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Palavra do Presidente

Caros Colegas Médicos Veterinários 

e Zootecnistas, 

Agradecemos o apoio recebido dos Médicos Vete-

rinários e Zootecnistas do nosso Estado, refletido

no resultado das eleições de março de 2009, que

foi fundamental e revelou a confiança no trabalho

que estava sendo realiza-

do pela Diretoria deste

CRMV-MG. Com muitas

esperanças e renovadas

forças assumimos a Pre-

sidência do CRMV-MG

para o triênio 2009-2012. 

Buscando cumprir nos-

sas propostas de trabalho,

traduzidas no “slogan” de

nossa chapa: Novos Com-

promissos e Novas Rea-

lizações, o CRMV-MG participou da SUPERAGRO

MINAS 2009. Na maior feira do agronegócio de

MG, milhares de pessoas puderam conhecer o va-

lor de nossas profissões e a importância da Me-

dicina Veterinária e da Zootecnia para o desenvol-

vimento e fortalecimento do agronegócio em

nosso país. Naquela oportunidade assinamos com

o IMA um protocolo de intenções para realização

de convênio visando realizar ações conjuntas

relacionados especialmente à vigilância sanitária

e inspeção de produtos de origem animal, especi-

almente leite e carne. Assim será possível a reali-

zação de cursos de treinamento na área de Res-

ponsabilidade Técnica, especialmente nas áreas

de laticínios e frigoríficos, possibilitando que os

profissionais treinados se sintam mais valorizados

e respeitados, exercendo com maior segurança su-

as atividades. 

Sabemos que os conse-

lhos das profissões regu-

lamentadas foram cria-

dos para fiscalização do

exercício profissional e,

assim, proteger a socie-

dade dos maus profis-

sionais. Acreditamos, po-

rém, que podemos asso-

ciar a esta fiscalização

um trabalho intenso pela

valorização profissional, com firmes posições de

respeito e defesa da Medicina Veterinária e da Zoo-

tecnia, realizando ações pontuais e precisas em

defesa de nossas profissões. 

Saudamos os diretores, conselheiros e todos os

colegas que trabalham no CRMV-MG, companhei-

ros desde primeira hora neste trabalho, trabalho

que será compartilhado entre todos, pois nossa ges-

tão no CRMV-MG será colegiada e participativa. 

Contamos com a colaboração de todos. O CRMV-

MG não pertence ao grupo de pessoas que o ad-

ministram. Ele é constituído por milhares de

Médicos Veterinários e Zootecnistas que exercem

a sua profissão em todos os cantos destas Minas

Gerais.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva • CRMV-MG nº 0747

Presidente do CRMV-MG

Conselho Ativo

O CRMV-MG realizou entre os dias 18 e 19 de
junho/09, na sua sede administrativa, o Iº Semi-
nário Técnico-Administrativo que contou com
a participação do CFMV, de 11 Conselhos Re-
gionais de Medicina Veterinária, além da Dire-
toria do CRMV-MG, Conselheiros, Delegados
Regionais e Membros do Corpo Técnico e Ju-
rídico do CRMV-MG. Estiveram presentes o
Presidente do CFMV, Dr. Benedito Fortes de
Arruda e os Presidentes dos CRMV-RJ (Dr.
Rômulo Spinelli), CRMV-RS (Dr. Air Fagundes),
CRMV-CE (Dr. José Maria S. Filho), CRMV-PA
(Dr. Edson Ladislau), CRMV-RN ( Dr. Francisco
Lima), CRMV-MG (Prof. Nivaldo da Silva),
CRMV-SC ( Dr. Moacir Tonet), CRMV-ES ( Dr.
Silvio Queiroz), CRMV-PR ( Dr. Masaru Sugai),
CRMV-GO (Dr. Wanderson Lemos), o Secretá-

rio do CRMV-SP ( Dr. Odemilson Donizeti) e o
Conselheiro do CRMV-MA (Dr.  José Antônio
Lobato). 
Durante os dois dias do evento foram apresen-
tadas as palestras: Gestão e Marketing na Me-
dicina Veterinária, pelo Conselheiro do CRMV-
MG, Dr. Paulo César Dias Maciel, Política
Ambiental e a Participação de Médicos-Veteri-
nários e de Zootecnistas, pelo Representante do
IBAMA, Dr. Daniel Ambrosio Vilela, Demandas
Atuais da Medicina Veterinária e da Zooctenia,
pelo Presidente do CFMV, Dr. Benedito Fortes
de Arruda e Responsabilidade Técnica e a Fis-
calização Realizada pelo CRMV-MG pelos Drs.
Moisés Cataldo e José Geraldo Ribas.
Houve ampla participação e discussão dos
temas apresentados, onde cada representante

dos Conselhos Regionais apresentou as situa-
ções que ocorrem nos estados, no âmbito de
cada tema e as soluções apresentadas. As preo-
cupações dos CRMVs estão direcionadas prin-
cipalmente para as demandas jurídicas atuais,
envolvendo, inclusive, questões de atribuição
exclusiva da Medicina Veterinária e da Zootec-
nia. Nesse aspecto, a palestra proferida pelo Dr.
Benedito Fortes de Arruda, Presidente do
CFMV, foi bastante elucidativa. Periodicamente,
presidentes e assessores se reúnem para discus-
são de questões administrativas no âmbito do
sistema CFMV/CRMVs, posto que a maioria
delas são comuns entre eles, sempre na busca de
melhor administrar os Conselhos Regionais.

CRMV-MG realiza seminário técnico-administrativo.

“Assinamos com o IMA um
protocolo de intenções para

realização de convênio visando
realizar ações conjuntas

relacionados especialmente à
vigilância sanitária e inspeção de
produtos de origem animal.”



A realidade do mercado de trabalho para pro-
fissionais da Medicina Veterinária e da Zootec-
nia está exigindo que as instituições de ensino
superior, busquem, a cada ano, adequar o pro-
cesso de formação dos novos egressos às de-
mandas do mercado, formando profissionais
mais competentes e capazes de atender às exi-

gências deste mercado. A Diretoria do CRMV-
MG, ciente da necessidade de atualização dos
colegas formados há mais tempo e que preci-
sam se preparar para os novos tempos, tem
apoiado e participado como parceira, por meio
do Projeto de Educação Continuada, para re-
alização de eventos de que possam contribuir

para o aprimoramento profissional.
No quadro abaixo se encontra a relação dos
32 eventos apoiados pelo Projeto de Educa-
ção Continuada do CRMV-MG, durante o pe-
ríodo de março/08 a maio/09. 

Conselho Ativo
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Projetos de Educação Continuada: Eventos Apoiados pelo 
CRMV-MG (2008-2009).

EVENTO NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Curso de Comportamento Animal 52

XXIX Congresso Brasileiro da Anclivepa 2.500

VI Simpósio de Produção de Gado de Corte e II Simpósio
Internacional de Produção de Gado de Corte 700

XXVIII Encontro de Médicos Veterinários e Zootecnistas
dos Vales Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce 119

XIII Encontro Técnico da ABRAVES-MG 69

V Encontro sobre Animais Selvagens 152

I Fórum Latino Americano de Traumatologia Veterinária 40

Curso sobre Felinos 52

2º Encontro de 2008 da SOMVEMATA 230

3º Encontro de 2008 da SOMVEMATA 25

II Ciclo Interdisciplinar de Palestras sobre Zoonoses do
Triângulo Mineiro 395

Curso de Emergências na Clínica de Cães e Gatos 55

Fórum Latino Americano de Dermatologia e 
Endocrinologia Veterinária 172

Curso de Fisioterapia 30

Curso de Ondologia 55

I Simpósio de Nutrição de Aves e Suínos 94

EVENTO NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Seminário de Medicina de Felinos 78

Curso de Oncologia 45

I Encontro de Aprimoramento da Pecuária de 
Corte no Norte de Minas 122

III Simpósio de Reprodução de Bovinos 203

V Simpósio de Leishmaniose 220

4º Encontro de 2008 da SOMVEMATA 14

XXVI Encontro Anual de Etologia 618

XIX Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC 2009 2.100

IV Simpósio Internacional do Cavalo Atleta 
e VI Semana do Cavalo 166

V Encontro de Zootecnistas do Norte de Minas -
Inovações Tecnológicas 86

Curso sobre Felinos 85

XXX Encontro de Médicos Veterinários e Zootecnistas
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce 174

II Fórum de Traumatologia Veterinária 45

I Seminário Regional da Qualidade do Leite 130

Simpósio de Nefrologia e Urologia Veterinárias 50

IV Congresso Latino Americano e X Congresso Brasileiro
de Higienistas de Alimentos, III Encontro de Zoonoses 2.400

O Laboratório de Saúde Animal do Instituto

Mineiro de Agropecuária (IMA) localizado

na Av. do Contorno nº 1707-A, em Belo Ho-

rizonte, foi credenciado pela portaria nº 038

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA) para realizar exames de

Brucelose (rotina e confirmatórios) confor-

me estabelecem as novas regras do Programa

Nacional de Controle e Erradicação de Bru-

celose e Tuberculose. A Dra. Marilda Ferreira

Martins é a Responsável Técnica do Labora-

tório do IMA. 

Contato pelos telefones: (31) 32138209 / 3213

4263 ou por e-mail: lsa@ima.mg.org.br.

Comunicado

BRUCELOSE: Laboratório do IMA está credenciado para exames.
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Conselho Ativo Acontece

Nova Diretoria do
CRMV-MG para o
triênio 2009-2012.
Em 26 de maio de 2009 assumiu a nova diretoria

do CRMV-MG, eleita para o triênio 2009-2012.

Em 19 de junho, em reunião solene, o Presidente

do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da Silva e a Secre-

tária Geral, Dra. Liana Lara Lima deram posse aos

novos conselheiros efetivos e suplentes. Ao assu-

mir seus cargos, diretores e conselheiros se com-

prometeram em zelar pelos valores éticos, traba-

lhar com seriedade, probidade e transparência,

buscando, acima de tudo, respeitar, valorizar e lu-

tar por nossas categorias profissionais. A Direto-

ria do CRMV-MG, ciente das necessidades das

nossas profissões, assume compromissos e tem a

certeza que fará tudo que estiver a seu alcance

para realizá-los. Muitos são os projetos e planos

a serem realizados, todos com o firme propósito

de corresponder as expectativas dos colegas, Mé-

dicos Veterinários e Zootecnistas, que acredita-

ram em nossas propostas de trabalho. 

DIRETORIA

PRESIDENTE: 

Nivaldo Silva • CRMV-MG nº 0747 

VICE-PRESIDENTE:

Fernando Cruz Laender • CRMV-MG nº 0150

SECRETÁRIA GERAL: 

Liana Lara Lima • CRMV-MG nº 3487

TESOUREIRO: 

Antônio Arantes Pereira • CRMV-MG nº 1373

CONSELHEIROS:

Adauto Ferreira Barcelos • CRMV-MG nº 0127/Z

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

Antônio Carlos de Vasconcelos • CRMV-MG nº 1108

Feliciano Nogueira de Oliveira • CRMV-MG n° 2410 

Manfredo Werkhauser • CRMV-MG nº 0864 

Ronaldo Reis • CRMV-MG nº 193 

Luiz Antônio Josahkian • CRMV-MG n° 309/Z 

Maria Ignez Leão • CRMV-MG nº 0385

Paulo Afonso da Silveira Ferreira • CRMV-MG nº 2566

Paulo César Dias Maciel • CRMV-MG nº  4295 

Paulo Cezar de Macedo • CRMV-MG nº 1431

Vitor Márcio Ribeiro • CRMV-MG n° 1883 

O CRMV-MG participou da 5ª Superagro,
realizada no período de 27 de maio a 7 de
junho de 2009, no complexo Parque de Expo-
sição da Gameleira/Expominas, em Belo Ho-
rizonte. Milhares de pessoas visitaram o
stand do CRMV-MG, onde puderam conhe-
cer e avaliar a importância do trabalho desen-
volvido pelos profissionais de Medicina Vete-
rinária e da Zootecnia para o desenvolvimen-
to do agronegócio. Esta ação de Marketing
Profissional, parte integrante do Projeto de
Educação Continuada do CRMV-MG, visa a
maior valorização profissional, considerando
que esta é a maior feira do agronegócio mi-
neiro, com maior público participante e de
valor dos negócios realizados. Minas Gerais
lidera o ranking nacional em atividades como
a cafeicultura, a pecuária de leite, a exporta-
ção de ovos e o reflorestamento. Destaca-se
que o Estado possui o segundo maior rebanho
bovino do país e o maior plantel de equinos.
Durante a 5ª SUPERAGRO, os presidentes do
CRMV-MG e do Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA), Prof. Nivaldo da Silva e Dr.
Altino Rodrigues Neto, respectivamente,  ten-
do como interveniente a Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SEAPA), representada pelo Dr. Gilman

Viana, assinaram um protocolo de intenções
para realização de convênio visando realizar
ações conjuntas relacionadas, especialmente,
à vigilância sanitária e inspeção de produtos
de origem animal, principalmente leite e
carne. Discursando na solenidade o Prof.
Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG,
ressaltou que “o convênio assinado marca o
início de mais uma parceria com o IMA e a
SEAPA, cujo objetivo maior será a valoriza-
ção dos serviços prestados pelos colegas em
nosso Estado, por meio do aprimoramento
dos profissionais que trabalham nestas áreas.”
A importância dos serviços veterinários e a
participação dos profissionais nas ações nos
órgãos estaduais foram também enfatizados
pelos Drs. Gilman Viana e Altino Rodrigues
Neto. 
O CRMV-MG também participou do Con-
gresso Brasileiro de Reprodução Animal, pro-
movido pelo Colégio Brasileiro de Reprodu-
ção Animal (CBRA), que ocorreu entre os
dias 3 a 5 de junho na Superagro Minas 2009,
reunindo 800 participantes. Este evento con-
tou com o apoio financeiro do Projeto de Edu-
cação Continuada do CRMV-MG.

CRMV-MG presente na Superagro 2009. 

Presidente do CRMV-MG e o Secretário da Agricultura de MG.Stand do CRMV-MG na Superagro Minas 2009.

Presidentes do CRMV-MG e do IMA no ato de assinatura
do convênio entre as autarquias.

Prof. Nivaldo Silva, Presidente do CRMV-MG, discursando
na solenidade de assinatura do convênio com o IMA.

NOVA DIRETORIA DO CRMV-MG - Drs Nivaldo Silva, 
Fernando Laender, Liana Lara Lima e Antônio Arantes
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Zootecnia

Coordenador da Comissão Permanente de Zootecnia do CRMV-MG
participa de congresso em Portugal.
A Associação Portuguesa de Engenharia Zoo-

técnica (APEZ) realizou o XVIII Congresso de

Zootecnia/II Congresso de Ibero-Americano de

Zootecnia nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio, na Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em

Vila Real, Portugal. Neste evento foram aborda-

dos temas como o Ensino da Zootecnia, a Bio-

tecnologia na Produção Animal, Reprodução,

Nutrição, Sanidade, Tecnologia e Segurança

Alimentar, Instalações, Bem-estar e Ambiente,

entre outros. Este evento teve, além do âmbito

científico, um caráter técnico aplicado à realida-

de atual, abordando as questões mais relevantes

ao nível de produção, comercialização e compe-

titividade, contando para tal com a presença de

oradores de renome internacional. O evento

contou com a presença de aproximadamente 800

pessoas e foi um importante meio de contato

entre investigadores, docentes, estudantes, téc-

nicos e produtores. 

No âmbito do programa estabelecido, o Zootec-

nista Dr. Adauto Ferreira Barcelos, Conselheiro

Efetivo do CRMV-MG, Coordenador da Comis-

são Permanente de Zootecnia do CRMV-MG, a

convite da APEZ, participou da Mesa Redonda

onde foram debatidas questões ligadas ao ensi-

no da Zootecnia em Portugal, na União Euro-

péia, estabelecendo um paralelo com o ensino

no Brasil. Participando também de reunião de

Coordenadores de Curso de Zootecnia, o Dr.

Adauto apresentou aos presentes como o Siste-

ma CFMV/CRMV's atua em relação ao exercí-

cio da profissão de Zootecnia e Medicina Veteri-

nária, com destaque ao Projeto de Educação

Continuada do CRMV-MG. Mostrou também

como a educação complementar é tratada por

algumas universidades brasileiras, ainda duran-

te a formação dos alunos, buscando melhorar e

enriquecer o seu treinamento, usando da for-

mação de grupos de estudos, dando suporte a

incubadoras de empresas, incentivando Empre-

sas Junior, Cooperativas de Profissionais e Alu-

nos, Programa de Educação Tutorial – PET,

Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC.

Na II Reunião da Rede Latina de Revistas de

Zootecnia – REDZOOT apresentou a Revista

Veterinária & Zootecnia em Minas do CRMV-

MG e a proposta de torná-la uma revista inde-

xada com característica científica onde são pu-

blicados artigos da Medicina Veterinária e Zoo-

tecnia. Em reunião com o Magnífico Reitor da

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Dr.

Armando Mascarenhas Ferreira, apresentou o

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo

CRMV-MG em parceria com as instituições de

ensino superior de MG, o Projeto de Educação

Continuada, como forma do Conselho manter

os profissionais de Zootecnia e Medicina Vete-

rinária atualizados.

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.

Acontece

Iº Encontro Mineiro de proprietários de estabelecimentos veterinários.
Visando aprimorar os conhecimentos na área
do empreendedorismo na clínica de peque-
nos animais, será realizado no auditório do
CRMV-MG o Iº EMPEV, no dia 04 de agosto
de 2009, no horário de 19h30.  O evento será
exclusivo para Médicos Veterinários, disponi-
bilizando 80 vagas. O público alvo serão os
proprietários de Hospitais Veterinários, Clí-
nicas Veterinárias, Ambulatório Veterinário,

Clínicos Autônomos, Consultórios Veteriná-
rios, Centro de Diagnóstico e Laboratório de
Análise Veterinários. O Dr. Roberto Caproni,
graduado em Odontologia e em Administra-
ção de Empresas, Especialista em Marketing e
em Ciência do Comportamento apresentará
a palestra: “Marketing Aplicado à Medicina
Veterinária”. Como melhorar o seu resultado
financeiro, a sua qualidade de vida e o seu

prestígio social através do Excelente Atendi-
mento ao Cliente. As inscrições devem ser
feitas por internet, enviando correspondência
com nome completo, inscrição no CRMV-
MG, telefones e endereço para correspondên-
cia para: 1empev@gmail.com.


