
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 profissional do médico

veterinário, em cumprimento à decisão prola-

tada no Processo Ético Profissional nº 10/2010,

no qual figura como denunciante Luiz Eduardo

Fontenelle de Mayrink e como denunciado o

médico veterinário VENILTON JOSÉ SIQUEI-

RA, inscrito neste CRMV-MG sob nº 3101, ser-

ve-se do presente para aplicar-lhe a penalidade

de Censura Pública, nos termos da alínea “c”, do

artigo 33, Lei nº 5.517, de 23/10/1968, pela prá-

tica de conduta tipificada nos artigos 1º; 6º - in-

ciso XI; e 14 – incisos V e VII; do Código de Ética

do Médico Veterinário, aprovado pela Resolução

nº 722, de 16/08/2002, do egrégio Conselho Fede-

ral de Medicina Veterinária (CFMV). Belo Hori-

zonte, 6 de setembro de 2011.
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Palavra do Presidente

Caros colegas médicos veterinários e zootecnistas

de Minas Gerais,

No mês de setembro comemora-se o dia do mé-

dico veterinário. Este ano esta comemoração está

cercada de outros eventos importantes, como os

250 anos de ensino da profissão no mundo e, no

Brasil, 100 anos de criação da primeira escola de

veterinária. Conforme declarado pela OIE, 2011 é

o ano mundial do médico veterinário.  

Desde 2006 o CRMV-MG, nas datas máximas das

profissões, passou a homenagear colegas que se

destacaram na atividade, como um reconheci-

mento pela contribuição dada por cada um deles

para o engrandecimento da profissão. 

Homenagem significa a prestação ou declaração

de grande respeito e consideração a alguém con-

siderado importante por nós, que neste caso po-

de ser estendido para toda uma categoria profis-

sional. As homenagens devem ser prestadas às

pessoas que estão entre nós, para que possam des-

frutar e sentir o quanto são distinguidos por seus

pares.

Respeito foi o que conseguiram todos os distin-

guidos. São homens e mulheres, personagens de

uma história que está sendo escrita e que come-

çou há 250 anos.  Entre eles estão mestres, pesqui-

sadores, extensionistas, profissionais autônomos

e servidores públicos, mas, principalmente, pes-

soas honradas cujos atributos foram reconheci-

dos por aqueles que os indicaram à condição de

destaque profissional. Alguns me procuraram pa-

ra expressar a gratidão e dizer da honra de serem

homenageados pelo conselho de classe. Disse a

eles que esta honra é nossa. Estamos imensamen-

te satisfeitos em poder retribuir o respeito que

temos por todos, que com suas atitudes e, prin-

cipalmente, pela história de cada um, nossa pro-

fissão fica cada vez mais valorizada e respeitada

pela sociedade. Nosso muito obrigado a todos!

O reconhecimento também está explicito na ho-

menagem que o CRMV-MG também prestou à-

queles colegas que durante mais de meio século

ajudaram a construir nossa história. Fala-se que

o brasileiro não tem memória!  Vivemos para o

dia de hoje e que o passado não importa para

muita gente. Para muitos, a história da profissão

só passa a ser contada a partir do momento em

que se formaram. Estão equivocados aqueles que

assim pensam. Nada do que é hoje a Medicina

Veterinária brasileira seria possível se não hou-

vesse construtores, que com uma sólida base de

respeito, competência e ética mostraram à socie-

dade o quão importante é a nossa profissão. Nos-

so respeito e admiração por todos os colegas por

estarem atuando na profissão há mais de 50 anos.

Foi uma grande alegria rever grandes mestres e

amigos, que com seu exemplo deram luz à profis-

são. O CRMV-MG agradece por tudo aquilo que

fizeram por respeito e amor. Por experiência e

convívio com alguns, todos nós aprendemos com

muitos deles.

Neste mês de setembro não podemos esquecer al-

guém que deixou um grande legado para todos nós:

Claude Bougelat. Homem que com uma visão

além de muitos do seu tempo, viu a necessidade

de criar uma escola para ensinar às pessoas a cui-

dar dos animais. A grandiosidade de sua obra es-

tá marcada para sempre na história da Medicina

Veterinária. Ao criar a primeira escola de veteriná-

ria em 1761 estabeleceu as bases que até hoje ser-

vem de exemplo para todas as gerações. Sua visão

humanística da missão do veterinário foi além

do seu tempo, ao dizer:

“AS PORTAS DE NOSSA ESCOLA ESTARÃO A-

BERTAS PARA TODOS AQUELES QUE TE-

NHAM O CUIDADO DA CONSERVAÇÃO DO

HOMEM, DIREITO PARA QUESTIONAR A NA-

TUREZA, PROCURAR ANALOGIAS E VERI-

FICAR AS IDÉIAS CUJA CONFIRMAÇÃO SE-

RÃO ÚTEIS PARA A HUMANIDADE”.

O médico veterinário, ao cuidar dos animais e da

produção animal, trabalha para o homem e pelo

homem.

Parabéns a todos os médicos veterinários pelo dia

nove de setembro. Tenho muito orgulho da pro-

fissão e, mais ainda, de ser presidente do CRMV-

MG.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo Silva

CRMV-MG nº 0747

Presidente
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No dia nove de setembro, dia do médico veteri-

nário, o CRMV-MG promoveu solenidade em

homenagem aos profissionais que se destacaram

no exercício da Medicina Veterinária durante o

ano, conforme indicações das entidades de classe.

Este ano a data foi marcada pela comemoração

dos 250 anos da Medicina Veterinária no mundo

e 100 no Brasil.  O evento foi realizado em parce-

ria com a Escola de Veterinária na Reitoria da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os agraciados com o Destaque 2011 foram: Adria-

ne Pimenta da Costa-Val Bicalho (UFMG-ANCLI-

VEPA), Beatriz Cordenonsi Lopes (Epamig), Cley-

ton Eustáquio Braga (FEAD), Eduardo Dias San-

tiago (Autônomo), Eduardo Valias Vargas (NU-

TRON), Flamarion Tenório de Albuquerque (UF-

LA), Flávia Maria de Oliveira Borges Saad (UFLA),

Flávio Augusto Salim Nogueira (PUC-Betim), Jo-

sé Duarte Filho (EMATER), José Lúcio dos San-

tos (ABRAVES), José Maria Pereira (MAPA), Jú-

lio Gonçalves Pereira Filho (AVZ Norte de Mi-

nas), Márcio Danilo Botrel Coutinho (Uberlân-

dia) Maria Emília Mendes Chaves (VISA-São Lou-

renço/ASSUMEV), Paulo Sérgio de Arruda Pinto

(UFV), Renato de Lima Santos (UFMG), Renato

Nunes de Faria (IMA), Ricardo Junqueira Del

Carlo (UFV-ANCLIVEPA), Ricardo Palhares (SOM-

VEMATA), Silvana Tecles Brandão (CCZ-PBH) e

Walmir Santos Viana (PMMG). 

No mesmo dia, aqueles que ao longo dos anos se

dedicaram à carreira veterinária e que tanto con-

tribuíram para a

profissão tabém

foram homena-

geados. Eles che-

garam ao auge dos

50 anos de pro-

fissão. São eles A-

deel de Souza, A-

delino Schimidt,

Afonso Reginal-

do Passos, Alci-

des Lopes Gou-

vêa, Argentino de Paula, Caio Manso Franco Car-

valho, Egladson João Campos, Emerenciano Jun-

queira Cunha, Fernando Vaca Gonzalez, Gilberto

Cavalcanti Albuquerque Filho, Henrique de Sou-

za, Hobbes Albuquerque, Hugo Pereira Godinho,

Isnard Diniz, João Alves Batista Júnior, João Bap-

tista Torres Furtado, Júlio de Oliveira, José Ale-

xandre Ferreira, José Cardoso Lemos, José Carlos

Ferreira Campelo, José Britto Figueiredo, José

Costa Neto, José Maria Lima Santa Cecília, Luiz

Renato Brescia, Mozart Pacheco, Nilton Jacy Pao-

lucci, Orlando Neves Tymburibá, Parnaso Maga-

lhães Medeiros, Paulo Ferreira de Souza, Rafael

Rojo Vaquero, Regino Leonardo de Oliveira, Rey-

naldo José Boabaid, Roberto Ennio Villela Lamou-

nier, Ronaldo Reis, Rui Barbosa de Souza e Wal-

dine Teixeira Pires.

Compuseram a mesa solene o presidente do CR-

MV-MG, prof. Nivaldo da Silva, o diretor da Es-

cola de Veterinária da UFMG, José Aurélio Garcia

Bergman, o médico veterinário, representante do

reitor da UFMG e pró-reitor de pesquisa da ins-

tituição, Renato de Lima Santos, o palestrante Per-

cy Infante Hatschabach e o representante do pre-

feito Márcio Lacerda, Gladstone Corrêa Araújo,

diretor do Jardim Botânico e Dr. Altino Rodrigues

Neto, diretor geral do Instituto Mineiro de Agro-

pecuária (IMA) representante do secretário de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

de Minas Gerais. 

Compareceram ao evento representantes das as-

sociações e sociedades regionais de médicos vete-

rinários,  de conselhos das profissões regulamen-

tadas de Minas Gerais, os delegados do CRMV

nas regionais de Teófilo Otoni e Montes Claros,

respectivamente, Leônidas Otoni Porto e Silene

Barreto e representantes de diferentes órgãos da

administração pública. 

Dia do Veterinário 

Dia do veterinário é comemorado pelo CRMV-MG 

Homenageados 2011



Dia do Veterinário 

Para a ocasião especial, o hino nacional foi exe-

cutado em flauta pelo diretor da Escola de Mú-

sica da UFMG, prof. Maurício Freire Garcia. Na

ocasião, o diretor da Escola de Veterinária, José

Aurélio Garcia Bergman, prestou homenagem ao

ilustre ex-diretor da instituição, o médico veteri-

nário prof. Leônidas Machado. O CRMV-MG é

solidário à esta homenagem. A cerimônia da ho-

menagem contou também com a palestra do mé-

dico veterinário e historiador, Percy Infante Hats-

chabach, sobre o tema “Medicina Veterinária:

Ontem, hoje e amanhã”. 

Os convidados foram recepcionados com um co-

quetel oferecido pelos laboratórios Agener União

Saúde Animal, Pfizer Saúde Animal, Qualittas

Pós-Graduação e REHAGRO. O CRMV-MG

agradece a parceria.

CONHEÇA A OPINIÃO DE AUTORIDADES E
HOMENAGEADOS SOBRE O EVENTO PRO-
MOVIDO PELO CRMV-MG

“Esta comemoração não poderia ser diferente.

São 250 anos da Medicina Veterinária no mundo

e 100 no Brasil, além de 79 anos da Escola de Vete-

rinária, a mais antiga de Minas Gerais e terceira

do país. O Conselho Regional de Medicina Vete-

rinária se originou na escola, nos seus primeiros

momentos contou com a participação dela. En-

tão, nada mais lógico do que a associação entre

o conselho e a escola para fazer um evento bem

bonito. Porque a profissão merece”. 

José Aurélio Garcia Bergman

“Eu acho uma iniciativa muito válida. É uma opor-

tunidade de rever a atividade ao longo desses anos

e isso, de certa maneira, serve de exemplo para as

gerações que se seguem, para todos homenagea-

dos e profissionais de uma maneira geral e tam-

bém da própria experiência de vida. É uma ini-

ciativa muito boa e que deve ser mantida ao longo

dos tempos como incentivo à profissão”. 

Ronaldo Reis

“Para nós, veterinários, este dia representa muito.

Hoje estamos participando efetivamente de to-

dos os segmentos ligados ao agronegócio brasilei-

ro com uma importância muito grande não só na

Saúde Pública, mas também como divisas no nos-

so país. Enfim, o médico veterinário está inserido

em várias áreas da sociedade. Mas não podemos

esquecer aqueles que há muitos anos iniciaram a

pesquisa, a extensão; aqueles que sofreram mais

no início desta profissão valorosa que é a Medi-

cina Veterinária. Hoje esse reconhecimento para

nós é de fundamental importância para o ama-

durecimento da profissão, a partir do momento

que não esquece aqueles que mais lutaram para

que ela fosse uma profissão tão importante para

nosso país”.   

Dr. Altino Rodrigues

“Eu tenho que parabenizar CRMV-MG por esta

homenagem. Acho fundamental o reconhecimen-

to dos órgãos que são responsáveis pela fiscaliza-

ção deste profissional e aqui nós temos um exem-

plo como este órgão dá o retorno aos médicos

veterinários, reconhece sua importância e a par-

tir desse momento reconhece também o seu pa-

pel perante a sociedade”. 

Gladstone Corrêa Araújo

“É uma iniciativa extremamente feliz e que faz

jus à atuação de vários profissionais lembrando

daqueles que certamente têm dado grande contri-

buição para profissão”. 

Renato de Lima Santos

Homenageados 50 anos



Em Porto Alegre, na sede do CRMV-RS, nos dias

29 e 30 de agosto, foi realizada a décima edição

da Reunião Nacional do Fórum de Zootecnistas

Representantes do Sistema CFMV/CRMV’s.Mar-

caram presença zootecnistas dos conselhos de

Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de

Janeiro, Paraíba, Goiás e Santa Catarina. O en-

sino de Zootecnia foi o tema enfatizado no even-

to. Na ocasião foram eleitos , para mandato de um

ano, com início em em 31 de setembro, os zoo-

tecnistas Adauto Ferreira Barcelos, conselheiro

efetivo do CRMV-MG, como coordenador na-

cional do fórum e Amir Dal Bosco, conselheiro

efetivo do CRMV-SC, como secretário nacional.

Março e novembro de 2012 são as datas das pró-

ximas reuniões do fórum, no CRMV-PB e CR-

MV-ES, respectivamente. 

No evento, ministraram palestra o zootecnista e

prof. da UFMG, Dr. Walter Motta Ferreira, sobre

“Novos Conteúdos Programáticos para o Ensino

de Zootecnia” e o procurador jurídico do CRMV-

MG, José Geraldo Ribas, sobre “Aspectos Legais

sobre o Registro Profissional nos CRMV’s de Zoo-

tecnistas, Professores do Ensino Superior”, na qual

explicou que, à luz da legislação, os zootecnistas

e médicos veterinários e professores do ensino

superior têm de se inscrever nos conselhos de

Medicina Veterinária de

sua região. Caso contrá-

rio estão exercendo a pro-

fissão irregularmente.

O Fórum Nacional de

Zootecnistas Represen-

tantes do Sistema CFMV/

CRMV’s é uma instância

composta por zootecnis-

tas inscritos nos Conselhos Federal e Regionais

de Medicina Veterinária e que ocupam cargos

nos respectivos conselhos, como conselheiros e

na diretoria, ou indicados pelos conselhos re-

gionais. As reuniões dos fóruns acontecem duas

vezes por ano, de forma itinerante, sempre na

sede de um dos conselhos regionais.
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Sistema CFMV/CRMV’s  realiza X Reunião Nacional do Fórum de
Zootecnistas

Zootecnia

O CRMV-MG oferece, nos dias 26 e 27 de no-

vembro (sábado e domingo), de oito às 18 horas,

na sede em Belo Horizonte, o curso “Perícia

Forense na Área Civil para Médicos Veterinários”,

ministrado pelo médico veteri-nário Valdecir Var-

gas Castilho de São Paulo. O valor do investi-

mento é R$110,00 (cento e dez reais) e a

inscrição poderá ser realizada no portal do

CRMV-MG (www.crmvmg.org.br). São dis-

ponibilizadas 40 (quarenta) vagas, por ordem de

solicitação e confirmadas após o pagamento. Se

houver grande demanda outros cursos poderão

ser programados.

Especializado no tema pelo Instituto de Medicina

Social e Criminologia, da Secretaria de Justiça e

Cidadania de São Paulo, o professor abordará

temas relativos à especialidade reconhecida pela

Resolução CFMV nº 756 e que pode ser definida,

de acordo com a  Associação Brasileira de Medi-

cina Veterinária Legal (ABMVL), como “ciência

que ensina a aplicação de todos os ramos da Me-

dicina Veterinária aos fins da lei”. A instituição

explica que o médico veterinário pode atuar co-

mo “perito, assistente técnico, consultor ou au-

ditor”, em áreas como meio ambiente, alimen-

tos, maus tratos, clínica, patologia, avaliação de

rebanhos, seguro animal, saúde pública, bem-

estar e proteção animal.

CONDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO NO
CURSO DE PERÍCIA
Local de Realização: Sede do CRMV-MG em Be-

lo Horizonte, Rua Platina, nº 189 - Prado.

Data de realização: 26 e 27 de novembro de 2011

(sábado e domingo).

Horário de Realização: 8h às 12h e de 14h às 18h.

Valor do investimento: R$ 110,00 (cento e dez

reais).

Forma de pagamento: Boleto bancário a ser en-

viado após a inscrição (uma vez feito o pagamen-

to, não poderá ser realizado o cancelamento da ins-

crição). 

Não sendo realizado o pagamento até o vencimen-

to do boleto, a solicitação de inscrição será can-

celada.

Período de inscrição: 10 a 25 de outubro ou en-

quanto permanecerem vagas disponíveis, até o

limite de 40 (quarenta).

Ao final do curso será entregue o certificado de

participação.

CRMV-MG oferece curso de perícia forense na área civil para médicos
veterinários
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