da

Emater-MG; e Gerenciamento Matricial de Despesas

(GMD), que acompanha o orçamento das unidades

da empresa; alcançarão as atividades dos extensionis-

tas que atuam na ponta, nos escritórios locais. 

A serviço da excelência

“As pessoas que estão no escritório local das unidades

regionais têm muito mais condições de resolver os

eventuais desvios e pendências dos projetos, do que

nós que estamos aqui em Belo Horizonte. E isso gera

mais agilidade, fazendo com que um projeto seja

entregue num prazo menor e com mais qualidade”,

garante o gerente da UPEC. 

Além disso, o extensionista terá ferramentas (metodo-

logias), que vão permitir que ele acompanhe e cumpra

os prazos pactuados com a gerência regional, prefeitu-

ras municipais e sociedade. A idéia é que, quanto mais

a gestão da Emater-MG seja profissionalizada, chegan-

do ao nível do escritório local, mais as ações da em-

presa ganhem transparência junto à sociedade, benefi-

ciando a todos segundo Gelson. 

A descentralização do SIG vai garantir ainda, que a

Emater-MG alcance a excelência em gestão, o que sem

dúvida assegurará o seu lugar no mercado, indepen-

dente de mudanças políticas. 

Assessoria de Comunicação da Emater-MG

Núcleo de Imprensa • (31) 3349-8021

Emater-MG descentraliza gestão.


